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Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Krostoszowice z dnia 16 grudnia 2016 roku 

 W dniu 16 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Krostoszowice. 

Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Wiesław Krzyżok, który po powitaniu zebranych członków Rady 

Sołeckiej (Zbigniew Gąsior, Artur Marcisz, Kamil Gąsior) przedstawił tematy posiedzenia: 

1. zapoznanie się z protokołem posiedzenia z dnia 8 lipca 2016 r., 

2. przedstawienie informacji dotyczących działalności Sołtysa od ostatniego posiedzenia oraz 
wykonania budżetu za rok 2016, 

3. wolne głosy i wnioski, 

4. zakończenie spotkania. 

 Na początku zebranie zaprezentowano protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z 8 lipca 2016 

roku. Żaden z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do treści protokołu. 

 Sołtys Pan Wiesław Krzyżok przedstawił informację z podjętych działań od ostatniego 

posiedzenia Rady Sołeckiej tj. 

- ciągła aktualizacja strony internetowej sołectwa, 

- koszenie trwa, 

- udrożnienie ujścia wody od stawów zlokalizowanych pod boiskiem,  

- drobne prace w sołectwie wykonywane są przez pracowników z UG w Godowie, którzy są do 

dyspozycji sołtysa. 

Sołtys brał czynny udział w zebraniach Rady Gminy oraz koordynował prace, które wykonywane były 

na terenie sołectwa przez pracowników Urzędu Gminy w Godowie. 

Na tym informację na temat działań w okresie między zebraniami zakończono. 

 Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Sołtysa wydatków, które zostały 

dokonane z funduszy dostępnych przez sołtysa. Łączna kwota, którą Sołtys dysponował to: 12 840 zł, 

kwota to została wydatkowana na: 

- koszenie trwały w sołectwie – opłacenie traktora, 

- zakup kwiatów na uroczystości, w których Sołtys uczestniczył, 

- zakup narzędzi gospodarczych, które wykorzystywane są przez pracowników do drobnych prac w 

sołectwie, 

- zakup oleju, paliwo do kos, które są w dyspozycji Sołtysa, 

- zakup kaczki, 

- zakup koszów, które zostały zamontowane przy boisku KS Inter Krostoszowice, 
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- zakup farb do malowania placu zabaw, 

- wsparcie organizacji imprez organizowanych w naszym sołectwie tj. Pokaz Konia Śląskiego, 

- zakup kosy spalinowej oraz podkoszarki do żywopłotu,  

- zakup kosza na śmieci na cmentarz. 

Wolne głosy i wnioski – brak. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołował  

Kamil Gąsior         

Sołtys 

Wiesław Krzyżok  


