Podsumowanie działalności Rady Sołeckiej oraz
Sołtysa za bieżącą kadencję:
lata: 2007-2010.
Obecna Rada rozpoczęła swoja działalność w roku 2007.
Na początku każdego roku dokonywaliśmy podziału środków przydzielonych do
dyspozycji Sołectwa. Podział środków musi być dokonany dosyć szczegółowo z
podziałem na działy to znaczy trzeba odpowiednio rozdysponować środki na
zakupy materiałów , na zakup energii elektrycznej oraz ogrzewania, na usługi ,
zakup pomocy naukowych – to są przykładowe działy i rada solecka wraz z
sołtysem musi dokonać odpowiednich podziałów by środki odpowiednio podzielić i
by się nie okazało że pod koniec roku w którymś z działów zabrakło . Jesteśmy jako
sołectwo powiązani finansowo z budżetem urzędu więc pewne działania są
konieczne.
Ze środków oddanych do dyspozycji sołectwa organizowaliśmy coroczne:
- spotkania seniorów ,
- były ponoszone opłaty za energię,
- ogrzewanie sali oraz wywóz śmieci,
- zakupiliśmy komplety festynowe,
- tablice ogłoszeń,
-dofinansowany został zakup sprzętu do ćwiczeń sprawnościowych dla młodzieży i
dorosłych , maty na podłogę , piłki, ciężarki, ławeczka, radio ,
-corocznie dokonywaliśmy zakupu środków do porządkowania Groty- farby ,
drewnochron , pędzle , drobne sadzonki kwiatowe,
- została zakupiona kosa spalinowa min. na potrzeby koszenia groty ,
- zakupujemy również paliwo do kosy
– to porządkowanie głównie jest związane z corocznym nabożeństwem majowym w
które radni angażują się w miarę swoich możliwości indywidualnie gdyż inicjatywa
tego spotkania leży w innych rękach.
Kolejne sprawy

-,zostały zakupione farby i sprzęt potrzebny do odnowienia świetlicy natomiast sami
malowaliśmy salę, w miarę potrzeb
- zakupione zostały drobne art. biurowe :papier ksero długopisy, pinezki, zszywacze
i spinacze oraz corocznie była opłacana prenumerata Gazety Sołeckiej.
- Rada Sołecka ponosi koszty prac porządkowych prowadzonych na terenie
sołectwa przez wyznaczoną osobę,
- zakupiliśmy dwa kubły na potrzeby sołectwa-w grocie są kosze na śmieci oraz na
przystankach i po opróżnieniu te śmieci w kubłach są zabierane no i oczywiście
rada sołecka ponosi koszty wywozu tych śmieci.
- Po raz pierwszy w 2010 roku zorganizowaliśmy biesiadę dożynkową z oprawą
muzyczną, poczęstunkiem, korzystając z gościny pod namiotami Baru Leśnegopogoda niestety była taka że gorszej już nie można było sobie życzyć, całe
popołudnie i wieczór padał deszcz , ale mimo takiej niesprzyjającej aury pod
namiotami bawiło się ok. 80 osób.
Jeżeli chodzi o wydatki
-to ostatni nasz wydatek dotyczył zakupu namiotu festynowego. Rada Sołecka
zakupiła na potrzeby sołectwa namiot festynowy o wymiarach 6m x 12m i
wysokości ścian bocznych 2,5m .
Szanowni państwo ,
jeżeli chodzi o działalność rady, to podejmowaliśmy wiele inicjatyw związanych z
rozwiązywaniem bieżących spraw, w 2007 pojawił się problem z dojazdem do
pracy w kierunku Gliwic naszych mieszkańców. Chodziło o dostosowanie , a
chyba głównie o pozostawienie niektórych kursów autobusów w związku z
redukcją przeprowadzoną przez P K S . Po uzgodnieniach Rady Soleckiej z
Urzędem Miejskim w Sośnicowicach oraz dalej z P K S –em udało się dojść do
porozumienia . Rada Solecka interweniowała w sprawie udrożniania przepustów
pod drogami gminnymi, w sprawie poprawy usadowienia krawężników przy drodze
biegnącej prze sołectwo ul. Wiejskiej , w sprawie rozlewiska wody na drodze do
Sierakowic, interweniowaliśmy w sprawie wycinki drzew grożących zawaleniem na
terenie groty, została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów z azbestu, taka
inwentaryzacja jest aktualizowana i min. w tym roku również . Okresowo do naszej

