Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
za okres od 19.04.2012r. do 17.10.2013r.
Rada Sołecka wsi Józefosław w okresie sprawozdawczym działała w składzie:
- Jan Dąbek – sołtys
- Elżbieta Gostkowska – sekretarz
- Elwira Dworek
- Felicja Drągowska
- Marek Kloc
- Tadeusz Stańczuk
- Krzysztof Wojciechowski
- Paweł Michalak
- Andrzej Bogdaniuk
1. Zebrania Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz Zebranie Wiejskie w okresie
sprawozdawczym:
Rada Sołecka odbyła w tym okresie 11 spotkań, na których omawiano
najważniejsze dla naszej miejscowości tematy dotyczące m.in. infrastruktury
drogi, chodniki, ulice, odwodnienie, szkoła i otoczenie szkoły.
Rada Sołecka spotyka się 1x w miesiącu. Każde spotkanie jest protokołowane –
protokoły z zebrań Rady Sołeckiej z okresu sprawozdawczego są dołączone do
niniejszego sprawozdania.
13 czerwca 2013 odbyło się także zwołane przez Sołtysa Zebranie Wiejskie –
protokół z Zebrania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
2.Fundusz Sołecki 2013
8.000 zł – na dofinansowanie klubu sportowego w Józefosławiu – kwota nie wydana ze względu na
spór dotyczący gruntu, gdzie miały odbywać się treningi.
14.053 – na dofinansowanie projektu zbiornika retencyjnego u zbiegu Wilanowskiej i Cyraneczki –
kwota niewydana, ze względu na to, że istnieje w Gminie oddzielny budżet na finansowanie prac
odwodnieniowych w Józefosławiu.
5.000 zł – na potrzeby szkoły w Józefosławiu – kwota wydatkowana na zakup szafek dla dzieci w
szatni.
6.000 zł – na wieczory seniora, odbył się do tej pory 1 wieczór, planowany jest kolejny w okolicach
Bożego Narodzenia

3.Inicjatywy Rady Sołeckiej w okresie sprawozdawczym:
Bardzo zależy nam na dobrej komunikacji z mieszkańcami,
zaproponowaliśmy kilka sposobów komunikowania się :

dlatego

 Najważniejszy to e-mail do Rady Sołeckiej z mieszkańcami
 Informujemy rodziców za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Rodziców.
 Protokoły z zebrań z dodatkową zakładką na Stronie internetowej Józefosław
24,
 Bardzo byśmy chcieli aby inf. ze spotkań Rady Sołeckiej, zebrań wiejskich,
oraz spotkań z mieszkańcami były publikowane na stronie stronie szkoły.
 Zależy nam na kontakcie z Zarządami Osiedli i administratorami Osiedli
prosimy o kontakt z radą Sołecką
Pragnę stwierdzić, że coraz więcej osób włącza się w działalność na rzecz wsi jednak
jest to ciągle za mało.
Nasza wieś się rozrasta, przybywa mieszkańców, domów i gwałtownie rośnie
zapotrzebowanie na rozbudowę infrastruktury, czyli dróg, chodników, gazyfikacji,
oświetlenia, kanalizacji.
Na bieżąco staramy się utrzymywać nawierzchnie dróg w stanie zadowalającym.
Pomagamy mieszkańcom w bieżących sprawach i problemach.
Mimo trudności udało nam się wykonać III etapy ul. Cyraneczki, IV w
zakresie ścieżki rowerowej, chodników i oświetlenia (w trakcie budowy).
Obecnie wykonano ul. XXI wieku, w trakcie wykonywania jest ul. Pastelowa,
wykonano konserwację rowu Jeziorki (koszenie).
 Na wniosek mieszkańców dzięki dobrej współpracy Sołectwa z Komitetem
Społecznym i władzami Konstancina udało nam się wspólnie wybudować
etapami ul. Działkową. Udało się także w ostatnim czasie miejscami poprawić
pobocza.
 ul. Działkowa w obecnej jezdni należy do Gminy Konstancin – Jeziorna,
natomiast cały pas drogowy po prawej stronie zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego należy do Gminy Piaseczno.


