Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej za rok 2012

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW NA ROK 2012 PRZEDSTAWIAJA SIĘ
NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 3030
759,00

DZIAŁ 4210
7069,60

DZIAŁ 4260
3334,08

DZIAŁ 4300
9158,90
RAZEM WYDATKI
20321,58
NA PRZYKŁADOWE ZADANIA ZOSTAŁY WYDANE NASTEPUJĄCE
KWOTY :








OGRZEWANIE
ENERGIA
PRACE PORZĄDKOWE
FESTYN RODZINNY
FESTYN DOŻYNKOWY
BRUKOWANIE PODESTU
TABLICE Z NAZWAMI ULIC

2925,77
408,31
2000,00
2829,00
1770,67
2421,66
2032,98

Rada sołecka w bieżącym roku zebrała się na 13 spotkaniach. Na początku roku został
opracowany plan wydatków oraz propozycje prac i imprez na 2012 rok. Zostały
zwołane Zebrania Wiejskie, na których głównym tematem była budowa kanalizacji,
oraz zostały poruszane również bieżące sprawy, na pierwszym zebraniu
przedstawiliśmy plan zadań i wydatków Rady Sołeckiej, który został zaakceptowany
przez zebranie. Kolejne zebrania Rady Sołeckiej poświęcone były bieżącym sprawom
dotyczącym przygotowań do organizowanych imprez, zaplanowaniu odpowiednich
wydatków oraz ich realizacji. Zgłaszano potrzeby, które napływały od mieszkańców w
sprawach związanych czy to z budową kanalizacji czy w związku z innymi
występującymi na bieżąco problemami-udrożnienia przepustów, oczyszczenia rowów,
drobnych remontów dróg, wykaszania poboczy wzdłuż dróg, ustawienia tablic
informacyjnych na drogach. Poza tym Rada Sołecka przystępowała do realizacji
zadań zaplanowanych na bieżący rok. Były na bieżąco realizowane rachunki za
ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz śmieci.
Radni realizowali zadania związane z przygotowaniami do wiosennych prac
porządkowych na terenie Groty i Sołectwa,
-został wybrukowany podest użytkowany podczas festynów,
-zakupiliśmy oraz we własnym zakresie ustawiliśmy na terenie Sołectwa nowe

tablice z nazwami ulic.
-Na bieżąco były realizowane prace związane z organizacją festynów –
rodzinnego na wiosnę i dożynkowego.
-W przeciągu całego roku pojawiały się pisma związane z budową kanalizacji,
które na bieżąco były wywieszane na tablicach ogłoszeń.
Rada Solecka zaproponowała prace do wykonania w 2013 roku, które były by
finansowane z budżetu gminy. Wyraziliśmy opinię w sprawie budowy garaży dla
mieszkańców budynku komunalnego- tu chciałbym się na chwilę zatrzymać przy tym
temacie-Rada Sołecka nie jest przeciwna budowie garaży, ale my wyraziliśmy swoją
opinię, co do miejsca i to, które jest proponowane -na placu festynowym będzie
stwarzało problemy przy organizacji festynów, w związku z powyższym
proponowałbym przedyskutować ten problem tutaj na zebraniu po przedstawieniu tego
sprawozdania.
Dalsze nasze działania to podjęcie decyzji o sfinansowaniu nagród w turnieju
tenisowym, który został przeprowadzony przez członków Rady Sołeckiej pp. Ring
i Franik, przeznaczona została kwota potrzebna na przygotowanie kilku spotkań
dla dzieci w okresie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych- tutaj
chciałbym dodać, że tak jak w poprzedniej sprawie tym razem p. Szymańska
przygotowała i przeprowadziła te spotkania sama i kontynuuje je nadal gdyż jest taka
potrzeba -co widać na ścianach obok.
- Dofinansowaliśmy spotkanie z Mikołajem zorganizowane wspólnie z osobami
spoza rady oraz strażakami z O S P Rachowice,
- zostały zakupione materiały potrzebne do wyposażenia namiotu festynowego.
Na zakończenie dokonaliśmy podsumowań oraz koniecznych przesunięć w
działach w związku z realizacją wydatków.
Chciałbym podziękować za zaangażowanie w pomoc przy organizacji imprez
wiejskich osobom spoza rady-od wielu już lat organizujemy spotkania seniorów,
Mikołaja, przygotowania do festynów czy to rodzinnego na wiosnę czy też festynu
dożynkowego, to wszystko funkcjonuje dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej oraz
wielu osób spoza Rady Sołeckiej, i w związku z tym chciałbym wspomnieć o
inicjatywie, która powstała w zeszłym roku a mianowicie by w jakiś sposób
podziękować tym wszystkim, którzy się angażują w działania społecznie użyteczne w
naszym sołectwie
-zorganizowaliśmy wspólny wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce -uczestnicy
ponosili część kosztów a częściowo dofinansowany był ten wyjazd z funduszy
wypracowanych na Festynie- była to taka jednorazowa forma podziękowania za
wieloletnią pomoc.
Chciałbym podziękować radnemu Rady Miejskiej Panu J. Glagla, który angażuje
się we wszystkie działania Rady Sołeckiej niejednokrotnie angażując w te działania
również strażaków z naszej OSP- dziękuję Jemu i strażakom za tą pomoc!
Dziękuję również L. Kołodziejowi za pomoc przy wszystkich sprawach, z jakimi
zwracam się do Niego.
Dziękuję wszystkim radnym Rady Sołeckiej za wspólnie przepracowany rok.
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