
W  dniu  03-02-2015  roku  w  Chotelku  zostały  przeprowadzone  wybory  sołtysa  i  rady
soleckiej.

Powołano komisję wyborczą w składzie:

1. Cholewa Urszula
2. Kopała Marcin
3. Moczulska Iwona.

W głosowaniu wyborczym sołtysa wsi Chotelek udział wzięło 54 osób, większością głosów
na stanowisko sołtysa została wybrana Elżbieta Bławat, oraz Rada Sołecka w składzie:

1. Kański Jan
2. Marzec Wiesław
3. Golonka Piotr
4. Malara Justyna

1. Na  zebraniu  wyborczym  podjęta  została  uchwała  w  sprawie  sprzeciwu  planom
likwidacji Szkoły Podstawowej w Sieławicach.

2. Sołtys wraz z Radą Solecką przejęli mienie wiejskie – świetlica, którą wspólnie z
mieszkańcami gruntownie posprzątali.

3. Zadbałam, aby drogi gminne i powiatowe były w miarę potrzeb odśnieżane, były
problemy z przejazdem autobusu szkolnego jak również samochodów osobowych.

4. W  dniu  26-03-2015  roku  zostały  rozdzielone  jabłka  mieszkańcom  otrzymane  z
MOPS.

5. W  imieniu  mieszkańców,  w  dniu  04-05-2015  roku,  zwróciłam  się  z  pismem  z
zapytaniem  o  możliwość  wyremontowania  i  doposażenia  świetlicy,  jak  również
złożyłam pismo przypominające oo potrzebie mieszkańców złożone w dniu 08-09-
2014  roku  w  sprawie  budowy  boiska  sportowego,  złożone  przez  mojego
poprzednika. Na owe zadania czekamy aby były uwzględnione w budżecie gminy.

W miarę potrzeb  mają miejsca spotkania z sołtysa z radą sołecką na których omawiamy
nurtujące problemy naszych mieszkańców.
Dnia 06-06-2015 roku Sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizował na terenie świetlicy dzień
dziecka który był sponsorowany wyłącznie przez Sołtysa i Radę Sołecką.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wsi, Sołtys wraz z Radą Sołecką poprosili
swoich mieszkańców o przycięcie  krzewów wychodzących na jezdnię,  które  utrudniały
widoczność jak również zarysowania mijających się samochodów poruszających się tymi
drogami.

Na prośbę mieszkanki p. Zofii Suchojad, pismem do sołtysa z dnia 07-08-2015 roku p.
Piotr Wójcik został  poproszony przez Sołtysa o wycinkę drzew na swojej posesji,  gdyż
zagrażały  bezpieczeństwu  mieszkańców.  Jedno  zostało  sfinalizowane,  czekamy  na
następne.
Niemniej jednak jest prośba ze strony mieszkańców odnośnie drzew zagrażających osobą
poruszającym się drogą gminną przy kościele, gdyż posesje przylegające są opuszczone,
tworzą się  na nich nielegalne wysypiska zagrażają,  ale  podczas silnych wiatrów stare
konary drzew łamią  się.  Traci  na  tym estetyka  naszego  zabytkowego Kościółka,  jak  i
wizerunek wsi Chotelek. 
Pomimo starań mieszkańców, którzy w miarę potrzeb sprzątają dany rejon to i tak nie mają
wpływu na opuszczone mienie.



W trakcie mojej dotychczasowej kadencji, wysłałam kilka pism do Urzędu Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju, a mianowicie:

➔ o dofinansowanie Świetlicy – czekamy na realizację
➔ o naprawę stołu tenisowego – były oględziny, lecz na naprawę czekamy nadal,
➔ o nieszczelnych oknach na świetlicy - były oględziny, zostaną zabezpieczone przez

UMiG podczas remontu Świetlicy
➔ o drzwi  wejściowe do Świetlicy – zostały w miarę możliwości  poprawione przez

UMiG
➔ o  dodatkowy  kamień  na  poprawienie  dróg  dojazdowych  do  posesji  –  zostało

zrealizowane w miarę możliwości przez UMiG
➔ o zakup i montaż lamp oświetlenia drogi przy ostatnio wybudowanych domach –

