
PROTOKÓŁ 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dankowice.

W dniu 18 września  2016 roku odbyło  się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dankowice, 
zwołane przez Sołtysa Wsi Dankowice. 
W zebraniu uczestniczyło  43 mieszkańców Sołectwa (lista obecności stanowiąca Załącznik
Nr 1 została dołączona do protokołu).
O zwołaniu Zebrania Wiejskiego na dzień 18.09. br. mieszkańcy Sołectwa Dankowice zostali
powiadomieni przez Sołtysa w formie zawiadomień umieszczonych w miejscach publicznych
zwyczajowo przyjętych dla tego rodzaju spraw,  na stronie internetowej Sołectwa oraz zostało
odczytane na prośbę Sołtysa w kościele parafialnym,  w terminie określonym w § 14 ust.  2
Statutu Sołectwa Dankowice.
W zawiadomieniu o Zebraniu Wiejskim została umieszczona informacja o miejscu zebrania 
i terminach jego zwołania tj. 18 września 2016 roku godz. 9 ºº w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dankowicach,  a w razie nie uczestniczenia w zebraniu wymaganej
postanowieniami Statutu  liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania,  zarządzono
termin następnego zebrania na godzinę 9 15  tego samego dnia. 
W zawiadomieniu został  również zaproponowany przez Sołtysa porządek obrad
Zebranie Wiejskie.
Z uwagi na małą frekwencję Zebranie zostało zwołane w drugim terminie tj. 18.09.2016r. na
godzinę 915 i zostało otwarte przez Pana Tadeusza  Grzywę – Sołtysa Wsi Dankowice.
Na wstępie Sołtys przywitał przybyłych na Zebranie mieszkańców Dankowic i zaproszonych
gości.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
W głosowaniu jawnym na zasadach określonych w Statucie Sołectwa na Przewodniczącego
Zebrania został wybrany Pan Tadeusz Kozieł, który rozpoczął dalsze prowadzenie Zebrania
Wiejskiego – Uchwała Nr 1.
Na wstępie  Przewodniczący przypomniał obecnym podstawowe przepisy prawa i zasady,
które obowiązują w czasie obrad Zebrania Wiejskiego, w tym zasady podejmowania uchwał i
ich głosowania.

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na wniosek
Przewodniczącego Zebrania uznało prawidłowość zwołania Zebrania Wiejskiego i uznało
jego ważność – Uchwała Nr 2.

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrało Pana Andrzeja
Perlika na Protokolanta Zebrania Wiejskiego – Uchwała Nr 3.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przedstawił proponowany 
w zawiadomieniu porządek obrad  i zgodnie z postanowieniami Statutu złożył wniosek 
o jego uzupełnienie oraz  przyjęcie porządku obrad uwzględniający zaproponowane zmiany.

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na wniosek
Przewodniczącego Zebrania dokonało zmiany porządku obrad i przyjęło nowy porządek
obrad Zebrania Wiejskiego z dnia 18.09.2016r. – Uchwała Nr 4.
Treść przyjętego uchwałą Nr 4  porządku obrad Zebrania Wiejskiego z dnia 18.09.2016r.  
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.



 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Sołtys Sołectwa Dankowice przedstawił
sprawozdanie z działalności Sołtysa Wsi Dankowice i Rady Sołeckiej za okres od 13.09.2015
do 18.09.2016. Sprawozdanie z działalności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,  na wniosek
Przewodniczącego Zebrania przyjęło bez zastrzeżeń sprawozdanie z działalności Sołtysa Wsi
Dankowice i Rady Sołeckiej za okres od 13.09.2015 do 18.09.2016r  – Uchwała Nr 5.

Kolejnymi punktami porządku obrad było przedstawienie planu pracy Sołtysa Wsi
Dankowice  i Rady Sołeckiej na okres od 18.09.2016r do czasu zwołania kolejnego Zebrania
Wiejskiego w roku 2017, oraz propozycja podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2017.
Plan pracy przedstawiony przez Sołtysa i podział Funduszu Sołeckiego na okres od
18.09.2016r stanowi odpowiednio Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego Pan Tadeusz Kozieł otworzył dyskusję na temat
przedłożonych dokumentów tj. planu  pracy i projektu podziału funduszu sołeckiego 
oraz w oparciu o zapisane  w protokole z  poprzedniego Zebrania Wiejskiego z dnia
13.09.2016 r. według właściwości podnoszonych spraw zwracał się do przedstawicieli Urzędu
Gminy Wilamowice,  zaproszonych gości (Radny Powiatu Bielskiego) i  Sołtysa z wnioskami
o przestawienie informacji z ich wykonania.

