
KOMISJA UCHWAŁ  I  WNIOSKÓW 

POWOŁANA NA   ZEBRANIU WIEJSKIM 

W GORZOWIE W DNIU 20.12.2014. 

 

1. Przewodniczący – Szumlakowski Jakub 

2. Członek – Ławczys Zbigniew 

3. Członek –  Duda Krzysztof 

  

   Wnioski z zebrania: 

 

1 Sprawdzić drożność rowu koło posesji Pani Natonik od ul. Szkolnej w stronę Przemszy. Po 

wykonaniu odwodnienia skrzyżowania Szkolnej z Oświęcimską przepust odprowadzający wodę  

z tego skrzyżowania jest niżej usadowiony od rowu po drugiej stronie ulicy Szkolnej. Istnieje 

ryzyko cofania czy też napływu wody od strony Źródełka. Rozwiązaniem byłoby pogłębienie       

i wyczyszczenie rowu od Szkolnej do Wału.   

2 Dokonać zmiany paragrafu 22 Statutu Sołectwa doprecyzowując zapis o ważności zebrania  

w przypadku braku quorum lub obniżyć dolną granicę ilości uprawnionych, przy której zebranie 

będzie ważne. 

3 Zwiększyć częstotliwość zbierania wykoszonej trawy i liści z trójkąta koło sklepu Georg-przy 

skrzyżowaniu Oświęcimskiej z Nowowiejską. 

4 Wydłużyć okres zbierania odpadów organicznych do końca listopada. Pozwoli to na opadnięcie 

wszystkich liści i ich posprzątanie. 

5 Utworzyć „ogródek piwny” przy Remizie OSP tak, aby wybudowane wiaty biesiadne mogły 

służyć mieszkańcom w pełnym zakresie. Proponowany czas funkcjonowania od maja do 

października - do 22.00. 

6 Zgłosić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zagrożenia wynikające z braku 

dbałości o budynek przy ul. Krzywej obok posesji Pana Matyji. Budynek jest niezamieszkały, 

niszczeje i grozi zawalaniem, powinien zostać wyburzony. 

7 Interweniować w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku z tworzeniem się dużych 

rozlewisk po opadowych na ulicy Gorzowskiej, zwłaszcza od Sołtysówki w stronę Remizy OSP. 

Stojąca woda powoduje zagrożenie w komunikacji, a  rozchlapywana przez jadące samochody 

powoduje niszczenie ogrodzeń np. przy posesji państwa Boruń. 

8 Zgłosić do Zarządcy drogi 933 potrzebę wykonania lewoskrętu przy wjeździe w ulicę 

Oświęcimską  jadąc od Oświęcimia i skręcając do Gorzowa a także potrzebę oświetlenia ulicy 

Krakowskiej. 

9 Zainstalować słupek ostrzegawczy po prawej stronie przed studzienką telekomunikacyjną - jadąc 

od Gorzowa przed światłami na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Śląskiej. 

10 Zabudować wyspowe progi zwalniające na ul. Oświęcimskiej lub w inny sposób wyegzekwować 

przestrzeganie ustalonej prędkości. 

11 Sprawdzić jakość wykonania studzienek kanalizacyjnych i gdzie trzeba zgłosić je do  ponownego 

wypoziomowania na nowo wyremontowanej ulicy Oświęcimskiej. 

12 Zgłosić inwestorowi , że po opadach stoi woda na ulicy Nowowiejskiej w obrębie skrzyżowania     

z Oświęcimską, studzienki są źle wypoziomowane a plac przed sklepem Georg wybrukowany 

kostką granitową jest poniżej poziomu asfaltu a powinien wystawać  nad nawierzchnię jezdni. 

13 Zgłosić potrzebę wykonania wypukłych poprzecznych pasów na jezdni informujących o zbliżaniu 

się do przejścia dla pieszych lub spowalniaczy przed przejściami dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania  ulic: Oświęcimskiej, Nowowiejskiej i Szkolnej.  

 



14 Mieszkańcy zgłaszają również źle wykonany zjazd przy ulicy Oświęcimskiej 162, zniszczoną 

fotokomórkę w bramie - Oświęcimska 68, uszkodzone krawężniki chodnika przy Oświęcimskiej, 

źle wypoziomowane studzienki i oczekują lepszego nadzoru nad pracami, które jeszcze się toczą.  

15 Zainstalować progi zwalniające na ulicy Sportowej i dokończyć oświetlenie tej ulicy.  

16 Zakupić i zainstalować dodatkową tablicę ogłoszeniową przy sklepie Georg przy skrzyżowaniu 

Oświęcimskiej z Nowowiejską i wymienić zniszczoną tablicę ogłoszeniową przy sklepie państwa 

Wilanowskich. 

17 Wyremontować zniszczoną nawierzchnię ulicy Źródlanej a także załamany przepust na zakręcie 

koło posesji Państwa Winiarskich. 

18 Wykonać remonty  innych ulic, które ucierpiały przy objazdach spowodowanych pracami na ulicy 

Oświęcimskiej – pilnej interwencji wymaga połamana nawierzchnia na Polnej. 

19 Opublikować na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Sołectwa Gorzów: 

a) Statut Sołectwa,  

b) informację o terminie zebrań wiejskich,  

c) informację o zgłoszonych wnioskach i ich realizacji,  

d) kopię protokołu z Zebrania Wiejskiego, 

e) informację o zgłoszonych kandydatach oraz kopię protokołu z wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

 

 

Za komisję uchwał i wniosków 

Sołtys wsi Gorzów 

Marek Palka 


