Sprawozdanie
z działalności Sołtysa i rady sołeckiej za rok 2016
Rada Sołecka w 2015/ 2016 roku współorganizowała z Caritasem, Stowarzyszeniem Jagoda i
ze wszystkimi stowarzyszeniami festyny w naszej wsi.
Dla najmłodszych czyli przedszkolaków były organizowane dla Mikołaj, Dzień Dziecka .
Rada Sołecka wspólnie z Rada Sołecką Trach organizowała Mikołaj ,Dzień Dziecka oraz
poniosły koszt wynajęcia autokaru dla dzieci szkolnych.
W tym roku czasie wakacji Rada Sołecka zorganizowała kursy nauki gry w tenisa stołowego i
kulinarne. W tym miejscu chcę podziękować p. Annie Rusin która zechciała poświęcić swój
czas na te treningi. Zostały również zorganizowane kursy kulinarne, myślę że młodzi adepci
sztuki kulinarnej czegoś się nauczyli. Dziękuję rodzicom ,że chcieli te dzieci przyprowadzić
szkoda ,że młodzież szkolna nie była zainteresowana. Dziękuję rodzicom Natali Foit,Julii
Moric i Andzeliki Powała ,że pozwolili dziewczynkom na pomoc przy organizowaniu
dożynek sołeckich.
Bardzo dziękuje też paniom Helenie Kozubek i Heldze Respondek i Justynie Rusin za pomoc
przy przygotowaniu dożynek.
Paniom Moric za dekoracje wprawdzie pogoda nie dopisała a ja dziękuje wszystkim
uczestnikom za przybycie.
Jak Państwo wiecie został uporządkowany plac który był za placem zabaw. Po wycięciu
drzew i ułożeniu drenażu plac zostanie ogrodzony i zniwelowany. Będzie to wspólny plac
zabaw i siłownia plenerowa.
Przyszłym roku będziemy modernizować plac taneczny ,chodzi o odwodnienie placu i
położenie nowej nawierzchni. Na placu zostaną też posadzone drzewa ale wybrałam takie
drzewa które rosną max do 3 m i przyszłości nie będą stanowiły takiego zagrożenia ja te
wierzby które lada dzień zostaną wycięte. Będzie tez zmieniony przystanek , musza być
poprzesadzane jałowce bo jest ich za dużo natomiast zostaną w tym miejscu posadzone tuje
miniaturowe. Jałowce zostaną przesadzone na przystanek przy szkole.
Rada sołecka kupiła do ubikacji pojemniki na mydło i ręczniki. W tym roku po naprawie
dachu będą musiały być zrobione prace wykończenie.
Poskutkowały też interwencje w sprawie usunięcia suchych i pochylonych drzew na drodze
wojewódzkiej.
Do tej pory wydałam na zakupy różne 5947,40 zł ,na zakupy artykułów spożywczych 263,61
zł na zakup usług 10282,23 zł .
Pozostałe pieniądze przeznaczone są na zakup dwóch urządzeń do siłowni plenerowej
Rada Sołecka wspólnie z DFK organizuje zabawę sylwestrową zapraszam. Rodzice dzieci
które chodzą do przedszkola zbierają podpisy aby przedszkole było dłużej otwarte.
Dziękuję Radzie i ich rodzinom ,dzieciom za zaangażowanie. Panu Wincentowi Tworuszce
.Łukaszowi Kropielnickiemu ,Jarkowi Górkiemu ,Michalinie Chrzan za pomoc i mojej
rodzinie.
Dziękuje paniom i panom z DFK, Caritasu ,Stowarzyszeniu Jagoda i panom z OSP i Klubu
sportowego pani którzy pomagają i angażują się w prace na rzecz naszej wsi.