W toku prowadzonej dyskusji nad przedłożonymi przez Sołtysa dokumentami oraz w związku
z wyjaśnieniami z realizacji spraw podniesionych przez mieszkańców Dankowic na zebraniu
w roku 2015 uczestnicy zebrania złożyli następujące wnioski, zapytania  i uwagi:

1) Pan Tadeusz Kozieł  – zwrócił się z pytaniem czy rurociąg wzdłuż OSP został
naprawiony.

2) Pan Dariusz Rogulski - zwrócił uwagę na potrzebę uprzątnięcia śmieci wzdłuż ul.
Kaniowskiej na wiosnę, wskazał również że, monitował w tej sprawie do Gminy. 

3) Pan Andrzej Sadlok - wskazał na potrzebę wznowienia akcji „Sprzątanie Świata”
przez młodzież szkolną oraz złożył wniosek o poruszenie tej sprawy na spotkaniu
dyrektorów szkół. W tej sprawie Pan Tadeusz Kozieł zaproponował aby również
dorośli włączyli się w tą akcję.

4) Pani Bożena Domasik - zapytała, czy firma opróżniająca kosze mogłaby to robić
częściej, ponieważ kosze często są przez długi czas zapełnione i nie opróżniane. Pan
Grzegorz Norymberczyk zadeklarował, że sprawdzi czy istnieje taka możliwość w
umowie.

5) Pan Stanisław Faruga - wskazał na potrzebę zabezpieczenie osuwającego się brzegu
Dankówki od strony ul. Sportowej betonowym falochronem

6) Pan Tadeusz Kozieł - zadał pytanie odnośnie spółki wodnej, czy jej działalność została
zarejestrowana. W odpowiedzi Pani Bożena Domasik powiedziała, że rejestracja
została zawieszona z powodu braku osób chętnych gotowych uczestniczyć w spółce
wodnej. 

7) Pani Bożena Domasik - zadała pytanie dotyczące nowego planu zagospodarowania
przestrzennego i czy prawdą jest, że w związku z nowym w/w planem mogą się
pojawić problemy dotyczące budynków gospodarczych.

8) Pan Tadeusz Kozieł - zadał pytanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej 4489S tj.
ul. Słowackiego i Krasińskiego. Zapytał pytanie czy prowadzone są jakieś prace
mające na celu doprowadzenie do przebudowy w/w drogi oraz poinformował, że
mieszkańcy są oburzeni stanem technicznym w/w drogi powiatowej.



9) Pan Roman Moś – złożył wniosek o budowę chodnika na ul. Góra celem zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych zwłaszcza dzieci, bądź też wytyczenia pobocza oraz
ustawienia luster na drogach wychodzących na ul. Góra.

10) Pan Tadeusz Kozieł – wskazał na fakt zatapiania mieszkańców na ul. Słowackiego i
Krasińskiego przez przepusty wodny przy przejeździe PKP, poinformował również, że
mieszkańcy korespondowali z PKP w tej sprawie.

11) Pani Paulina Kramer – wskazała na potrzebę lepszego oznakowania Dankowic
zwłaszcza znaków kierujących do Naszej Wsi.

12) Pan Ireneusz Chwierut – wskazał na potrzebę przebudowy rowu wzdłuż ul.
Słowackiego z powodu jego złego wykonania co nie pozwala na odpowiedni odpływ
wody.

13) Pan Zbigniew Kamiński – zadał pytanie dlaczego studzienki burzowe są pozatykane,
co powoduje, że przy dużych opadach deszczu poziom Dankówki bardzo szybko
wzrasta. Zwrócił uwagę, że gdyby część wody została puszczona do gruntu nie byłoby
problemu.