Uczestniczyliśmy w zmianach planu zagospodarowania przestrzennego Józefosław
III i II.
Przeprowadzono akcję ,, Sprzątaj po swoim psie,,

4. Współpraca Rady Sołeckiej z innymi jednostkami (Urząd Gminy, Radni
UMiG Piaseczno, Rada Rodziców, inne samorządy, Straż Miejska)
Zostało skierowane szereg pism do Burmistrza UMiG Piaseczno:
- umieszczenie 2 szt przystanków.
- umieszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych,
- w sprawie wyznaczenia i namalowania pasów na ul. Wilanowskiej w Józefosławiu
na wysokości przedszkola ,,Słoneczko” i ul. Wilanowskiej 15/16,
-w sprawie przejrzenia i oczyszczenia wszystkich przepustów na kanałku rzeki
Jeziorki w Józefosławiu i Julianowie,
- w sprawie spowalniacza na ul. Bażanciej w Józefosławiu na odcinku w okolicy ul.
Przepióreczki,
- o ustawienie i dołożenie koszy,
- w sprawie podniesienia estetyki na terenie wsi Józefosław i Julianów chodzi m.in :
a) o sprzątanie i porządkowanie terenów publicznych (zamiatanie ulic i chodników,
koszenie poboczy),
b) nielegalne umieszczone reklamy,
c) zaniedbane posesje,
d)zagospodarowanie poboczy na ul. Cyraneczki ( w trakcie)
Ciągła dyskusja na temat budowy ul. Julianowskiej oraz chodników przy ulicach
głównych.
Po ostatnim zebraniu wiejskim zostały zgłoszone wolne wnioski:
1. ul. Osiedlowa
- mieszkańcy widzą potrzebę wybudowania wyjazdu na ul. Osiedlową z ul.
Geodetów ul. Osiedlowa z założenia nie miała mieć wyjazdu na ul. Geodetów.
2. ul. Wilanowska
- Prośba mieszkańców do Burmistrza o przedstawienie rozwiązania tymczasowego
zalewania ul. Wilanowskiej
3. Wniosek o zamieszczenie informacji o wyniku rozmów z osiedlem
Francuskim,(zostały ogłoszone).
5. Wniosek do Burmistrza:
- Właścicielka łąki przy ul. Geodetów Pani Barbara Marczak zgadza się na
poprowadzenie odwodnienia (kanalizacji odwodnienia)
- dalsza część może zostać poprowadzona przez działkę Gminy Lesznowola, która
również się zgadza na poprowadzenie kanalizacji przez jej działkę.
6. Wniosek do Burmistrza na temat rozwiązania problemu powstania kałuży przy ul.

Geodetów i Wiejskiej,
7. Wniosek mieszkańców, aby 15 gospodarstw przy ul. Geodetów / Kosodrzewiny
odprowadzało ścieki do Auchan,
8. W związku z istnieniem oddzielnego budżetu na odwodnienie, wniosek o zmianę
przeznaczenie 14 tys. z funduszu sołeckiego, który obecnie przeznaczone są na
zbiornik retencyjny, na inne cele rekreacyjne we wsi Józefosław,
9. Wniosek o pomalowanie pasów na ul. Wilanowskiej 15, przed Przedszkolem
Słoneczko oraz umieszczenie oznaczenia przejścia dla pieszych.
10. Wniosek o wykupienie działek przy ul. Cyraneczki(róg Wilanowskiej) z
przeznaczeniem na plac zabaw/ teren rekreacyjny,
11. Wniosek, aby wymusić na Auchan rozbudowę kanalizacji/ kolektora do ul.
puławskiej,
12. Wniosek do Burmistrza o przedstawienie pozwolenia na budowę piekarni w
Auchan.
Staramy się o jak najlepszą
współpracę Rady Sołeckiej ze wspólnotami
mieszkańców naszej wsi. Mamy w obecnej kadencji 3 radnych z naszego terenu i
mam nadzieję, że będzie nam łatwiej.
Jan Dąbek
Sołtys

