Sprawozdanie sołtysa wsi Buków z działalności Rady
Sołeckiej za okres od m-c styczeń do grudzień 2007r.

Rada sołecka w roku 2007 odbyła 4 spotkania.
1. Na spotkaniach tych z członkami Rady Sołeckiej, przedstawiane i omawiane były
wszystkie pisma dostarczane do sołtysa wsi Buków.
Informacje te były rozwieszane na tablicach ogłoszeń.
2. Wójt Gminy Mogilany pani Małgorzata Mardyła pismem z dn. 24-01-2007r. zwróciła się
do Rady Sołeckiej z prośbą o opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości wsi Buków, oraz
sporządzenia wykazu najważniejszych zadań inwestycyjnych do wykonania w latach 2007 –
2013r. w oparciu o załączony wyciąg ze Strategii Rozwoju Gminy Mogilany oraz Wieloletni
Program Inwestycyjny.
Rada Sołecka w dn. 07-02-2007r. odbyła spotkanie w rozszerzonym gronie osób
zaproszonych na spotkanie z p. dyr. Szkoły Podstawowej Anną Słowik, p. Mariolą Pyzik,
oraz naczelnikiem OSP Buków p. Edwardem Klimas.
Na spotkaniu tym członkowie rady sołeckiej i osoby zaproszone, przygotowały propozycje
najważniejszych zadań inwestycyjnych do wykonania we wsi Buków z określeniem terminów
do wykonania tych zadań w rozbiciu na poszczególne lata.
Propozycje opracowanego wspólnie planu Rozwoju Miejscowości wsi Buków zostały
przedstawione na zebraniu wiejskim w dn. 15-02-2007r. Poddane zostały pod głosowanie
oraz przyjęte przez mieszkańców wsi w głosowaniu jawnym obecnych na zebraniu.
Następnie plan ten został przedłożony w Urzędzie Gminy Mogilany gdzie w dn. 01-03-2007r.
Uchwałą Rady Gminy Mogilany nr.V/32/2007 został przyjęty i uchwalony dla wszystkich
miejscowości w gminie.
Członkowie rady sołeckiej zapoznani zostali również ze zmianami w statucie sołectwa wsi
Buków dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich. Statut ten przedstawiony i omówiony
został na zebraniu wiejskim w dn. 15-02-2007r z mieszkańcami oraz przyjęty przez zebranie
wiejskie w głosowaniu jawnym.
Na spotkaniu tym z prośbą o pomoc do rady sołeckiej zwróciła się pani Mariola Pyzik
pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora S.P im. Oskara Kolberga w Bukowie o częściowe
sfinansowanie wycieczki dla uczniów szkoły. Członkowie Rady Sołeckiej ustosunkowali się
pozytywnie do prośby przyznając na ten cel 2.000 tyś. złotych.
O pomoc do rady sołeckiej zwrócił się też naczelnik miejscowej OSP p. Edward Klimas na
sfinansowanie nadbudowy części budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Buków. Zebrani
członkowie stwierdzili że rada sołecka dysponuje zbyt małymi środkami finansowymi.
Niemniej jednak ja jako sołtys a zarazem radny wsi obiecałem pomoc w staraniach o środki
na ten cel. Zarząd straży został zobowiązany do przedłożenia kosztorysu planowanej
inwestycji. W póżniejszym terminie decyzją Wójta Gminy oraz uchwałą Rada Gminy
Mogilany przyznane i przekazane zostały środki finansowe w kwocie 12.000 złotych na
nadbudowę i odnowienie świetlicy wiejskiej budynku OSP Buków. Zadanie to ujęte zostało
też w opracowanym planie rozwoju miejscowości wsi Buków, jako inwestycja konieczna do
wykonania w 2007r.
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3. W dniu 15-02-2007r. odbyło się zebranie wiejskie w SP im. Oskara Kolberga w Bukowie
z mieszkańcami wsi. Obecni na zebraniu byli członkowie Rady Sołeckiej Bukowa, Wójt
Gminy p. Małgorzata Mardyła, Przew. Rady Gminy p. Marek Sikora, Sekretarz Gminy p.
Cecylia Walczyk, Kierownik IGK p. Bogdan Kurlit, Starszy pracownik socjalny GOPS p.
Emilia Szafrańska oraz p. Mariola Jabłońska, radny Powiatu Krakowskiego p. Jerzy Rogala,
aspirant Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych p. Stanisław Tylec.
4. Przypomnę że w dniu 22-04-2007r. odbyły się w Gminie Mogilany wybory na sołtysa
i do rad sołeckich. Wybory we wsi Buków nie były przeprowadzane, a to z uwagi na
zgłoszenie tylko wymaganej liczby kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej. Zgodnie
z wprowadzonymi i przyjętymi zmianami w Statucie Sołectwa wsi Buków.
Decyzją Gminnej Komisji Wyborczej sołtysem wsi Buków został p. Wiesław Klimas
Członkami Rady Sołeckiej wsi Buków : pani pan pan pan pan -