14) Pani Bożena Domasik – wskazała na potrzebę przebudowy rurociągu
doprowadzającego wodę na Dziadowiznę i Kaniówek przy okazji przebudowy drogi
powiatowej 4489S i umieszczenie w/w rurociągu wzdłuż jezdni, ponieważ teraz
biegnie on gdzieś dnem stawu Duży Dankowski i gdyby doszło do jego uszkodzenie
w/w przysiółki sołectwa zostałyby pozbawione dostępu do wody.

15) Pan Tomasz Nycz – zwrócił uwagę na brak rowu przy ul. Oświęcimskiej
16) Pani Alicja Dadak – zwrócił uwagę na potrzebę wykaszania rowów wzdłuż ul.

Krasińskiego
17) Pani Hanna Niezręcka – zadała pytanie odnośnie tego czy w tym roku będzie

wykonywane koszenie wałów na Dankówce.
18) Pani Krystyna Kołcz – zadała pytanie czy byłaby możliwość zorganizowania dojazdu

do szkoły dla dzieci m.in. z rejonu Góry oraz przypomniała, że w tej sprawie pisała do
Gminy.

19) Pan Tomasz Adamowicz – zwrócił uwagę na potrzebę poprawy w paru miejscach
chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza

20) Pani Paulina Kramer – zapytała, czy istniałaby możliwość zorganizowania komisji
sprawdzającej co zostaje spalane w piecach c.o.

21) Pan Ireneusz Chwietur – zadał pytanie odnośnie tego, czy ujęcia wody pitnej
znajdujące się w Dankowicach są w stanie w okresach suszy zapewnić odpowiednią
ilość wody dla mieszkańców.

22) Pan Tomasz Adamowicz – w imieniu OSP Dankowic podziękował Panu
Burmistrzowi oraz mieszkańcom za wsparcie finansowe przy zakupie nowego wozu
bojowego dla Naszej jednostki OSP.

Wnioski złożone przez uczestników Zebrania Wiejskiego do protokołu: 
1) Wystąpienie do zarządcy  drogi powiatowej 4489S o wykonanie na odcinku od

przejazdu kolejowego przy  stacji PKP Dankowice do skrzyżowania z ulicą Graniczną
remontu polegającego na zabezpieczeniu przed osuwaniem się poboczy drogi
połączone 
z wymianą nawierzchni jezdni  wraz z    przebudową   słupów oświetlenia ulicznego
posadowionych na terenie narażonym na osuwanie się wraz poboczem, które  
w razie zaburzenia ich statyki zagrożą  sąsiadującym z nimi posesjom,

2) Wystąpienie do zarządcy  drogi powiatowej 4489S o dokonanie  wymianę rury
przepustowej pod drogą  powiatową położoną w rejonie za przejazdem kolejowym
(ulica Słowackiego), na rurę o średnicy  umożliwiającej swobodny odpływ wody



deszczowej i odwodnienie terenów Dziadowizny w kierunku ujścia rowu
odwadniającego 
do Potoku Dankówka,

3) Wniosek o zwołanie specjalistycznego zebrania wiejskiego  dotyczącego spraw
gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej dotyczących  Sołectwa Dankowice 
z udziałem mającego powstać przedsiębiorstwa Wody Polskie, którego tematem
będzie omówienie i przyjęcie harmonogramu działań zmierzających do
kompleksowego załatwienia spraw pozwalających na skuteczne wyeliminowanie lub
ograniczenie skutków fali powodziowej powstałej w wyniku gwałtownych wezbrań
wód w Potoku  Dankówka, Łękawka i ich zlewni do rzeki Wisły. Uchwała NR 8 i 9.

4) Wniosek o kontynuowanie i umieszczenie w budżecie Gminy Wilamowice inwestycji
związanej z przedłużeniem Alei Młyńskiej w kierunku Kaniowa. Uchwała NR 12.

5) Wniosek o budowę chodnika bądź pobocza oraz ustawienie luster na ul. Góra,
6) Wniosek o reaktywację akcji „Sprzątanie Świata”,
7) Wniosek o zorganizowanie spotkania z władzami gminy, dyrekcją przedszkola,

przedstawicielem PKS Bielsko- Biała w celu korekty trasy przejazdy autobusu
dowożącego dzieci, tak aby mógł on zabierać dzieci uczęszczające do szkoły i
przedszkola z innych rejonów sołectwa,

8) Wniosek dotyczący zorganizowania opieki w autobusie dla dzieci szkolnych oraz
przedszkolnych,

9) Wniosek o remont drogi powiatowej 4489S i podjęcie starań przekazania jej do
majątku Gminy Wilamowice. Uchwała NR 10 i 11

10) Wniosek o doprowadzenia do właściwej sprawności lub odbudowa śluz zamykających
wyloty z rowów odprowadzających wody powierzchniowe do potoku Dankówka.
Uchwała NR 13.