groty zjeżdżają turyści rowerowi –wcześniej kontaktują się ze mną prosząc o zgodę
lub po prostu informując że chcą przeprowadzić zlot rowerowy w Rachowickiej
grocie. Jak Państwo wiecie mieliśmy na terenie naszej Groty nieprzyjemny
incydent, sprawa ta znalazła swój finał na sali sądowej .
W pewnym okresie pojawił się pomysł stworzenia Sali komputerowej która
miała być w całości sfinansowana ze środków pochodzących z zewnątrzniestety jak wiele inicjatyw pojawiających się w różnych okresach z tego
pomysłu nic nie wyszło. Po przejęciu pomieszczeń w budynku byłej szkoły w
czasie użytkowania pojawiały się różne usterki w wyniku czego doszło do spotkania
zarządcy , wykonawcy remontu oraz przedstawicieli użytkowników i został spisany
protokół usterek które w późniejszym okresie zostały usunięte. Po rozmowach z
burmistrzem i monitach ze strony sołectwa został przyjęty Plan odnowy Wsi
dotyczący w głównej mierze rewitalizacji groty i w tej chwili oczekujemy na decyzję
w sprawie finansowania no i zakresu prac. Na zebraniach Rady Sołeckiej
dyskutowaliśmy nad zagospodarowaniem starej strażnicy. Ta dyskusja była
prowadzona również na zebraniu wiejskim i po dosyć gorących obradach
ostatecznie zapadła decyzja o oddaniu tego budynku do dyspozycji burmistrza.
Rada Sołecka w 2009 roku podjęła decyzję o udostępnieniu świetlicy grupie
młodzieży na spotkania we własnym gronie, niestety brak akceptacji regulaminu
opracowanego na tę okoliczność spowodował że podjąłem decyzję o
zawieszeniu powyższych spotkań, sala jest udostępniana okolicznościowo , i
każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu, stale są prowadzone zajęcia
aerobiku przez panie które same sobie zorganizowały tę formę spotkań i dbają
o utrzymanie porządku. W ostatnim okresie na prośbę mieszkańców z budynku
byłej szkoły Rada Sołecka wystosowała pismo z prośbą o spotkanie z dyrektorem
zgkim w obecności burmistrza oraz sołtysa w celu wyjaśnienia problemów
związanych z zarządzaniem tym budynkiem. Doszło do takiego spotkania i
wyjaśnienia części problemów , gdyż pewne sprawy wymagają podjęcia decyzji
dotyczących wszystkich budynków komunalnych w naszej gminie. Jedna z
ostatnich inicjatyw podjętych przez obecną radę sołecka to organizacja”
spotkania” w dniu 11 listopada-święto narodowe , niestety ta inicjatywa nie
znalazła uznania .

Na zakończenie chcę jeszcze wspomnieć o dwóch inicjatywach - Koniec roku to
nasze wiejskie , na dzień dzisiejszy mające najdłuższą tradycję , spotkania –z
Mikołajem dla najmłodszych mieszkańców, i w tym miejscu chciałbym zwrócić
się do osób pomagających mi w organizacji tego spotkania z gorącym
podziękowaniem gdyż przez 13 lat zawsze są osoby chętne do pomocy. Drugie
spotkanie organizowane jest dla naszych seniorów i tak samo jak poprzednie
opiera się na pomocy , można by powiedzieć” wolontariuszy” którzy „dojrzewają „
niejako wraz z tą imprezą gdyż przez 13 lat są to te same panie .To spotkanie
corocznie uświetnia również nasza orkiestra. Rozpoczynaliśmy te nasze spotkania z
panią Wandą Sachnik która była motorem wielu naszych poczynań , natomiast do
dziś angażują się w tą pomoc panie Weronika Morcinek, Magdalena Nowrot, Maria
Franik, oczywiście panowie mężowie nie stoją z boku ! Na przestrzeni lat parę osób
jeszcze dołączyło do tego grona a mianowicie panie Edyta Mazur, Roksana Sosna,
Barbara Nawrat , Brygida Krotofil, oraz pan Janusz Wyciślok . Proszę państwa nie
było by spotkania z Mikołajem gdyby nie było sponsora , przez te wszystkie lata
mogę powiedzieć 90% kosztów to wsparcie ze strony prezesa firmy Urban-Metal
pana Dariusza Urbana- Dziękuję ! Natomiast poczęstunek na spotkanie Seniorów
jest finansowany ze środków Rady Sołeckiej, a drobne upominki dla seniorów
przygotowują wcześniej wymienione panie we własnym zakresie i własnymi
środkami. Dziękuję!

