
spraWozdanie sołtysa z Wykonania uchWał i WnioskóW z poprzedniego zebrania,
oraŻ podsumoWanie działalności z kadencji 2011-2015.

Wykonanie uchwal i Wniosków Ż Żebrania Wiejskiego Ż dnia 12'09'2014r.
Uchwała 1 dot. środkóW sołeckich, oraz Uchwał 2 dot' propoŻycji Żadań gminy przeka2ano do
reaLTdcji Burmistrzowr C,,ecnowic-Dziedzrc.

{lchwałę 3 dot. PropoŻYciiŻadań powiatowych prŻekazano do realizacji starostwu Powiatowemu w
Bielsk!- Bialej.

1'Wniosek o remont przepustu prŻy ul' Wodospadowej'
2.Wniosek o ośWietlenie ul' ŻaWodzie, śródr2ecŻnej, MiliardoWickiej'
3.Wnjosek o przedłUżenie linji 52 do ronda w Ljgocje.

4'Wniosek o Żobligowanie starostwa PoWiatowego i Komendę Polic.jido kontro]itonażu samocbodóW
poruszających się po drogach soiectwa Ligota'

5.zbudować barierki ochronne prŻy Ul- prŻeds2kolnej'

6.Wnio,'Fl o wyclnkę ollew prŻy ul' ZawisLie'

7-Wystąpić do zarŻądcy dworca PKP w Zabrzegu o zamontowanie nowych ławek i remont pocŻekalni'
s.Wniosek do Żarządu Dróg PoWiatowych o oznakowanie prŻejść dla piesŻych'

9'Wnjosek o oznakowanju kierunkóW miejscowości Ligoty, ZabrŻega i Bronowa na skrzyzowaniu przy
Dornu l(uitury.

10.Wniosek o oczyszcŻenie cieku wodnego WŻdłUż Ul. Nad Potokiem.
11' W.iosek o udrożnienie MtynóWki w okolicy "Bjedronki"'

Podsumowanie Kadencji 2011 2015

Rada sołecka i sołtys zostaliWYbrani na zebraniu Wiejskirn w dniu 10.04'2011r.
skład Rady sołeckiej

1.Anna Czyiok

2. Jan Dąbrowski

3.TomasŻ Bieńko

4'JarosłaW Brańka

5.tenryk Hess

6,Edward Grygierczyk
T.Marcin Dziki

B.BronisłaW JarcŻok

9. Andrzej Strach

10.lan LondŻin

ll.Wieslaw Adamczyk
12. stanjsłaW słowik

Rada solecka obradowała 22 r.zy'



Na terenie sołedwa zosta]y zorganiŻowane 32 turnieje spońowe, głównie prŻy

sŻkołami i stowarzysŻeniami dŻiałającymi na tereniesołectwa'
Brałem ud2iałw 87 Wiziach w terenie głóWnie dotYcŻących uszkodzeń urŻądŻeń

Wv.inkidrzew stanu Wykonania inwestycji i projektóW, oraz W 126 spotkaniach

sołeckich'

Rada sołecka byto inicjatorem:

(Żgodnie Ż pokazem multimedialnym)
_PrŻejście dla pieszych u]. Czechowicka'

ośWietlenie przejścia dla pieszych (nowe wiatv p.Żysiankowe)

'W5pólud2iałf inansowv w odwodnieniu ul. C2echowickie'

Przepustv Ul' Księża Grobel'

-Ul. Ligocka.

'PrŻestrŻeń publicŻna przv Domu KulturY.

-śWjetlica Wiejska.

-Biblioteka/ Dom KulturV.

-Parking przy PP w Ligocie.

Chodnik ul. Miliardowicka.

-Ul. Zaciszna.

L] ' Jdwolowa lprojekt oświetłenia- Parking'

'Rondo + Bielska.

-odwodnienie OSP.
_Plac ćwicŻeń przv osP
oświetlenie ul' Wapienicka.

-Projekt przedszkola.
_Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem całego terenu.
_zaku p tra ktorkóW i kosiarkj'

-zakup instrumentóW dla Miodzieżowej orkiestry Dętej (12'000rł).

_zakup sp.Żętu Śpońowego, nagród dla ucŻnióW, oraz doposażenia dla wszystkich szkół (ponad

22A002!.

obóŻ sportowY dla dŻieci imłodzieży.

-Ligota Folk.

Pod/'ękowan;a Ża wspólpra(ę |Burmisl I / Mal ianowl BIachUlowiWraŻŻjegoza!teocami

,PrŻewodniczącemu Rady miejskiej Darnianowi Żelaznemu wraz Ż Radnymi, staroścje Bielskiem

Andrzejowi Płonce, Rady soleckiej, PreŻesowi osP Henrykowi Hesowi, PrezesowiTPL Mołgorzacie

Kwaśniak, PreŻesowi LKs]arosławowi Brańce, PreŻesowi Kótka rolnicŻego stanisławowi Wojciechowi,

MiesŻkańcom, a także tym którzy nie chcieli dopuścić do budowy boiska i wsŻystkieEo co wokól niego

meliora.yjnych,

dotyczących spraw

SttLnisłau Słołłik


