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Bronów l4.a6.2al9r.
Sprałvozd a,nie z dzialatności SotĘsa i Rady Soteckiej
Solecftr.a Bronów w okresie kadencji 20l5-20tg. "
Rada Sołęcka pracorvała lv składzie:
N,,Iarian Derlich
- Sołtys
Zbigniew Stanisz * Sekretarz
Członkor,vie:
Jozef soszka
Ivli chał Krawczyki ewi cz
Andrzej Krętosz
Józef Glos
Marek Przemyk
Jakub Brzuska
Daniel Gaszczyk

Antoni Dzida
Tomasz Tomaszczyk
Andrzej Boror,vski

odbyło się

l6

§potkń Rady sołeckiej. w minionej kadencji braliśmy udział i partycypowaliśmy
w następujących projektach:
zostaLy zoryanizowane dozynlci sołeckie
partycypowano w kosztach organizacji Dnia Dziecka,
partycypow,ano w organizacji spotkania opłatkowego emerl,tów,
organizowano spotkania integracyjne z okazji Dnia kobiet
PartYcYPowano w sPotkaniach integracyjnych orgarr*izolvanych prżęz klub sportowy UKS
Rotuz Bronólv powitanie waliacji
zostały wykonane remonty ulic iv{iodowej, Pszczelarskiej. olcho,"vej.
przębudor,vano ulicę Szafirową,
gmina wspólnie z OSP wy,konała remonty sal,
rrykonano remont elewacji naszego kościołaparafialrrego
na ukończeniu jest rozbudorva budyŃ,., nurr.; szkoły,
!v-}*konano przebudowę ciągu ulic Bronowskiói i Alojzego
Czyżą,
mamy wykonany projekt budo.,ł,y szatni dla naszego klńu ,pbrtoru.go,
mamy wl,konany projekt przebudołły ulicy Star,vowe Pole,
na ukończeniu jest wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportol.vego
tvykonantf szereg doś.,vietleń ulic w nasą/m sołectwie
ZoStałY l,"YkuPione gruntY od państrva '
pod rozbrrdowę obiektu sportor.r,ego i
Parking, Z tego miejsca bardzo chciałeń podziękor.vać państr.łu za odsprzedaz gruntów na
tzęcz rozwoj u naszej mi ej scol.vości.
Pragnę rÓr,vniez Podziękor,vaĆ ustepującej Radzie Sołeckiej
za współpracę i wspieranie

moiclr
działań W trakcie organizacji impróz-'iniegracyjnych. oiganizowaniu
Zebran Sołeckich
i

PrzYgctowYr,vaniu budzetórv na kolejne lata. DŹiękulę' o.notnlczej Strazy pozarnej kierowanej
Przez Prezesa Tadęusza Szkucik i Naczelnika Andrzeja iftętosz. na której w.sparcie ,uir., mogłem
liczYc, Dziękujq za dobrą rvspółpracę parru N,{ichałor,vi Krawczykierviczow.i przewodniczącemu
Koła
EmerYtÓr,v i Rencistów lV naszym Jołectr.vie jak rowniez
tiluboivi Sportowemu UKS Rotuz Bronów Pod Prezesurą Jakuba Brzuski. Podziękorvania równiez
kieruję w stronę pani Dilrektor

Zespołu Szłolno_przedszkolne$o r.rl Bronor,vie Bogusła,"ł,ie R-o.jczyk i Radzie R-odzicór,v, której
Błachut
przelvodniczącą jest pani lvtirosiarva lreruga. Dziekuję także Fanu Burmistrzowi N{ariarlor,vi
r,vszelkie
prace
remontolve,
jego zastępcom- i pracorł,nikonr Gminy za rł}konalre inwestycje,
dz]ałłniamające na celu wsparcie rozr,ł;oju naszej miejscor.vości, lvfyślę,ze korrtYnuacja *'sParcia
w
r,vładz gmirrnych za skutkurje no*ymi inrvestycjami drogowymi jak również r,łYbudor.vaniem
nrieszkańcom
przyszł}rn roiu pon'ierr.r.ń szatni dla naszego klubu sportowego Na koniec dziękLr.lę
się w ilnprezy integracyjne organizowane \,v naszej miejscowoŚci,
Bronowa za
^ngażowanie
za udział w zebraniach sołeckich i' okazane mojej osobie poparcie w ostatnich wYborach
samorządowych.
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