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SOŁECKIEJ ORAZ
SOŁTYSA ZA 2010 ROK
W omawianym okresie Rada Sołecka zbierała się 10 razy . Pierwsze spotkania związane były
z podziałem otrzymanych środków. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych z tych
środków przedstawia załącznik do tego sprawozdania. Rada Sołecka zaproponowała nazwy
nowych ulic w naszym sołectwie: Kasztanowa, Słoneczna i Do Groty. Został przygotowany
zakres prac porządkowych na terenie sołectwa do wykonywania przez wyznaczona osobę.

Omawialiśmy zakres prac porządkowo-renowacyjnych w Grocie w okresie wiosennym. Rada
Sołecka kilka krotnie zwracała się z pytaniami do Burmistrza w sprawie postępu
przygotowań projektu renowacji Groty i byliśmy na bieżąco informowani, niestety te
przygotowanie oraz postęp i zaawansowanie prac było uzależnione od możliwości
pozyskania środków z zewnątrz. W naszych dyskusjach pojawiał się często problem
zagospodarowania świetlicy, zastanawialiśmy się na uregulowaniem zasad korzystania z
świetlicy wiejskiej i po dyskusjach został zaproponowany regulamin. Niestety po pewnym
okresie pojawiły się problemy związane z korzystaniem ze świetlicy przez młodzież i zostało
to zawieszone do czasu wyjaśnienia spornych spraw. Rada Sołecka dyskutowała nad
wprowadzenie Funduszu Sołeckiego skutkiem czego była negatywna opinia- obecna zasady
są wygodniejsza formą wydatkowania naszych środków. Została zaakceptowana prośba o
dofinansowanie zdrenażowania boiska do siatkówki. Była omawiana możliwość podjęcia
budowy wiaty na boisku- po wielu dyskusjach oraz informacjach z Urzędu Miejskiego na
temat tego typu inwestycji i procedur z tym związanych Rada ostatecznie zrezygnowała i
postanowiono ten temat poruszyć w trakcie dyskusji na propozycjami inwestycji z budżetu
miejskiego. Po raz kolejny pojawił się problem swobodnie biegających psów, po zasięgnięciu
informacji w Urzędzie Miejskim o zasadach postępowania w tych sprawach zostały one
przekazane zainteresowanym .Rada Sołecka zorganizowała biesiadę dożynkową i
sfinansowaliśmy koszt poczęstunku przybyłych rolników oraz mieszkańców naszego
Sołectwa. W trakcie roku w związku z drobnymi zmianami w wydatkowaniu środków Rada
Sołecka dokonała zmian w podziale środków na odpowiednie działy i grupy. Na bieżąco były
realizowane wydatki związane z utrzymaniem świetlicy oraz pracami porządkowymi na
terenie sołectwa. Na prośbę grupy mieszkańców zostało zorganizowane spotkanie
zainteresowanych z dyrektorem ZGKIM w obecności Burmistrza oraz Sołtysa celem
wyjaśnienia problemów związanych z zarządem budynkiem komunalnym oraz naliczaniem
niektórych opłat. Rada Sołecka zaproponowała zakup namiotu festynowego na potrzeby
imprez organizowanych na terenie Sołectwa- i ten zakup został zrealizowany. Tradycyjnie
jak co roku zostało zorganizowane Spotkanie z Mikołajem oraz Spotkanie Seniorów . Te
spotkania organizowane są we współpracy z osobami spoza Rady Sołeckiej.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RADY SOŁECKIEJ
W RACHOWICACH ZA 2010 ROK
Wydatki według działów:
DZIAŁ 3030

552 ZŁ

DZIAŁ 4210

1400 ZŁ

DZIAŁ 4260

2500 ZŁ

DZIAŁ 4300

6148 ZŁ

DZIAŁ 6060

5400ZŁ

Wydatki według zadań:












Energia i ogrzewanie
Wywóz śmieci
Prace porządkowe-usługa
Spotkanie seniorów
Imprezy wiejskie
Zakup namiotu
Utrzymanie groty
Diety radnych
Paliwo, olej, linka, serwis –kosy
Pozostałe wydatki
gazeta)
Środki niewykorzystane

Razem

2430 zł
246zł
2800zł
814zł
2193zł
5400zł
420zł
552zł
340zł
715zł(drenaż, farby, drewnochron,
90zł

