Roztropice dn. 18.05.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ ZA ROK 2016

Minął rok 2016. Rok, w którym Ja wspólnie z Radą Sołecką podejmowaliśmy
kolejne działania na rzecz rozwoju naszego sołectwa. W połowie roku 2015,
na zebraniach Rady Sołeckiej, ustaliliśmy wspólnie plan działania dla sołectwa
Roztropice na 2016 rok. Ustalony plan działania został w całości zrealizowany, zgodnie
z wcześniejszymi założeniami, które wyglądały następująco :
- wykonanie kompleksowego i kapitalnego remontu drogi na ulicy Widokowej,
- wykonanie remontu odcinka drogi na ulicy Lipowej,
- wykonanie dokładne remontów cząstkowych na ulicy Granicznej oraz innych ulicach
sołectwa,
- przebudowanie przepustu na ul. Marii Wardas,
- korytowanie rowu i wykonanie przepustu na ulicy Osiedlowej i Karola Badury.
Ogólnymi środkami finansowymi dla naszego sołectwa w roku 2016 była kwota
122 384 zł , która została podzielona na wykonanie następujących czynności:
a) remonty cząstkowe dróg – kwota 20 194 zł,
b) remonty dróg gminnych – kwota 61 490 zł,
c) odtworzenie, konserwacja rowów, przy drogach gminnych – kwota 12 033 zł,
d) kopanie rowów i czyszczenie przepustów – kwota 3 991 zł,
e) środki na zakup i transport kamienia – kwota 2 686 zł,
f) budowa oświetlenia ulicznego – kwota 12 217 zł,
g) wykaszanie poboczy – kwota 2 036 zł,
h) środki na paliwo, naprawy, przeglądy sprzętu – kwota 7 737 zł,
Należy pamiętać o tym, że wspólną decyzją Rady Sołeckiej było przeniesienie
środków z budowy oświetlenia ulicznego do puli remontów dróg gminnych,
co pozwoliło na zwiększenie zakresu prac na remontowanych drogach. Decyzja taka
została podjęta po zasięgnięciu szczegółowych informacji na temat całej kosztownej
procedury wykonania oświetlenia.
Prace wykonane w ubiegłym roku przedstawiam w następującym opisie.
1. Kwotą 27 262 złotych zamknął się kapitalny remont drogi na ulicy Widokowej
o długości 206 metrów. Od wjazdu z drogi powiatowej zostały nałożone dwie
warstwy asfaltu. Droga została wyprofilowana tak, by spływająca woda wpadała
do pogłębionego przez wykonawców rowu, a pobocza drogi zostały z obu stron
wysypane kamieniem i dodatkowo skropione emulsja asfaltową.

2. Na ulicy Lipowej, koszt prac na odcinku o długości 201 metrów zamknął się kwotą
37 172 złotych. Na rumusz skalny który od lat odgrywał rolę drogi został wysypany
kruszec, a na niego zostały nałożone dwie warstwy asfaltu. Po obu stronach
pogłębiono i oczyszczono również rowy.
3. Na ulicy Granicznej wykonano większe remonty cząstkowe, drogę w dużych
częściach sfrezowano i położono asfalt. Remonty wykonano także na ulicach Lipowej,
Pierścieckiej, Karola Badury oraz Osiedlowej. Całkowity koszt wszystkich remontów
cząstkowych wyniósł 19 369 złotych.
Remonty cząstkowe dróg wykonano również na drodze powiatowej.
4. Odtworzenie i konserwacja rowów została wykonana przy drogach na ulicach
Osiedlowej i Karola Badury. W obu przypadkach rowy zostały oczyszczone
i pogłębione. Wykonano również nowe przepusty pod drogami. Koszt tych prac
to kwota 11 867 złotych.
5. Z puli przeznaczonej na zakup i transport kamienia, decyzją Sołtysa i Rady Sołeckiej,
został on użyty do zasypania wyrw i dziur przy drogach Polnej, Kwiatowej
i Pierścieckiej.
Koszt 2 686 złotych.
6. Z dodatkowych środków został zakupiony również kamień, który posłużył
do tymczasowego zasypania wyrw i dziur na ulicy Leśnej. Dodatkowa kwota na zakup
kamienia to 1 600 złotych.
7. W ubiegłym roku, dla sołectw naszej gminy została zakupiona kora asfaltowa,
materiał, który po wysypaniu i dokładnym utwardzeniu zachowuje się podobnie, jak
położony asfalt. Dzięki uprzejmości Pana Wójta sołectwo Roztropice otrzymało trzy
wywrotki samochodowe kory. Wysypano ją na dalszym odcinku drogi ulicy
Widokowej. Koszt prac związanych z rozsypaniem to kwota 664 złote.
8. W końcówce roku został przebudowany również przepust na ulicy Marii Wardas.
Wymieniono leżące tam rury i zastosowano betonowe kręgi o większej średnicy.
Na krawędziach przepustu wykonano murki betonowe. Całość zabezpieczono
barierkami. Koszt prac to kwota 20 111 złotych. To kolejne działanie możliwe dzięki
przekazaniu dodatkowych funduszy dla sołectwa przez Pana Wójta i Urząd Gminy,
za co bardzo dziękujemy.
9. Również pod koniec roku została gruntownie wyremontowana droga powiatowa,
od skrzyżowania na Pierściec i Wieszczęta, aż po obiekt remizy OSP Roztropice. Za to
podziękowania i wyrazy uznania kieruję w stronę Pana Jana Borowskiego,

Przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego, który cały czas pomaga Roztropicom
w zakresie prac związanych ze sprawami powiatowymi.
10. By powiększyć teren przy remizie OSP, została zakupiona 30 arowa działka. Teren
ten został kupiony na rzecz sołectwa, czyli każdego mieszkańca Roztropic. Ogromne
wyrazy uznania i wdzięczności płyną ode mnie osobiście jak i całej Rady Sołeckiej dla
rodziny, która zgodziła się sprzedać ten teren w myśl wspólnego, sołeckiego dobra.
Równie ogromne podziękowania za zakup tego terenu należą się Panu Wójtowi oraz
urzędowi Gminy, którzy zakupili dla nas tak dużą powierzchnię ziemi.
Ze spraw pozostałych:
- na początku 2016 roku została wykonana pielęgnacja drzew od zakładu
Mototechniki do mostu w kierunku Pierśćca,
- został wykopany i poprawiony przez Spółkę Wodną rów przy drodze do Pierśćca po
stronie pól Zakładu Rolniczego z Grodźca.
Na tym zakończone zostały prace w roku 2016.
W 2017 roku środki finansowe przeznaczone dla naszego sołectwa to kwota
128 070 zł, która nakreśliła schemat następujących czynności :
a) remonty dróg gminnych – kwota 67 611 zł,
b) remonty cząstkowe dróg – kwota 20 198 zł,
c) odtworzenie, konserwacja rowów przy drogach gminnych – kwota 16 068 zł,
d) utrzymanie dróg gminnych – kwota 8 146 zł,
e) kopanie rowów i czyszczenie przepustów – kwota 3 991 zł,
f) wykaszanie poboczy – kwota 1 222 zł,
g) budowa oświetlenia ulicznego – kwota 8 146 zł,
h) środki na zakup i transport kamienia – kwota 2 688 zł.
Podobnie jak w roku ubiegłym, decyzją Sołtysa i Rady Sołeckiej
jest przeniesienie kwoty z oświetlenia ulicznego i dodanie jej do puli remontów dróg
gminnych.
Wspólnie z Radą Sołecką przyjęliśmy plan działania na obecny rok, w którym
znalazło się :
- kompleksowe i kapitalne wyremontowanie drogi na ulicy Granicznej,
- częściowe wyremontowanie drogi na ulicy Leśnej,
- dokładne remonty cząstkowe na ulicach sołectwa, które najbardziej tego potrzebują,
- całkowite odtworzenie rowu przy drodze 490214 S , na granicy z Wieszczętami.
Ponownie zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej roztropice.pl,
gdzie aktualizowane są informacje na temat zakresu prac, jakie wykonuje się
w sołectwie jak również inne informacje dla mieszkańców.

Na zakończenie, pragnę jeszcze raz wyrazić słowa serdecznego podziękowania
i uznania za ciągłą pomoc Pana Wójta, Radnych Rady Gminy oraz wszystkich
pracowników urzędu gminy. Serdecznie dziękuję Panu Janowi Borowskiemu
zaangażowanemu we wszystkie prace wykonywane w sołectwie związane
z powiatem. Dziękuję Prezesowi oraz Zarządowi OSP Roztropice jak i wszystkim
druhom i druhnom straży pożarnej, aktywnym w pomocy mieszkańcom i sołectwu.
Za prace i równą aktywność podziękowania składam na ręce Przewodniczącej KGW
jak i wszystkich członkiń, których wysiłek jest zawsze widoczny przy organizowanych
w sołectwie imprezach. Dziękuję również Radzie Sołeckiej za kolejny rok wspólnej
pracy. Dziękuję radnemu.

