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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ ZA ROK 2017

Za nami rok 2017. Był to kolejny rok, w którym przeprowadzane były nowe
działania na rzecz rozwoju naszego sołectwa. Zostanie on również wyjątkowy,
bo będzie zapamiętany jako ten, w którym obyły się w naszej wsi Dożynki Gminne
2017.
Na zebraniach Rady Sołeckiej w połowie roku 2016 ustaliliśmy wspólnie plan
działania dla sołectwa Roztropice na 2017 rok. Założenia planu zostały w całości
zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, a wyglądały one następująco :
- kompleksowe i kapitalne wyremontowanie części 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.
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 latach poprzednich, decyzją Sołtysa i Rady Sołeckiej było
przeniesienie kwoty z oświetlenia ulicznego i dodanie jej do puli remontów dróg
gminnych.
Prace wykonane w ubiegłym roku przedstawiają się następująco.
1. W kwocie 75 700 złotych został zakończony generalny remont części drogi na ulicy
Granicznej o długości 200 metrów. Ponieważ droga ta nie posiadała stabilnego
podłoża. prace remontowe musiały zostać przeprowadzone od samego początku,
co przełożyło się na koszt całkowity remontu. Po wykonaniu odpowiedniej podstawy
zostały nałożone dwie warstwy asfaltu, wykonano przepust pod drogą, odnowiono

i pogłębiono rów odpływowy, a pobocza drogi wysypano kamieniem i skropiono
emulsja asfaltową.
2. Z dodatkowych środków pieniężnych w kwocie 10 000 złotych, otrzymanych przez
gminę, tylko częściowo została wyremontowana droga na ulicy Leśnej. Naprawa
na jaką się tymczasowo zdecydowano to wyfrezowanie starej nakładki w najgorszych
odcinkach drogi i położeniu w tych miejscach nowego asfaltu. Przeprowadzone prace
miały charakter podobny do prac wykonywanych w remontach cząstkowych, były one
jednak stosowane w sposób ciągły, na większej długości drogi, a nie punktowo jak we
wspomnianych remontach cząstkowych.
3. Remonty cząstkowe dróg gminnych zostały wykonane na ulicach Pierściecka,
Siedlacza, Marii Wardas oraz na ulicy Słonecznej. Całkowity koszt wszystkich
remontów cząstkowych wyniósł 20 198 złotych.
Remonty cząstkowe dróg wykonano również na drodze powiatowej.
4. Odtworzenie i konserwacja rowów została wykonana przy drodze gminnej
490214S, leżącej we wsi Roztropice, graniczącej z sołectwem Wieszczęta. Poprzez
całkowity brak rowu odwadniającego, woda opadowa zalewała drogę oraz pobliskie
podwórka i domy tamtejszych mieszkańców naszej wsi. Dlatego został wykopany
nowy rów odwadniający o długości ponad 200 metrów, a wraz z tymi pracami zostały
wstawione w trzech odcinkach rowu przepusty, umożliwiające wjazd na pola
uprawne. Prace naprawcze przy wyrwie w drodze wykonywano również przy
skrzyżowaniu ulic Badury i Cichej. Koszt tych prac to kwota 16 019 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 na ulicach Siedlaczej
i Granicznej oraz przedłużenia miejsc postojowych dla samochodów obok garażu OSP.
Koszt 2 688 złotych.
Z dodatkowych środków z gminy za kwotę 1000 złotych został zakupiony kamień,
który posłużył do zasypania dziur na poboczach drogi gminnej ulicy Pierścieckiej.
6. Kopanie rowów i czyszczenie przepustów odbyło się przy drogach na ulicach
Siedlacza, Leśna i Lipowa, a większy odcinek rowu został wykopany i odnowiony przy
drodze na ulicy Pierścieckiej, obok zakładu Mototechnika. Koszt wszystkich prac to
kwota 1 045 złotych.
7. Z dodatkowych środków w kwocie 2 000 złotych, przekazanych przez gminę, został
zakupiony materiał potrzebny do wykonania zarurowania rowu i stworzenia mostku
wjazdowego na nową działkę, obok obiektu remizy. Wykonaniem całości wjazdu zajęli
się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztropicach.