Złożone na Zebraniu Wiejskim deklaracje przedstawicieli władz samorządowych:
1) Pan Marian Trela Burmistrz Gminy Wilamowice – zadeklarował ukończenie

rozbudowy przedszkola do końca roku wskazał na wartość inwestycji
900.000,00zł.

2) Pan Marian Trela Burmistrz Gminy Wilamowice – zadeklarował umieszczenie w
projekcie budżetu gminy inwestycji związanej z budowa hali sportowej przy
Zespole Szkół w Dankowicach oraz chęć rozpoczęcia inwestycji w 2017r i
zakończenia jej przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019

3) Pan Jerzy Kubik Radny Powiatu Bielskiego – zadeklarował wystąpienie 
do zarządcy drogi powiatowej 4489S o umieszczenie w planie remontu odcinka tej
drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia i
wykonanie odpowiedniego podłoża pod jednią w rejonie przysiółka Dziadowizna
(domy developerskie),

4) Pan Tadeusz Grzywa (Sołtys Wsi Dankowice), Pan Marian Trela (Burmistrz Gmin
Wilamowice), Pan Jerzy Kubik (Radny Powiatu Bielskiego) – zadeklarowali
wspólne działania zmierzające do kompleksowego rozwiązania  problemów
związanych z drogą powiatową przebiegająca przez Dankowice, szczególnie na
odcinku jej przebiegu  od przejazdu kolejowego (ulica Słowackiego) do
skrzyżowania z ulicą Graniczną,

5) Pan Marian Trela Burmistrz Gminy Wilamowice – poinformował, że jeżeli nie
dojdzie do ugody w sprawie ul. Szejwa to wystąpi o wywłaszczenie na które są
zabezpieczone pieniądze w budżecie gminy.

Po wyczerpaniu tematów dotyczących przedstawionego przez Sołtysa planu pracy na okres od
18.09.2016 do kolejnego zebrania wiejskiego, podziału funduszu sołeckiego na rok 2017 i



przyjęciu do protokołu złożonych wniosków związanych z przedłożonymi dokumentami,
informacjami  dotyczącymi wykonania lub zaniechania postulatów mieszkańców zgłaszanych
na zebraniu w dniu 
18 września 2016 roku, Zebranie Wiejskie na wniosek Przewodniczącego przystąpiło 
do głosowania następujących uchwał:

1) Uchwała Nr 6 – W sprawie zatwierdzenie planu pracy Sołtysa Wsi Dankowice i Rady
Sołeckiej na czas od 18.09.2016 do czasu zwołania kolejnego Zebrania Wiejskiego w
roku 2017,

2) Uchwała Nr 7 – W sprawie zatwierdzenie przedłożonego przez Sołtysa Wsi
Dankowice podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2017,

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zamknął Zebranie
Wiejskie zwołane na dzień 18.09.2016r.

Protokół z Zebrania Wiejskiego zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie
internetowej sołectwa.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 5  stron 
Protokół sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach.
 
Jeden egzemplarz - a/a Sołtys  Sołectwa  Dankowice.
Drugi egzemplarz – Burmistrz Wilamowic.
Trzeci  egzemplarz – Rada Sołecka Sołectwa Dankowice.

Protokół sporządził – Andrzej Perlik  Protokolant Zabrania Wiejskiego Sołectwa Dankowice.

Na tym protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dankowice z dnia 18.09.2016r. został
zakończony i podpisany.

         ………………………………                                   …….…..……..…………… 
        Tadeusz Kozieł                                                             Andrzej Perlik
       Przewodniczący Zebrania                                                                                            Protokolant  Zebrania
    Wiejskiego Sołectwa Dankowice                                                                                Wiejskiego Sołectwa Dankowice


