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Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Krostoszowice z dnia 28 kwietnia 2015 roku

W dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Krostoszowice.

Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Wiesław Krzyżok, który po powitaniu zebranych (Zbigniew Gąsior,

Erwin Szkatuła, Artur Marcisz, Jarosław Sauer, Kamil Gąsior, Mariusz Adamczyk) przedstawił tematy

posiedzenia:

1. omówienie spraw związanych z przekazaniem sprzętu od byłego sołtysa Pana Erwina Szkatuła,

2. omówienie spraw sołectwa,

3. wolne głosy i wnioski zaproszonych gości,

4. zakończenie spotkania.

Na  sekretarza  Rady  Sołeckiej  wybrano  Pana  Kamila  Gąsior  oraz  zaproponowano  Panu

Erwinowi Szkatuła pełnienie funkcji honorowego sołtysa sołectwa z uwagi na piastowanie tej funkcji

przez 4 kadencje tj. 12 lat.

Sołtys  Pan  Wiesław  Krzyżok  wraz  z  byłym  sołtysem  sołectwa  Panem  Erwinem  Szkatuła

przeanalizowali  przekazany  sprzęt.  W skład  przekazane  sprzętu  wchodziło:  kosa,  kosiarka,  garaż

blaszany, szafki,  stroje ludowe, zespoły Gospodynki,  gablota (umieszczona przy sklepie Lewiatan),

łopata,  miotła,  szelki  oraz  olej  do  kosy.  Zaproponowano  aby  z  pozostałych  funduszu  zakupiono:

komplet  narzędzi,  siekierę,  ubiór  dla  pracownika.  Rada  sołecka  zaakceptowała  w/w  propozycje

zakupu. 

Wójt wskazał, iż dla każdego sołectwa są przewidziani dwaj pracownicy na etacie. Sołectwo

Krostoszowice tych pracowników dzieli  wraz z sołectwem Skrzyszów i Pobducze. Każdy z sołtysów

musi  przedstawić  zakres  prac  do  wykonania  w  danym  sołectwie  i  ci  pracownicy  to  zrealizują.

Wspólnie podczas posiedzenie zaproponowano aby ci pracownicy wykonali następujące pracy:

-  sieczenie skarpy przy sklepie Lewiatan,

- sieczenie skarpy na terenie boiska Inter Krostoszowice,

- uporządkowanie terenu przy „Rańczu ks. Bracika”,

- przełożenie chodnika na ulicy Wąwozowej.

Pozostałe sprawy jakie zostały poruszone na zebraniu to:

1. koszenie rowów i brzegów w sołectwie, ustalono iż rowy i brzegi kosić się będzie przy pomocy

traktora, pozostałe miejsca w sołectwie tj. Orlik będzie brygada oraz człowiek przyjęty na etacie,

2.  powstała  dolina przy stole  tenisowym na Orliku,  ustalono,  iż  dolina zostanie zasypana ziemią,

rozgarnięta przy pomocy grabi i zasiana trawą,

3.  uroczystość  25-lecia  kapłaństwa  proboszcza  ks.  Rajmunda  Żurka  oraz  40-lecie  kapłaństwa  ks.

seniora Jana Bracika, ustalono, iż z kwiatkami na Mszę św. pójdzie delegacja w składzie honorowy

sołtys Erwin Szkatuła oraz Danuta Sauer,
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4. zatykające się kratki obok Pana Brudnego oraz przy Szkole Podstawowej, ustalono, iż sprawę tę

należy opisać i pisemnie zwrócić się do Wójta Gminy o wyczyszczenie tych kratek przez brygadę,

5. spływająca ziemia po deszczu z ulicy Turskiej i Olszyńskiej, ustalono, iż do Wójta Gminy skieruje się

prośbę o rozwiązanie  tej  sprawy poprzez wyłożenie  korytek aby mogły  one odprowadzać z  dróg

nadmiar  wody do rowy.  Sołectwo zobligowało  się  pokryć  zakup korytek natomiast  położenie  ich

pozostawałoby po stronie Urzędu Gminy,

6.  renowacja  boiska  KS  Inter  Krostoszowice,  ustalono,  iż  zgodnie  z  decyzją  Zebrania  Sołeckiego

pieniądze z Funduszu Sołeckiego w całości zostaną przeznaczone na remont boiska. Prace na boisku

powinny rozpocząć się na zaraz po zakończeniu sezonu tak aby na wiosną przyszłego sezonu piłkarze

mogli już grać na boisku w Krostoszowicach,

7. wyrwa w drodze przy sklepie oraz popękanie drogi na ulicy Wodzisławskiej, ustalono iż, wyrwa przy

sklepie  oraz  popękanie  ul.  Wodzisławskiej  na  łączniku  asfaltu  będą  zrobione  podczas  remontów

cząstkowych dróg w gminie,

8. strona internetowa sołectwa, radny Kamil Gąsior zaproponował prowadzenie strony internetowej

sołectwa,  na  której  będą  umieszczane  informacje  dotyczące  ważnych  spraw  z  sołectwem,

administratorem strony został Pan Kamil Gąsior,

9. kosz na śmieci na terenie Orlika, radny Artur Marcisz zaproponował aby na terenie kompleksu

sportowo-rekreacyjnego „Orlik” usadowić dwa dodatkowe kosze na śmieci przy siłowni zewnętrznej i

obok boiska Inter Krostoszowice, ustalono, iż w miarę możliwości finansowych sołectwa kosze na

śmieci zostaną zakupione.

Rada  sołecka  przyjęła,  iż  do  Wójta  Gminy  Godów  sołtys  skieruje  dwa  pisma  w  następujących

tematach:

-  czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej przy Wąwozowej obok posesji Państwa Brudny

oraz na styku ulic Szybowej i Morcinka,

- załatanie wyrwy asfaltowej obok sklepu Lewiatan przy ulicy Wąwozowej,

- przełożone fragmentów chodnika przy ulicy Wąwozowej od Szkoły Podstawowej w kierunku

sklepu Lewiatan (na chodniku miejscami upadł chodnik),

-  nawiezienie  ziemi  pomiędzy  boiska  Orlik  a  stołem  do  pin  ponga  celem  wyrównania

nawierzchni,

- umieszczenie na terenie Orlika dwóch koszy na śmieci,

- odwodnienie drogi na przy ulicy Turskiej i Olszyńskiej.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołował 

Kamil Gąsior