-----------------------------------------16 000zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SOŁECKIEJ W
RACHOWICACH ZA 2009 ROK
W omawianym roku Rada zbierała się na posiedzeniach w związku z bieżącymi potrzebami
rozwiązywania sołeckich spraw. Pierwsze spotkania roku 2009 dotyczyły podziału środków
finansowych w związku z zaplanowanymi wydatkami. Przyznane środki zostały podzielone
na działy , a następnie przystąpiono do realizacji wydatków . Radni dyskutowali nad
zwołaniem zebrania wiejskiego oraz nad tematami do omówienia, została ustalona data. Na
początku roku ustaliliśmy harmonogram prac porządkowych na terenie sołectwa do
wykonywania przez wyznaczoną osobę. Zakupiliśmy potrzebne narzędzia oraz kwiaty do
upiększenia Groty a następnie farby do odświeżenia altanki oraz ławek . Zakupiliśmy kosę
spalinową na potrzeby sołectwa. Na spotkaniach omawialiśmy sprawę zagospodarowania

starej strażnicy OSP, po dosyć gorących dyskusjach poruszanych na spotkaniach Rady
Sołeckiej jak i na Zebraniu Wiejskim ostatecznie postanowiono oddać budynek do
dyspozycji Burmistrza. Dyskusje na spotkaniach dotyczyły także zagospodarowania świetlicy
wiejskiej. W związku z ograniczeniem potrzeb lokalowych Rada postanowiła zrezygnować z
części pomieszczeń, a pozostałą część ekonomicznie zagospodarować. Zakupiliśmy
wyposażenie do świetlicy na potrzeby organizowanych zajęć . Świetlica została
wymalowana .
Na bieżąco były realizowane płatności związane z utrzymaniem pomieszczeń, za energię,
ogrzewanie, wywóz śmieci, zostały zakupione środki do utrzymania czystości i higieny w
użytkowanych pomieszczeniach. Rada Sołecka współorganizowała Spotkanie z Mikołajem
dla dzieci oraz doroczne Spotkanie Seniorów .

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY SOŁECKIEJ W RACHOWICACH ZA 2008 ROK
W minionym roku radni na pierwszym spotkaniu dokonali podziału przydzielonych środków
finansowych z rozbiciem na zadania do sfinansowania oraz pogrupowaniem odpowiednich
kwot do rozdziałów . Powyższy plan został zatwierdzony do realizacji na zebraniu wiejskim.
Na spotkaniach rady sołeckiej dyskutowano min.na temat inwentaryzacji wyrobów z
azbestu, proponowane były na bieząco prace do wykonania przez osobę wyznaczoną do
prac porządkowych na terenie sołectwa. W kolejnych spotkaniach dyskusja dotyczyła
prygotowania groty do nabożeństwa majowego oraz” majówki”- podjęte zostały decyzje co
do wydatkowania kwot na zakupy z tym związane. Została uzgodniona i podpisana umowa
z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w sprawie użytkowania
pomieszczeń. Na spotkaniach omawiano wnioski mieszkańców w sprawie udrożnienia
rowów i przepustów pod drogami gminnymi, modernizacji drogi powiatowej, montażu
opraw oświetleniowych, lokalizacji progu zwalniającegon na ul. Pogodnej. Radni
wystosowali pismo w sprawie zapewnienia strefy ochronnej dla ujęcia wody w rachowicach.
Dyskutowalismy nad przygotowaniem tematów do zebrań wiejskich. Dokonano przegladu
pogwarancyjnego pomieszczeń użytkowanych przez radę sołecką i został spisany protokół
zawierający zgłoszone usterki. Rada sołecka zatwierdziła plan odnowy wsi dotyczący
rewitalizacji groty oraz przyległych terenów jak i zagospodarowania świetlicy wiejskiej. Na
bieżąco w ciągu roku dokonywano zmian w planie wydatków zgodnie z zaistniałymi
potrzebami. Rada zaakceptowała propozycję zagospodarowania sali w zwiazku z

możliwością uzyskania dofinansowania na ten cel. W grudniu zostało podpisane
porozumienie z radą sołecką łan wielkich w sprawie wykorzystania środków finansowych .

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK
W roku 2008 rada miała do dyspozycji kwotę 5000,-zł(pięc tysięcy) po zmianach w ciągu
roku wydatki przedstawiały się następująco:
Diety radnych………………………………………………………………………..437,00 zł
Zakupy materiałów……………………………………………………………1688,35 zł
Gazeta sołecka……………………………………………………………………….57,78 zł
Zakup energi……………………………………………………………………….3410,30 zł
Wywóz smieci……………………………………………………………………….156.00 zł
Razem

5749,43 zł

Wydatki zostały przekroczone po wczesniejszym porozumieniu z radą sołecką
Łan wielkich o „użyczeniu” kwoty 750,00zł !

