Zalączrrik

z sesii
§i ;ł iir],-i.;'i} i,.

i*

'\^,ipł].,ll,.

Prz

":.

Vi l4ę
Nr- ",a:"-t"--""..

rlil prttolr*}u

z

dnic,,lł.,.lr,},,.łott",

iii§]{A

&lunc np.uv
'ł\r

.1A

t,\lE.}§i(lE,j

Kamionka, 28.o2.2019

M]FjROSZC;,ll]

]

jłił.

SPrawqzdanie sołtvsa wsi Kamionkp z działalnqścisołectwa za rok 2018

W dniu 10 liPca 2018 roku w wyniku wyborów na stanowisko sołtysa wsi
kamionka, podjąłem obowiązek sprawowania tej funkcji.
W okresie od 10 lipca do 3i. grudnia 2018 podjąłem następujące działania:

1. Zwałanie ogólnego zabrania wiejskiego

na dzień 9 sierpnia 201,8 r. z

zachowaniem terminu przewidzianego w uchwale Rady Miejskiej
Mieroszowa, Sposób zawiadomienia to zawiadomienie na tablicy

ogtoszeń araz Przekazanie osobiste informacji o zebraniu mieszkańcom
wsi.

2. Omówienie

na zebraniu najważniejszych potrzeb nowego sołectwa tj.
pozyskanie nieruchomości od gminy celem przygotowania jej pod

budowę ŚwietlicY wiejskiej i uporządkowanie spraw związanych z ruchem
drogowym iturystycznym w obrębie wsi.

3. ZłoŻenie w dniu 20,08.2018

roku wniosku o przekazanie nieruchomości
znajdującYch się w obrębie sołectwa do uzytkowania przez mieszkańców"

Wniosek ten został Przedstawiony Radzie Miejskiej Mieroszowa, podczas
sesji. Kilkukrotnie wykonywałem osobiście zapytania o postęp wniosku
jednak do dnia złożenia ponizszego sprawozdania nie
otrzymałem żadnej
odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

4. wykonanie

prac pielęgnacyjnych, korekta korony drzew z pomocą
zaPrzYiaŹnionYch osób z sąsiedniej wsi Unisław Śląski. prace te polegały

na PrzYwróceniu widocznoŚci w bezpośrednim otoczeniu zjazduz drogi
powiatowej do wsi kamionka i przystanku autobusowego, a tym samy!0

poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. wszystkie prace
korekcyjne wykonano za zgodą właścicielaterenu.
5. Zwołanie zabrania wiejskiego w sprawie Funduszu sołeckiego na dzień
wrzeŚnia 2018 r. z zachowaniem terminu przewidzianego w uchwale

2 j.

Rady Miejskiej Mieroszowa. sposób zawiadomienia to zawiadomienie na
tablicy ogłoszeń oraz przekazanie osobiste informacji o zebraniu

mieszkańcom wsi,
6. podczas zebrania przedstawiono pod głosowanie wniosek o

przeznaczenie środkowz Funduszu sołeckiego na ,,przygotowanie
dokumentacji i przygotowanie nieruchomości dz. Nr 59/s obręb Rybnica
Leśna6, gmina Mieroszów w celu realizacji przedsięwzięcia pt. Budowa
świetlicy wiejskiej". Łączna kwota dostępna w ramach Funduszu
Sołeckiego to 9085.8ż zl. Wniosek został przegłosowany na TAK
jednomyślnie.
7. W dniu 24.09.2a18 r. otrzymatem pisemną informację od Pani sołtys

Rybnicy Leśnejo pozostawieniu wyposażenia z likwidowanego placu
zabaw w Rybnicy Leśnejw posiadaniu sołectwa Rybnica Leśna.
8.

w związku z Akcją rupieć, stwierdzono pominięcie sołectwa kamionka w
miejscach wyznaczonych do podstawienia kontenerów. wykonano
telefoniczne zgłoszenie w/w problemu do osoby prowadzącej,

9.

Nie wykonano inwentaryzacji rzeczy będących własnościągminy w
związku z nie posiadaniem czegokolwiek przez sołectwo kamionka

10. W dniu 06.11.2018 wykonano zgłoszenie do gminy o wykonaniu wycinki
drzew na terenie działki gminnej z prośbao interwencję. Do dnia

dzisiejszego brak jakiejkolwiek informacji o sprawie.
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11. W okresie Świąt BoŹego Narodzenia z inicjatywy mieszkańców sołectw
kamionka i Rybnica Leśna, zorganizowano kierrnasz wyrobów

rękodzielniczych na terenie kościołapw. Św Jadwigi w Rybnicy Leśnej
celem zebrania Środków na świąteczne przystrojenie wnętrza kościoła.

12. W okresie oPadów Śniegu wielokrotnie wykonane były zgłoszenia
o nie
wykonaniu na czas lub złym wykonaniu odśnieżaniadrogi gminnej we

wsi kamionka

13. W okresie sPrawozdawczym otrzymywałem regularnie zawiadomienia
o
planowanych sesjach i posiedzeniach , jednakże zawiadomienia te

wysyłane były zwyktym listem i w większości termin ich otrzymania
uniemoŻliwiał zaPlanowanie wyjazdu na w/w.Jako sołtys zostałem też
powiadomiony o zaproszeniu na spotkanie z Burmistrzem w sprawie

UniwersYtetu Trzeciego Wieku na 4 ( cłterv} godziny przed wyznaczonym
terminem.

celem wyodrębnienia sołectwa kamionka było umożliwienia podjęcia
róŻnorakich działań przez ich mieszkańców na rzecz sołectwa i szeroko
rozumianego dobra ogólnego. Na dzień dzisiejszy jesteśmyskutecznie
blokowani z naszymi planami, wielokrotnie przedstawianymi w gminie,
PoPrZeZ brak decYzji w sPrawie przekazania działek gminnych w użytkowanie
sołectwa. Tracimy również możliwośćpozyskania środków np. z Funduszu
partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego na rok 20]"9,
Sołectwo Kamionka istnieje prawie rok, potencjał izapał mieszkańców sołectwa

nie będzie trwat wiecznie i należy podjąć wszelkie starania aby maksymalnie je
wykorzystać.
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