Małgorzata Madeja
Damazy Wiecheć
Tadeusz Stachowiak
Kazimierz Mrowiec
Tadeusz Okarmus

5. Pismem z dn. 07-03-2007r. Wójt Gminy Mogilany poinformowała Radę Sołecką wsi
Buków że Uchwałą Rady Gminy Mogilany nr, IV 24/2007r. z dn. 31-01-2007r. przyznano do
dyspozycji środki pieniężne w kwocie 11.000 złotych.
6. Rada Sołecka na posiedzeniu w dniu 24-04-2007r. dokonała podziału środków
pieniężnych z przeznaczeniem na :
a. dofinansowanie wycieczki szkolnej uczniów S.P im. Oskara Kolberga w Bukowie
w kwocie 2.000 złotych.
b. zakup kruszywa na kwotę 4.500 złotych
c. bieżące roboty drogowe na kwotę 1.400 złotych
d. zakup abażurów do zabezpieczenia brzegów, przy rowach dróg gminnych na kwotę
3.000 złotych.
e. założenie strony internetowej sołectwa wsi Buków – udostępnienie serwera 100 złotych
7.
Do Rady Sołeckiej wpłynęło pismo odpowiedz Urzędu Gminy Mogilany w sprawie
prośby, pisma wystosowanego przez mieszkańców mieszkających przy drodze gminnej
nr. 043 z dn. 25-04-2007r. a dotyczącego zamontowania progów zwalniających na tejże
drodze.
8.
Wpłynęło też pismo z dn. 27-04-2007r. zawiadomienie Wójta Gminy Mogilany
o podjęciu przez Radę Gminy Mogilany Uchwałą nr. XXXII/295/2006r. i przystąpieniu do
sporządzania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mogilany.
Zainteresowane osoby mogły składać indywidualnie wnioski dotyczące uwzględnienia
w projekcie Studium zmian przekształcenia terenów.

