
5praWozdanie Soltvsa Ż dziai3inośCi za oiires międZY zebraniami Vviejsl<irni' oraŻ

Wykonania UchWał iWnioskóW Ż poprzedniego zebrania'

W okresie sprawozdawczym Rada sołecka zebrała s'ę sŻeściokrotnie-

środkiprzyznane Uchwałą Budźetową Rady Miejskiej na 2013r przvpadające najednostkę sołedwo

Ligota Wykorzystano w niemalże 100%'

'UcŻestniczyłem w 22 wizjach lokalnych dotyczącYch głóWnie uszkodzeń urządzeń melioracyjnvch,

wycinki drzew, stanu Wykonania inwestycji i proje|Ćów, oraŻ W 18 spotkaniach doty'Żącvch spraw

sołecki.h'
_Wraz Ż Radą sołecką oraz stowarzyszeniamidŻiałającYmi naterenie sołectwa zorganizowano 7

impreŻ spońowych {giównie dla dŻieci i młodŻieżV).

WraŻ z Llś tigota organizowałem pierwszy obóz spońowo_ Wypoczynkowv dla dŻieci i młodzieźV'

osP Ligota i Rs Żorganizowała imprezę ,,Ligota Folk" - będŻie ona miała charakter cykliczny'

W omawianym oklesie Wykonano parking oraŻ ogrodŻenie od strony ul' Przedszkolnej prŻy PP

w Ligocie.

WvkÓnano modernizaaję Domu Kultury (pierwszv etap)'

zagospodarowano prŻestrzeń przy Domu KUltury (chodnikiławki )'

Wykonano dodatkowe oznakowan;e na przejściu dla piesŻych prŻy sP 3' (Burzej)'

Przebudowano WażnVŻe Względu na Żagrożenia powodŻiowe przepust w ul' Księża Grobel' Drugi Ż

prŻepustóW będŻie przebudoWany wiosną pżyszłego roku-

Przebudowano dach na Salisportowej ZSw Ligocie

Postawiono nowe wiatv prŻVstankowe ul. Bielska PGR uI. czechowicka 2szt' ul' Bronowśka-

zakończono projektowanie'uŻyskano pozwolenie na budowę Przedszkola w Ligocie'

ZakońcŻono projektowanie budowy boiska WraŻ Ż zagospodarowanie pozostałe8o terenu prŻy ul-

obecnietrwają prace przY przebudowie najniebeŻpiec?njejszego skrzyżowania w Ligocie' Projekt

został wYkonany prŻY znacznyrn Wsparciu środków sołectlva'

oświetlenie ul' Wapienickiej l etap (proiekt i wvkonanie ze środków Sołectwa) powinno roŻpocząć się

na przelomie WrŻeśnia Października.

Podobnytermin przewidzia ny jest na rozpoczęcia prac przY modernizacji ul' orlej na ldórą otrzymano

dotinansoWan;e Że środków zeWnętrznych.

Wykonanie uchwał iwnioskóW Ż Żebrania Wiejskiego z dnia 13'09'2013r'

Uchwala 1dot. środków sołeckich, oraŻ Uchwał 2 dot. propoŻYcji zadań gminy przekaŻano do

realiŻac.ji BurmistrŻoWi czechowic_Dzjedzic-

Uchwałę 3 dot' PropozycjiŻadań powiatowych przekazano do realizacji do starostwa Powiatowego w

Bielsku_ ZarŻąd PoWiatu

Wnioski mieszkańców z Zebrania wiejskiego przeka2ano BurmistrŻowi cŻechowic Dziedzic'

s oŁTYs


