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SPRAWOZDANIE
z d z i a ł a i n o ś c i u Sołtysa i Rady Soleckiej S o ł e c t w a Spytitowice za 2016 rok.

Sołtys i Rada Sołecka działają w oparciu o Statui Sołectwa zatwierdzony Ucliwałą Rady Gminy
SpytkowiceNr.V/25/ll z dn.24 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami.
Obecna Rada Sołecka łiczy 10 -osób + Sołtys którzy zostali wybrani w wyborach w dniu
26.04.2015.r. w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10
11

Helena Mamon
Mieczysław G ę b c z y k
Jan Góral
Mariusz Kciuk
Józef Michalec
Władysław Mocniak
Jan Mostowik
Rafał Przejczowski
Małgorzata Rybarczyk
Maciej Sołtys
Maria Wilczak

- Sołtys
- członek Rady Sołeckiej
- członek Rady Sołeckiej
- członek Rady Sołeckiej
; członek Rady Sołeckiej
- członek Rady Soleckiej
- członek Rady Sołeckiej
- członek Rady Sołeckiej
- członek Rady Sołeckiej
- członek Rady Sołeckiej
- członek Rady Sołeckiej

Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła 5-posiedzen Rady, zwołała 2- zebrania
Wiejskie ponadto 1- zebranie Wiejskie zostało zwołane przez Wójta Gminy i dotyczyło
konsultacji z mieszkańcami w sprawie przyłączenia Wiśnicza do Gminy Spytkowice oraz
podziału przyłączonego terenu.
W posiedzeniach Rady i zebraniach Wiejskich brali udział radni Gminy z naszego Sołectwa
oraz Przew.Rady Gminy Jerzy Porowski w związku z czym członkowie Rady Sołeckiej jak i
mieszkańcy Sołectwa na bieżąco byli informowani o pracach i sprawach j a k i m i zajmowała
się Rada Gminy a ponadto informowana była obieżących pracach sołtysa oraz sprawach które
należy na bieżąco załatwiać a dotyczyło spraw między innymi podziału i wykorzystania środków
finansowych przyznanych do dyspozycji Rady na 2016.r.
INFORMACJA

Z WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

Rada Sołecka na 2016.r. otrzymała do dyspozycji fundusz w wysokości: 82.000 zł. tj. około
40% z przyznanej ogólnej puli środków biorąc pod uwagę wielkość sołectwa i liczbę mieszkańców.
Przyznane środki zostały wykorzystane w całości z przeznaczeniem na:
-Remonty dróg gminnych i rolniczych.
-Zakup i montaż koryt odwadniających.
-Remont.czyszczenie.zakładanie płyl na rowach odwadniających
-Wspieranie finansowe organizacji społecznych działających na terenie Sołectwa.
Na remonty dróg ze środków Sołectwa wykorzystano kwotę;5łT?86 zł z tej kwoty wyremontowano:
LDroga rolnicza za Zamkiem-wysypano kamień i częściowe utwardzenie za kwotę:9.810 zł,
2. Droga ul.Czarnowiejska obok Rybarza dokończenie z roku poprzedniego-nałożenie frezu,
zagęszczenie walcem dalsze 150 m za kwotę:14.000 zł.
3. Droga łącznik Ul.Wadowicka ul.Torowa -frez i utwardzenie walcem za kwotę:12,000 zł.
4. Droga ul.Czarnowiejska -Pagóry/Michalec/ kwota -976 zł. Pozostałe prace wykonali mieszkańcy.
5. Droga ul.Szyszkowsliego do ul.Dworskiej ok.900 m -frez .zagęszczenie kwota 57.000 zł.Rada

