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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ ZA ROK 2015
W dniu 17 kwietnia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze na
którym zostałam wybrana sołtysem a razem ze mną wybrano nową radę sołecką w składzie:
Jolanta Węglorz, Łukasz Piszczałka, Mariusz Sojka, Gustaw Penkała oraz Karol Gawlik.
Naszą działalność rozpoczęliśmy od objazdu terenu sołectwa podczas którego zapoznaliśmy
się z stanem dróg oraz rowów melioracyjnych tak aby móc przyjąć odpowiedni plan
działania. Stwierdzono wówczas że są drogi które wymagają kapitalnych i kompleksowych
remontów a które zostaną włączone do planu na rok 2016 oraz lata kolejne lub kiedy uda się
pozyskać dodatkowe środki na remonty. Przykładami takich ulic są : Widokowa, Leśna,
Graniczna, Dojazdowa , Osiedlowa, Kwiatowa, Lipowa czy też Polna. Uznano także iż
konieczne jest również wykonanie przepustu pod drogą na ul. Marii Wardas, gdyż obecny
przepust jest za mały i nie odbiera dużych ilości wody po intensywnych opadach która płynie
rowem wzdłuż ulicy Rudzickiej a następnie jest skierowana przed remizą do potoku
Łaziańskiego a powstające na przepuście zatory z gałęzi i liści piętrzą wodę wylewając się na
drogę i sąsiadujące budynki.
Zapoznano się również z planami prac na 2015 rok zatwierdzonymi przez
poprzedniego sołtysa i radę sołecką oraz kwotami środków przeznaczonych dla naszego
sołectwa i ich przeznaczeniu.
Środki pieniężne otrzymaliśmy na:
a) remonty cząstkowe dróg - kwota 15 516 zł
b) remonty dróg gminnych - kwota 62 227 zł
c) odtworzenie, konserwacja rowów, przy drogach gminnych - kwota 8 156 zł
d) środki na zakup i transport kamienia - kwota 2 039 zł
e) wykaszanie poboczy - kwota 2 446,81 zł
f) środki na paliwo, naprawy, przeglądy sprzętu - kwota 2 242,78 zł
W roku 2015 z otrzymanych środków wykonano:
1. Położenie nowej nawierzchni na odcinku 160 m wraz z oczyszczeniem , odnowieniem i
częściowym zarurowaniem rowu na ulicy Siedlaczej, całkowity koszt 39 730 zł
2. Położono nową nawierzchnię na ul. Pierścieckiej na odcinku 127 m wraz z utwardzeniem
pobocza oraz pogłębiono rów po prawej stronie drogi jadąc do Pierśćca od przepustu,
całkowity koszt 26 346 zł
3. Wykonano remont cząstkowy ul. Słonecznej likwidując garb na drodze które utrudniały
życie kierowcom uszkadzając ich pojazdy, wymieniono nawierzchnię oraz wyczyszczono i
wykopano rów wzdłuż remontowanego odcinka drogi, całkowity koszt 5 000 zł

4. Na ulicy Osiedlowej wykonano remont cząstkowy drogi sfrezowano i położono asfalt na
dużych odcinkach drogi, całkowity koszt wszystkich remontów cząstkowych 20 516 zł
5. Remonty cząstkowe wykonano również na ulicy Lipowej i Granicznej.
6. Wzmocniono pobocze drogi płytami betonowymi przy moście na ul. K Badury, płyty
zakupiono z dodatkowych środków otrzymanych z Urzędu Gminy a wykonaniem zajęła się
Spółka Wodna, całkowity koszt 1 100 zł
7. Z puli przeznaczonej na zakup i transport kamienia decyzją Sołtys i Rady został on użyty do
zasypania wyrw i dziur przy drodze w kierunku Pierśćca oraz na ulicach Cichej i Leśnej.
8. Na terenie sołectwa wykonano również remonty cząstkowe na drodze powiatowej ul,
Rudzickiej. Dzięki działaniom prezesa OSP Roztropice oraz zaangażowaniu przewodniczącego
Rady Powiatu Bielskiego p. Jana Borowskiego został wyremontowany most na ulicy
Rudzickiej. Most został wzmocniony, wymieniono na nim barierki oraz wyczyszczono rowy i
przepusty wzdłuż ulic Rudzickiej, Wieszczęckiej od ul. Siedlaczej. Utwardzono także pobocze.
