Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Józefosławia dnia 05 maja 2016 r.
Obecni:
Sołtys Józefosławia iJan Dąbek
Rada Sołecka; iiona Ośko, Marek Kioc, Aiicja Periinska, Ewa Bielska, Katarzyna Marciniak, Bartosz Kijek,
Anna Rupińska.
Goście; Feiicja Drogowska, Anna Czerwieniec, Włodzimierz Dębski
W dniu 05.05. 2016 roku odbyło się l-sze spotkanie Sołtysa i Rady Sołeckiej powołanej w głosowaniu
29.04.2016.
Podczas spotkania Pan Sołtys zaznajomił członków nowej Rady Sołeckiej z podstawowymi zadaniami
jakie ma ona wykonywać.

Przyjęto następujący porządek obrad;
1.

Podzielono zadania wynikające z przyznanego na rok 2016 Funduszu Sołeckiego. Każdemu z
członków RS przyporządkowano jedno z przedsięwzięć na które przeznaczone są środki z
Funduszu;

a)

Kaglojnlenie malej hali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Józefostawiu - Katarzyna Marciniak

b)

Dofinansowanie stowarzyszenia mllojników muzyki klasycznej „ Con Fuoco '—Elżbieta Lenard

c)

Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa —Anna Rupińska

d)

Dofinansowanie dla biblioteki w Jdzefoslawiu - Alicja Perlińska

e)

utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie — BartOSZ Kijek

f)

Utrzymanie i modernizacja strony www — llona OŚkO

g)

Wsparcie działalnoici Klubu Seniora w Józefoslawiu - Marek KiOC

h) Utnymanlelroiwój terenów pubilcinych w sołectwie - E w a Bielska

2.

Ustalono harmonogram spotkań Rady Sołeckiej w roku 2016

Spotkania Rady Sołeckiej będą miały miejsce w każdy pierwszy czwartek miesiąca czyli odpowiednio;
2 czerwca
7 lipca
4 sierpień
8 wrzesień
6 październik
10 listopad
1 grudzień
Terminy te w zależności od potrzeb mogą zostać zmienione po wcześniejszym ustaleniu z Radą
Sołecką.

3.

Zarządzanie strona www sołectwa i mailowa skrzynka kontaktową.

Pani Anna Czerwieniec przekazała nowej Radzie Sołeckiej wszelkie hasta i dostępy do strony
internetowej sołectwa oraz skrzynki mailowej. W kolejnym tygodniu ma się odbyć szkolenie dla kilku
osób z rady Sołeckiej z obsługi i zarządzania stroną które Pani Ania obiecała poprowadzić.
4.

Wystosowano pismo do burmistrza zawierające:

a)

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Józefosławia za kadencję w latach 2012 -2016,

b) Wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Enklawy 1-10 w Józefosławiu w sprawie nielegalnie
funkcjonującego składu budowlanego zlokalizowanego obok osiedla.
c)

Wniosek przedstawicieli mieszkańców ulic: Księżycowej, Komety, Mlecznej Drogi, Osiedla Pod
Gwiazdami, dotyczący ciągu pieszo-rower owego Jako przedłużenie ulicy Pastelowej wraz z listą
podpisów mieszkańców w ilości 200 sztuk.

5. Na najbliższej Radzie Sołeckiej zostanie zatwierdzony Plan Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej na
nową kadencję, a następnie przedstawiony mieszkańcom do konsultacji i wnoszenia uwag i
dodatkowych propozycji.

Na tym zebranie zakończono.
Protokołowała - llona Ośko

