
Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Dankowic z dnia 30.05.2016r. 

Obecni: sołtys p. T. Grzywa, radny gminny p. A. Sadlok, członkowie Rady Sołeckiej w liczbie 8/9 
(z powodu rezygnacji z Rady pana Tadeusza Kozieła)  

Dnia 30 maja 2016 odbyło się zebrania Rady Sołeckiej naszej miejscowości na które to zebranie był 
zaproszony pan burmistrz Marian Trela, który niestety z powodu choroby nie mógł się pojawić. 

Na zebraniu pomimo nieobecności pana burmistrza omówiono kilka kwestii. Jedną z nich, był 
sposób komunikowania się organów Naszej miejscowości z mieszkańcami, czego pochodną jest 
poproszenie pana R. Prochowskiego o aktywowanie strony internetowej Dankowic i podjęcie się jej 
prowadzenia, za co jesteśmy wdzięczni. W celu informowania mieszkańców o tym co się dzieję, 
będziemy starali się zamieszczać protokoły z zebrań Rady, informacje o podejmowanych 
działaniach na rzecz Naszej społeczności oraz o kierowanych pismach do organów administracji 
oraz ich odpowiedzi, ponieważ była zgodna decyzja co do tego, że mieszkańcy powinni mieć 
możliwość zaznajomienia z tym co się dzieję w miarę na bieżąco, podczas zebrania został wybrany 
sekretarz Rady Andrzej Perlik. W tym miejscu pragniemy zaprosić organizację działające na terenie 
Dankowic, przedstawicieli szkoły do współpracy w tworzeniu strony Dankowic, która miałaby 
polegać na przesyłaniu artykułów na temat dziejących się wydarzeń. 

Na zebraniu zostały poruszone następujące kwestie: 

1. Organizacja w przyszłości spotkań z przedstawicielami organizacji działających w 
Dankowicach w celu informowania o podejmowanych działaniach, wydarzeniach jak 
również uzyskiwanie informacji na temat potrzeb każdej z organizacji. 

2. Uregulowanie spraw związanych ze sprzętem nagłaśniającym, co miało by polegać na 
ustaleniu kto opiekuje się owym sprzętem, gdzie i w jaki sposób ma być przechowywany 
jak również określanie zasad wypożyczania oraz odpowiedzialności z tym związanej. 

3. Podjęto działania mające na celu naprawę mapy Dankowic znajdującej się w centrum 
przy kościele, które będzie polegać na stworzeniu nowej mapy. 

4. Kilka miesięcy temu powstała spółka wodna, która jest odpowiedzialna za działania 
mające na celu dbanie o cieki wodne w Dankowicach, należy tu zaznaczyć, że sprawy te 
należą do kompetencji powyższej spółki. Jako, że sołtys ani nikt z rady nie ma żadnych 
informacji na temat czy spółka została zarejestrowana przez jej władze. W celu uzyskania 
tych informacji odbędzie się spotkanie Rady na które zostaną zaproszeni przedstawiciele 
spółki wodnej. 

5. W niedługim czasie odbędzie się przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy, 
którego zadaniem będzie przeprowadzenie modernizacji przedszkola, która będzie polegała 
na zaadaptowaniu poddasza na pomieszczenia do nauki dla dzieci. Jest to inwestycja 
konieczna, ponieważ rośnie ilość dzieci uczęszczających do placówki. Inwestycja ta, której 
zakończenie wstępnie było planowane na koniec sierpnia niestety przeciągnie się 
prawdopodobnie w czasie co nie zmienia faktu, że jest to inwestycja, która powinna cieszyć 
a na pewno podniesie jeszcze bardziej jakość przedszkola w Dankowicach. 

6. Niestety kolejna sprawa związana z oświatą w Dankowicach nie jest ciesząca. Chodzi o 
budowę nowej hali przy szkole, sprawa ta która się ciągnie wiele lat jest ciągle przekładana 
przez władze gminy. Bardziej denerwujący jest fakt, iż były zapewnienia ze strony ów 
władz, że sala ta powstania jeśli nie w ciągu 2 to 3 lat, powodem tak długiego czasu budowy 



są koszta z tym związane, ponieważ wpierw została wyburzona by była stara sala a na jej 
miejscu i placu obok powstałaby nowa hala sportowa. Sprawa ta jest jednym z ważniejszych 
zadań na których pragnie skupić się Rada oraz Nasi Radni Gminni, ponieważ należy 
zauważyć w tym miejscu, że przy wszystkich szkołach w gminie znajdują się nowoczesne 
hale sportowe, co może sprawiać wrażenie, że szkoła w Dankowicach jest traktowana 
gorzej, a co więcej uczniowie Naszych szkół pomimo trudnych warunków odnoszą wiele 
sukcesów sportowych. 

7. Najważniejszą sprawą omawianych na zebraniu była sprawa zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Dankowic, regulacji cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych, 
sprawa ta od wielu lat jest zaniedbywana przez władze odpowiedzialne za to, martwi fakt, że 
rzeki oraz rowy zarastają co przy większych opadach, a już w najgorszym razie powodzi 
będzie powodować wylania wody z koryt. W celu zwrócenia uwagi na tą jakże ważną 
kwestie, zostaną w najbliższym czasie wystosowane zapytania do odpowiednich władz i 
spółek pytania jak wygląda sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego jak również 
zostanie zgłoszona na najbliższej Radzie Gminy interpelacja w tej sprawie. Będą również 
czynione starania mające na celu pozyskanie funduszy na odpowiednie utrzymanie cieków 
wodnych. 

8. Jak wiadomo droga powiatowa w Dankowicach od państwa Baranów aż do dewelopera 
(ul. Słowackiego między stawami oraz ul. Krasińskiego) jest coraz w gorszym stanie, 
zwłaszcza odcinek między stawami. Od władz powiatu została udzielona informacja, że 
plan przebudowy drogi jest przyjęty, ale jak zawsze pojawia się problem funduszy co 
spowoduje, że inwestycja ta zostanie odłożona w czasie, została wysunięta propozycja, 
ażeby wpierw wyremontować odcinek drogi między stawami do przejazdu, a później całość 
ul. Krasińskiego, jak na razie brak jest odpowiedzi na tą propozycję.  

9. W naszej miejscowości znajdują się pojemniki na odzież używaną. Podczas zebrania 
ustalono, że będzie wystosowane zapytanie do gminy, kto jest odpowiedzialny za te 
pojemnik oraz na jakiej podstawie są ustawiane. Sprawa ta ma związek z powtarzającymi 
się aktami niszczenia tych pojemników i zaśmiecania Dankowic co nie wpływa pozytywnie 
na wygląd Naszej miejscowości. 

10. Ostatnią kwestią było ustalenie, że spotkania Rady Sołeckiej odbywać się będą co 
miesiąc. Należy zaznaczyć, że ustawa o samorządzie gminy nakłada obowiązek spotkań raz 
na kwartał. Decyzja ta umotywowana jest tym, że sołtys oraz radni gminni i sołeccy powinni 
spotykać się częściej w celu omawiania i podejmowania działań mających na celu rozwój 
Dankowic. Z powodu nieobecności na powyższym spotkaniu Pana Burmistrza, będzie próbą 
zorganizowania kolejnego z Burmistrzem w celu przedstawienia problemów Dankowic, 
których nie brakuję oraz uzyskania informacji w jaki sposób władze gminy planują je 
rozwiązać i co najważniejsze uzyskanie zapewnień co do realizacji inwestycji, które od 
wielu lat są ciągle przekładne. 

 

Andrzej Perlik 
 