-2Rada Sołecka przeznaczyła na to zadanie; kwotę -15.000 zł.brakujące 42.000 zł dołożył Wójt
Gminy.
G.Droga Cegielnia-Górki i Niewsądza -Wróblówki naprawa kwota-6.434 zł.
Montaż korytek odwadniającycłi:
Zakupiono w y r o b ó w betonowych na kwotę: 13.843 zi. które zamontowano:
-ul.Wadowicka,Wodnica /Mruczek/ - 80 szt.
-ul.Kanada
-122 szt.
rury betonowe:
-ul. Bartłomiej a
- 5 szt.
-ul.Kanada /Dzidek/
- 2 szt.
-ul.Czarnowiejska /Michałec,Rybarz/- 3 szt.
Montaż korytek i rur zainteresowani mieszkańcy założyli we włosnym zakresie.
Płyty typu Jumbo montowali pracownicy interwencyjni:
- ul.Mokrzycka -ul.Krótka -246 szt.
- ul.Kasztelańska
- 10 szt -montaż p.Łopatecki.
Rada Sołecka przeznaczyła w ramach współpracy z organizacjami społecznymi:
-Dokończenie oświetlenia na stadionie LKS"Astra" Spytkowice kwota -3.200 zł.
-Organizacja Dnia Dziecka-Koło Wędkarskie Spytkowice
kwota - 300 zł.
-Kaplica cmentarna -doposażenie/zakup krzesełek/
kwota -6.494 zł.
Oprócz tego co zostało przedstawione zostało wykonane dużo prac przez pracowników
interwencyjnych a są to prace które wykonujemy co roku związane są z czyszczeniem
.odmulaniem,wykaszaniem rowów odwadniających,wycinaniem gałęzi przy drogach rołniczych
i gminnych o których to na pewno p.Wójt poinfornuje.
W tym miejscu chciałabym podziękować p.Jan Kufel za udostępnienie podnośnika wraz z obsugą
przy wycince gałęzi ul.Torowa.oraz p.Sł.Folga za udostępnienie magazynu i wózka w i d ł o w e g o
przy rozładunku i rozprowadzeniu 40 ton jabłek dla naszych mieszkańców.
Jako Sołtys chcę poinformować że w okresie sprawozdawczym reprezentowałam Sołectwo na
Sesjach Rady Gminy i brałam udział w wielu posiedzeniach Komisjach Rady Gminy brałam
udział w zebraniach organizacji społecznych działających na naszym terenie.Brałam udział w
charakterze świadka w licznych sprawach Sądowych dot.spraw geodezyjnych i spornych jak
również pracowniczych /Sąd Pracy/.Informuję że byłam jedną z incjatorów reaktywowania
Koła Gospodyń Wiejskich w Spytkowicach które zostało założone na razie Jest na etapie
twożenia dokumentacji ale myśłe że nie długo zacznie prężnie działać.
Na zakończenie w imieniu własnym i Rady Sołeckiej serdecznie dziękuję Władzą Gminy
-Wójtowi,Przew.Rady Gminy a za ich pośrednictwem wszystkim pracownikom i radnym za
wspieranie naszych działań.zarówno w sposób finansowy jak i poprzez doradctwo,wszystkie
propozycję i wskazówki są nas bardzo cenne.Podziękowania kieruję również do mieszkańców
naszego Sołectwa,Państwa radość oraz zadowolenie a także merytoryczna krytyka jest dla nas
motywacją do dalszej pracy na rzecz Naszego Sołectwa.
Dziękuję.

SOŁTYS

PLAN

ZADAŃ 1 PODZIAŁ Ś R O D K Ó W FINANSOWYCH
N A 20I7.r.

Rada Sołecka złożyła do Wójta Gminy Spytkowice wniosek o podział środków z funduszu
sołeckiego na 2017.r. z przeznaczenie na:
1. Remontg dróg
2. Zakup w y r o b ó w betonowycłi
3. Koszenie traw
4. Promocja Sołectwa
5. Rezerwa sołecka
RAZEM:

40.000 zi.
15.000 zł.
1.000 zł.
2.000 zł.
24.000 z i .
82.000 zł.

Renomt d ó g zgodnie z liarmonogramem:

Oświetlenie uliczne:
-

ul.Św.Jana
ul.Bursztynowa
ul.Smaragdowa
ul.Szyszkowskiego
ul.Zacisze
u. Nad Kanałem.

