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Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Krostoszowice z dnia 6 sierpnia  2015 roku

W dniu 6 sierpnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Krostoszowice.
Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Wiesław Krzyżok, który po powitaniu zebranych (Zbigniew Gąsior,
Marcina  Piwoński,  Marzeny  Sitko,  Artur  Marcisz,  Kamil  Gąsior,  Mariusz  Adamczyk)  przedstawił
tematy posiedzenia:

1. zapoznanie się z protokołem posiedzenia z dnia 28 kwietnia 2015 r,

2. przedstawienie informacji dotyczących działalności Rady Sołeckiej od ostatniego posiedzenia,

3. omówienie spraw związanych z Funduszem Sołeckim,

4. wolne głosy i wnioski zaproszonych gości,

5. zakończenie spotkania.

Na początku zebranie zaprezentowano protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z 28 kwietnia
2015 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.

-  została  uruchomiona  strona  internetowa sołectwa  pod  adresem www.  Krostoszowice.pl,  gdzie
będzie można znaleźć informacje na temat spraw sołeckich i życia sołectwa.

- zgodnie z ustalenia z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 28 kwietnia do Wójta Gminy w Godowie
wystosowano pismo, 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).

Wszystkie wskazane prace zostały wykonane.

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

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Sołeckiej  było wskazanie propozycji działań, na które
mógłby zostać przeznaczony Funduszu Sołecki w 2016 roku.

Sołtys  w  imieniu  Rady  Sołeckiej  zaproponował  aby  środki  Funduszu  Sołeckiego  zostały
przeznaczone na:

-  miejsce do grillowania,  które usytuowane będzie na  kompleksie sportowo-rekreacyjnym
„Orlik”,

- zagospodarowania terenu obok sklepu „Lewiatan”.

Pani Marzena Sitko zaproponowała, iż środki Funduszu Sołeckiego można przeznaczyć na:
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- odnowienie placu zabaw wokół szkoły,

- wykonanie pozostałej części płatka, który odgradza parking szkolny od placu zabaw.

Pan Kamil Gąsior wskazał następujące propozycje:

-  wybrukowanie ścieżki,  która  znajduje  się  pomiędzy siłownia zewnętrzną  a  miejscem do
ćwiczeń kalinistycznych,

- wykonanie boiska do siatkówki na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Pan Marcin Piwoński zaproponował, wykorzystanie Funduszu Sołeckiego na:  

- wymianę siatek ochronnych, które znajdują się za bramkami na boisku.

Pan Mariusz Adamczyk wskazał następujące, propozycje wykorzystania Funduszu Sołeckiego:

- wykonania na „Orliku” toalet takich jak można spotkać w Rybniku,

- wykonanie tablicy informacyjnej na wzór, tablic umieszczonych  innych sołectwach gminy. 

Po  przedstawionych  propozycjach  ze  strony  zebranych,  nastąpiło  ich  omówienie  w  celu
wyboru propozycji, które zostaną zaproponowane podczas Zebrania Sołeckiego, które odbędzie się w
dniu 26 sierpnia 2015 roku.

Po  burzliwych  dyskusjach  zdecydowano,  iż  podczas  Zebrania  Sołeckiego  zostaną
zaproponowane następujące działania:

1. wybudowania na kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Orlik” miejsca do grillowania (grill.  Ławki
oraz stolik),

2. wykonanie pozostałej części płotka, który odgradza parking szkolny od placu zabaw.

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Sołtys

Wiesław Krzyżok 


