Sprawozdanie Sołtysa z wykonania uchwał iwniosków z poprzedniego zebrania, oraz działalnościza
okres między zebraniami.

Uchwałę nr 1,2,3, dot. Podzialu środków w ramach Funduszu Sołeckie8o, podziału środków do
dyspozycji Sółectwa

i

propozycji zadań do Budżetu Gminy na 2016. Przekazano do realizacji

Burmistrzowi Czechowic- Dziedzic.
Uchwała nr 4 dot. Propozycji zadań do Budżetu Starostwa Powiatowego w Bielsku- B.
Przekazano do Starosty.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego z dnia 25.09.2015r.
Przekazano do realizacji Burmistrzowi Czechowic

-

Dziedzic.

1.Wniosek o przedłużenie lini nr 52 do centrum Ligoty.

Miejski Zaklad Komunikacyjny w Bielsku- Białej, który prowadzi

i

obsluguje linię nr 52, nadal nie

planuje wydłużenia trasy i nie widzi możliwościrealizacji wniosku.
2.Wniosek dot. Dokończenia e|ewacji budynku przedszkola w Ligocie.
Został zrealizowany

3.Wniosek o odtworzenie oznakowania pionowego na ul. Burzej.
Zostal zrealizowany.

4.Wniosek o naprawę nakładki asfaltowej na odcinku od ławy rzeki lłownicy do mostu na ul.
Ochodzkiej- uszkodzonej podczas budowy kanalizacji.

Przełomy powstałe w nawierzchni asfaltowej

na

odcinku od ławy rzeki lłownicy do mostu na ul.

Ochodzkiej zostaną naprawione poprzez uzupełnienie wykruszonej nawierzchni mineralnobitumicznej w ramach bieżącego utrzymania dróg do końca 2016r.

s.Wniosek o przedstawianie mieszkańcom na zebraniu sprawozdawczym informacji z wykonania
budżetu W formie pisemnej.
Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy, nie jest Włściwydo realizacji Wniosku nr 5.
W okresie sprawozdawczym to jest od 25.09.2016.

Współorganizowałem obóz spońowo- wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży.
Cykliczną imprezę

,,

Ligota- Folk."

Wizje LokaIne ispotkania.

-

83 spotkania

W sprawie uszkodzeń drenarek, uszkodzonych przepustów, w sprawie remontu zabytkowej kapliczki,

Budowy paleniska w parku przy Domu Kultury, przeglądach pogwaranryjnych, w sprawie dalszego
zagospodarowania terenu przy ul. Woleńskiej, budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. Parkingu
przy ul, Jaworowej, adaptacji strychu w PP, przebudowy ul. Bronowsk|ej.

organizowałem róWnierz trzy turnieje spońowe.
Chciałbym serdecznie podziękować Strażakom z OSP Ligota za wspólne organizowanie ,,LigotaFolk"
l

zabezpieczenie drogi podczas redukcji konarów przy zabytkowej kapliczce na Burzeju.

Chciałbym równierz podziękować Panu Burmistrzowi Marianowi Błachutowi.

Panu

Przewodniczącemu RM Panu Damianowi Żelaznemu za pomoc w remoncie zabytkowej kapliczki przy
ul. Czechowickiej.

Zresztą, gdyby nie wcześniejsze zaangażowanie Pana Burmistrza jestem pewien, że nie doszłoby do
remontu zabytkowego kościoław Ligocie.
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