Protokół zebrania Rady w dniu 01.07.2016
Obecni: Pan sołtys T. Grzywa, członkowie Rady (4/8): R. Prochowski, A. Gąsiorek, P. Kamiński, A.
Perlik, radni gminni: A. Sadlok
Rada zwołana przed zebraniem wiejskim w dniu 03.07.2016
Poruszone sprawy:
1. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z mającym się odbyć zebraniem wiejskim w
dniu 03.07.2016
2. Zwrócenie się z oficjalnym pismem do Urzędu Gminy w celu uzyskania informacji na temat
nakładów finansowych poczynionych na każdą z miejscowości w gminie z uwzględnieniem
wykorzystanych środków własnych, zewnętrznych (pochodzących z funduszy m.in.:
poszczególnych ministerstw, środków unijnych) i zakreślenie ram czasowych zestawienia
wydawanych środków w okresie dłuższym np.: w latach 2010 do 2015 oraz skierowanie
takich pism do poszczególnych przedstawicieli władz powyżej lokalnych/gminnych również
w celu uzyskania informacji na temat ich działalności oraz podejmowanych inicjatywach.
3. Sprawa przedszkola, prawdopodobnie zostanie zakończona w tym roku (termin oddania
inwestycji określony został na koniec grudnia), ale będą czynione starania w celu uzyskania
zapewnienia od pana Burmistrza co do tego terminu (pan radny Gąsiorek zwrócił uwagę, że
ze względu na ścieżkę uzyskiwania odbioru końcowego, realny termin oddania poddasza do
użytku to rok szkolny 2017/2018). Również kwota inwestycji wzrosła z powodu potrzeby
doświetlenia pomieszczeń na poddaszu.
4. Hala sportowa przy szkole. Sprawa ta jest zamieszczona w wieloletnim programie
finansowym oraz został wykonany projekt hali, problemem są wysokie koszty finansowe
wykonania inwestycji (są poczynione starania dofinansowania z totalizatora sportowego).
5. Zagospodarowanie parkingu pomiędzy LKS-em a strażnicą, który jest własnością gminną.
Problemem jest to, że teren ten wraz z terenami sąsiadującymi nie jest dobrą wizytówką
Dankowic i będziemy starali się aby wykonano projektu parkingu oraz terenów
przylegających tzw. „Nowe centrum Dankowic”.
6. Sprawa ustawienia znaku zakazu postoju przy kapliczce przy strażnicy oraz kościele.
7. Sprawa drogi Leśnej i Zaolziańskiej, których stan jest coraz gorszy, o czym władze gminy
były informowane oraz sprawa korzenia zalegającego przy ulicy Nad Młynówką, potrzeba
jego usunięcia. Ulica w/w została ostatnimi czasy wyżwirowana. Do władz gminy będzie
skierowane pytanie: „Czy pieniądze na usuwanie skutków powodzi. Pieniądze stricte
na naprawę dróg. Ile gmina dostała pieniędzy na drogi popowodziowe i czy pieniądze
dla Dankowic jako miejscowość de facto popowodziowej zostały wykorzystane w
100%.”
8. Ustalenie kto jest odpowiedzialnym za utrzymanie porządku na cmentarzu (np.: sprawa
bram cmentarnych, które są w kiepskim stanie. Cmentarz jako miejsce szczególne powinien
być uporządkowany i utrzymany w należytym stanie.
9. Sprawa drogi Słowackiego i Krasińskiego, których modernizacja zostaje przesunięta w
czasie ze względu na brak własnych środków finansowych powiatu.
10. Zweryfikowanie i poprawienie oznakowania ulic w Dankowicach. Oraz potrzeba
umieszczania kierunkowskazów prowadzących do Dankowic.
11. Sprawa siłowni zewnętrznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców lubiących aktywnie
spędzać czas.
Andrzej Perlik