2

W dn. 13-08-2007r. w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany odbyło się spotkanie zwołane
przez Wójta Gminy ze wszystkimi sołtysami, gdzie w ramach konsultacji społecznych zostały
poruszane zagadnienia dotyczące wprowadzonych zmian w opracowywanym Studium.
Rady Sołeckie zostały zobowiązane do opracowania i przygotowania analizy, zgłaszania
wszystkich spraw dotyczących wsi, które powinny zostać uwzględnione w projekcie zmian
Studium. Na spotkaniu w dn. 08-08-2007r. członkowie Rady Sołeckiej opracowali
i przygotowali wnioski, zmiany które należy uwzględnić w projekcie Studium, a dotyczące
terenów które powinny zostać zabezpieczone w przyszłości pod inwestycje we wsi Buków.
Zapisane zostały one w protokole z posiedzenia Rady Sołeckiej, a protokół ten został złożony
na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Mogilany.
9.
Wystosowane zostało pismo Rady Sołeckiej do ZDPK w którym zwróciliśmy się
z prośbą o ujęcie w planie remontów dróg na 2007 rok, modernizacji drogi powiatowej nr.
K2173 odcinek do granicy z Radziszowem.
10. Pismem z dn. 12-04-2007r. Rada Sołecka zwróciła się z prośbą do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22 – WFOGR
o zwiększenie środków na budowę i modernizację dróg gminnych dojazdy do pól
wyznaczonych po scaleniu gruntów. Chcę zwrócić uwagę że we wsi Buków po scaleniu
gruntów zaprojektowanych zostało 15 nowych dróg o łącznej długości 8,26 km,
wymagających wykonania od podstaw podbudowy, wykonania przepustów i nawierzchni
tłuczniowych.
11. Wystosowane zostało też pismo Rady Sołeckiej do Komisji Gospodarczo Komunalnej
przy Urzędzie Gminy Mogilany o ujęcie w planie na 2007r. remontu odcinka drogi gminnej
nr. 155.
12. Wójt Gminy Mogilany pismem z dn. 26-09-2007r. zwróciła się do rady sołeckiej
z prośbą o sporządzenie wykazu - Wnioski do Projektu Budżetu Gminy Mogilany na 2008r.
Rada sołecka na spotkaniu w dn. 17-10-2007r. opracowała i przekazała wnioski, typując
w nich najpilniejsze potrzeby inwestycyjne do wykonania w 2008r. we wsi Buków.
Wnioski te zostały złożone na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mogilany.
13. Podjęte zostały starania Rady Sołeckiej i Urzędu Gminy Mogilany oraz wykonane
zostały projekty. Wydane zostało pozwolenie na rozbudowę i częściowe uzupełnienie
oświetlenia ulicznego ( 19 punktów ) we wsi Buków.
Prace mają być wykonane w I półroczu 2008r.
14. W dniu 03-12-2007r. w sali narad Urzędu Gminy Mogilany odbyło się spotkanie
członków rad sołeckich wszystkich wsi Gminy Mogilany z projektantami Studium.
Spotkanie miało na celu, podjęcie dyskusji na temat rozwiązań, zmian przyjętych
w opracowywanym projekcie studium a zarazem wytypowanie i uwzględnienie nowych
istotnych wniosków wniesionych przez rady sołeckie dla poszczególnych miejscowości.
Nie dotyczyło ono rozwiązań osób indywidualnie składanych wnioski.
15. Odbywały się też spotkania członków rady sołeckiej oraz osób które czynnie
zaangażowały się w przygotowanie materiałów do uruchomienia strony internetowej wsi
Buków.
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16. W roku 2007 we wsi Buków wykonane zostały następujące remonty dróg gminnych :
- droga gminna nr. 155 odcinek ok. 200 m. a polegające na wykonaniu nowej nawierzchni
asfaltowej oraz wyłożeniu korytkami ściekowymi rowów z wpustami do studzienek.
Odcinek drogi ujęty w Planie Rozwoju Miejscowości wsi Buków na 2007r.
droga gminna nr. dz. 336/1 dojazd do gruntów rolnych, odcinek 150 m. Poszerzenie pasa
drogi, przebranie rowu, utwardzenie kruszywem.
Finansowanie Urząd Marszałkowski WFOGR 50 % - Gmina Mogilany 50 %.
dwa razy w roku wiosną i jesienią przeprowadzone zostały remonty cząstkowe dróg
gminnych, a polegające na łataniu dziur w asfalcie.
17. Prace wykonywane przez pracowników Bazy Usług Komunalnych w Gaju :
-

-

Wykonane zostały dwa przepusty rurami krytymi na podłożu z kruszywa droga gminna
nr. dz. 294 i droga nr.dz. 213. Kruszywo finansowane ze środków rady sołeckiej wsi
Buków, natomiast rury przekazała BUK w Gaju.
Droga gminna dz.nr. 135 poszerzenie pasa drogi na odcinku ok. 70 m. Przygotowanie
podłoża prace ziemne, wycięcie drzew i krzewów prace wykonane przez pracowników
BUK w Gaju. Utwardzenie kruszywem finansowane ze środków rady sołeckiej wsi
Buków
Przycinanie traw na poboczach dróg gminnych i terenu przystosowanego do gry w piłkę
nożną. Prace przeprowadzone dwa razy w roku wiosną i jesienią.
Dołożona została rura, przedłużenie przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej nr. 042
i 155.

18. Przywiezione zostały 4 samochody gruzu budowlanego (betonowy) na drogi gminne
dojazdy do pól – opłacone ze środków Rady Sołeckiej na kwotę 600 złotych.
19. Zakupione zostały abażury ze środków Rady Sołeckiej szt. 240 na kwotę 2400 złotych
Abażury złożone zostały na terenie B.U.K w Gaju. Posłużą do wyłożenia i wzmocnienia
brzegów przy rowach dróg gminnych z wykorzystaniem w 2008 roku.
20. Wykonywane były też prace remontowe w szkole podstawowej im. Oskara Kolberga
w Bukowie.
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