Z pozostałych środków które pozostały z remontów dróg gminnych ( ponieważ koszt
tych prac był niższy od zaplanowanego) wykonaliśmy remont ulicy Granicznej na odcinku
42 m gdzie zostało wybranie stare podłoże a nowe zostało na nowo utwardzone i skropione
emulsją asfaltową. Koszt wykonania tych prac wyniósł 11 683 zł
W roku 2015 udało nam się jeszcze naprawić drogę na ulicy Dojazdowej, na której
sfrezowano wierzchnią warstwę na całej długości 206 m następnie utwardzono oraz
skropiono emulsją asfaltową. Koszt tych prac zamknął się kwotą 15 tysięcy złotych, które w
całości dodatkowo zostały przekazane na rzecz sołectwa dzięki uprzejmości i pomocy Pana
Wójta.
Ze spraw pozostałych dla lepszego informowania mieszkańców sołectwa zostały
również zawieszone nowe tablice informacyjne na przystankach na ulicach Granicznej,
Rudzickiej (obok OSP), Karola Badury oraz zawieszono dodatkowo jedną tablicę na
skrzyżowaniu ulic Lipowej i Słonecznej.
Dostając sygnały o zagrożeniu od ludzi zostały wymienione pokrywy studzienek przy
mleczarni Biel Ser. Stare drewniane które groziły zapadnięciem się wymieniono na nowe
betonowe.
Jeżeli chodzi o prace dróżników na terenie sołectwa zostały wykonywane prace takie jak:
wycinki gałęzi z tak zwanych "samosiejek", czyszczenie oraz przekopywanie przepustów w
rowach jak również ich oczyszczanie i pogłębianie , utrzymanie czystości przystanków
autobusowych, wykaszanie traw na terenie całego sołectwa.
Tak zakończyliśmy rok 2015.

W 2016 roku środki finansowe przeznaczone dla naszego sołectwa to kwota 122 384 zł która
została przeznaczona 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
W związku z tym że wykonanie oświetlenia jest sprawą bardzo kosztowną i po zasięgnięciu
informacji dotyczącej kosztów wykonania oświetlenia i całej procedury sołtys z rada sołecką
podjęli decyzję że kwota przeznaczona w 2016 r. na oświetlenie uliczne zostanie
przeniesiona do puli remontów dróg gminnych na terenie sołectwa w roku 2016, a w latach
następnych spróbujemy zająć się tematem oświetlenia.
Wspólnie z radą sołecką przyjęliśmy plan działania na najbliższy rok w którym znalazło
się:
- kompleksowe i kapitalne wyremontowanie drogi na ulicy Widokowej
- wyremontowanie odcinka drogi na ulicy Lipowej
- dokładne remonty cząstkowe na ulicy Granicznej oraz remonty na innych ulicach sołectwa
- przebudowa przepustu na ul. Marii Wardas
- korytowanie rowu i wykonanie przepustu na ulicy Osiedlowej i Karola Badury
Już w tym roku poza przyjętym planem działania uda się wyremontować schody
wejściowe do naszej kapliczki. Nie było by to możliwe gdyby nie pomoc Pana Wójta, który
zaangażował się w tą sprawę i znalazł sponsora który zasponsorował remont tychże
schodów. Za to serdecznie dziękujemy.
Udało się także dokonać pielęgnacji krzewów oraz gałęzi drzew na ulicy Pierścieckiej w
kierunku Pierśćca.
Zachęcam również do śledzenia naszej strony internetowej roztropice.pl gdzie w
zakładce sołtysa aktualizowane są informacje na temat zakresu prac jakie wykonuje się w
sołectwie jak również inne informacje dla mieszkańców.
Na zakończenie pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Wójtowi i Radzie
Gminy, za okazałą życzliwość i pomoc w trudnych początkach sołtysowania oraz wszystkie
dodatkowe fundusze jakie dla sołectwa zostały przekazane a dzięki którym mogliśmy
wykonać dodatkowe prace. Podziękowania kieruję również w stronę Pana
Przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego za zaangażowanie w remonty i naprawy na
terenie sołectwa które leżały w gestii powiatu. Bardzo dziękuję Prezesowi OSP za pomoc,
wsparcie i zaangażowanie w wielu sprawach sołeckich które wymagały odpowiedniego i
rozsądnego działania jak również strażakom z OSP Roztropice którzy zawsze chętnie służą
swoją pomocą kiedy tylko nadarzy się taka potrzeba. Podziękowania kieruję także na ręce
przewodniczącej KGW Roztropice i członkiń zawsze pomagających i zaangażowanych na
organizowanych przez sołectwo imprezach. Dziękuję także Radzie Sołeckiej za tą roczną
prace. Dziękuję radnemu.