8. W tym roku ponownie otrzymaliśmy materiał kory asfaltowej do wysypania
i utwardzenia drogi. Decyzją Sołtysa i Rady Sołeckiej dwie wywrotki zostały
rozprowadzone na końcowym odcinku drogi gminnej ulicy Leśnej tworząc lepszy
dojazd do P. Kurowskich.
9. Za kwotę 6 544 złotych został wyremontowany most gminny położony w pobliżu
stawów hodowlanych w Roztropicach. Wymienione zostały deski w przejściu przez
most, a barierki zostały naprawione oraz pomalowane.
10. Przy drodze na ulicy Pierścieckiej, niedaleko granicy z Pierśćcem, została
zamontowana bariera ochronna na niebezpiecznym odcinku drogi, w którym
występowało ryzyko zsunięcia się samochodu do rzeki, podczas manewru wymijania.
Koszt barierki i prac montażowych wyniósł 4 396 złotych.
11. We wrześniu wykopano i poprawiono również część rowu przy drodze na ulicy
Pierścieckiej, a pracami zajęła się Spółka Wodna.
12. Ze strony Powiatu zostało wykonane całkowite odnowienie rowu przy drodze
powiatowej ulicy Rudzickiej, po obu stronach drogi, od skrzyżowań z ulicami
Widokowa i Lipowa. Powiat Bielski wykonał także prace przy zarurowaniu rowu obok
przystanku przy skrzyżowaniu ulic Lipowa i Rudzicka.
Ze spraw pozostałych :
- zostało naprawione przęsło barierki na moście w kierunku Pierśćca, uszkodzone
przez samochód, a koszt pracy przy naprawie to 400 złotych
- na prośbę mieszkańców ulicy Marii Wardas, przy drodze powiatowej ustawione
zostało lustro drogowe, ułatwiając wyjazd i zwiększające bezpieczeństwo.
Na tym zakończone zostały prace w roku 2017.
W 2018 roku środki finansowe przeznaczone dla naszego sołectwa to kwota
118 879 zł, która nakreśliła schemat następujących czynności :
a) remonty dróg gminnych – kwota 69 302 zł,
b) remonty cząstkowe dróg – kwota 19 968 zł,
c) odtworzenie, konserwacja rowów, przy drogach gminnych – kwota 11 860 zł,
d) utrzymanie dróg gminnych – kwota 7 664 zł,
e) wykaszanie poboczy – kwota 2 017 zł,
f) budowa oświetlenia ulicznego – kwota 8 068 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 Leśnej,
- dokładne remonty cząstkowe na ulicach sołectwa, które najbardziej tego potrzebują,
- całkowite odtworzenie rowu przy drodze ulicy Pierścieckiej, obok stawów
hodowlanych oraz wykonanie przepustów pod drogami na ulicach Widokowa
i Graniczna
Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej roztropice.pl gdzie
aktualizowane są różne informacje także te z zakresu prac jakie wykonuje się
w sołectwie.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz wyrazić słowa serdecznego podziękowania
i uznania za kolejny rok ciągłej pomocy 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 Zarządowi OSP Roztropice, na czele z Prezesem jak
i wszystkim druhom i druhnom straży pożarnej, stale aktywnym i gotowym do
każdego działania. Wyrazy podziękowania kieruję również dla Przewodniczącej KGW
Roztropice jak i wszystkich członkiń, nieustannie pracującym i pomagającym sołectwu
przy organizowanych imprezach. Dziękuję również Radzie Sołeckiej oraz Radnemu
za kolejny rok wspólnej pracy.
Jak wspomniane zostało na początku w roku 2017, nie tylko remontowano
drogi czy odtwarzano rowy. Ubiegły rok był również czasem, w którym zaistnieliśmy
jako organizatorzy Dożynek Gminnych, współtworząc je ze wsiami Wieszczęta
i Rudzica. Okupione zostało to ogromną i wielką pracą oraz wspólnym działaniem
wszystkich mieszkańców wsi i organizacji działających na terenie Roztropic.
By to wszystko od początku do końca mogło zostać zorganizowane, nieoceniona była
pomoc Wójta Gminy, Radnych Rady Gminy, pracowników Gminy Jasienica,
pracowników GOK-u Jasienica i Rudzica, druhów z Ochotniczych Straż Pożarnych,
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, mieszkańców naszego sołectwa
i całego ogromu ludzi, których nie sposób tutaj wymienić. Z wielkimi ukłonami
i szczerze w imieniu swoim i Rady Sołeckiej dziękuję.