Chotelek Chorokowa – zrealizowane przez UMiG
➔ o  zakup  i  montaż  kosza  na  śmieci  przy  przystanku  autobusowym  naprzeciw

kościoła – zrealizowane przez UMiG
➔ o zakup i montaż tablicy informacyjnej Chotelek Chorokowa – zrealizowane przez

UMiG,
➔ o kłódki i farbę do pomalowania tablic informacyjnych – zrealizowane przez UMiG,
➔ o naprawę uszkodzonych źródeł oświetlenia zewnętrznego świetlicy – zrealizowane

przez UMiG,

Na prośbę p.Jan Milewskiego,  który zgłaszał  problem odnośnie rowów melioracyjnych,
które  były  niedrożne  i  zalewały  pola,  zostały  one  przez  Urząd  Miasta  i  Gminy
wyczyszczone.

W trakcie roku 2016 zrealizowano inwestycję z funduszu sołeckiego w postacji demontażu
starej podłogi w świetlicy wiejskiej, wykonanie ocieplenia i wylewek oraz położenie płytek
podłogowych.
W tym momencie  chciałabym w imieniu  własnym i  całej  wsi  serdecznie  podziękować
Burmistrzowi Miasta i Gminy, za dofinansowanie skromnego budżetu wsi na powyższy cel
co umożliwiły zrealizowanie całego przedsięwzięcia.
W 2016  roku  udzielona  została  również  pomoc  jednym z  naszych   mieszkańców,  ze
względu  na  trudną  sytuację  rodzinną,  zostały  umorzone  zaległości  podatkowe  przez
Burmistrza oraz zorganizowana przez MOPS nieodpłatnie kolonia dla dziecka.
Są też pisma które nie zostały zrealizowane, 03-12-2015 roku wysłałam pismo odnośnie
wiaty przystankowej i kosza na śmieci. Mam nadzieję, że w przyszłości prośby te zostaną
uwzględnione w budżecie gminy.
Sołtys,  Rada  Sołecka  i  mieszkańcy  wsi  Chotelek  uchwałą  z  dnia  10-01-2016  roku
zadeklarowali prowadzenie Świetlicy Wiejskiej.  Jednocześnie prosili  Burmistrza Miasta i
Gminy o świetlicową na rok 2016 co też zostało przez Burmistrza zrealizowane.
Nadmieniam, iż Sołtys z Radą Sołecką i mieszkańcami wsi Chotelek w czynie społecznym
kilkanaście razy w skali roku sprzątają całą wieś, plac zabaw dla dzieci, świetlicę wiejską,
jak również plac wokół kościoła.
W  roku  2016  na  prośbę  mieszkańców  wsi  Chotelek  sygnalizujących  problem
niszczejącego  krzyża,  nawiązałam  kontakt  z  ks.Pawłem  z  Kielce  zajmującym  się
zabytkami  sakralnymi,  po  oględzinach  stwierdził  on,  iż  krzyż  w Chotelku  jest  cennym
zabytkiem i spełnia wymogi wpisania go na listę zabytków.
Po rozmowach z mieszkańcami jak również z ks.prałatem Markiem Podymą, doszliśmy do
wniosku,  iż  postaramy się  wpisać  krzyż  do  rejestru  zabytków co pozwoliłoby w dużej
mierze  na  zabezpieczenie  i  odrestaurowanie  krzyża  w  Chotelku,  który  przypomina  o
historii  naszego  wiejskiego  społeczeństwa.  Prosimy  aby  Burmistrz  Miasta  i  Gminy
przychylił się do naszych starań i pomógł w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do
zarejestrowania krzyża na liście zabytków.



W miniony roku mieszkańcy i Rada Sołecka zadecydowali o uroczystości odpustowej w
naszej wsi. Uroczystość odpustowa odbyła się dzięki pozyskanym środkom od sponsorów
oraz dużym udziale mieszkańców wsi.
Nadmieniam,  iż  do  Chotelka  odbył  się  rajd  zuchów Szkoły  Podstawowej  z  Siesławic.
Dzieci  odwiedzili  zabytkowy kościół  o  którym  opowiadał  p.  Piotr  Szumilas  z  Centrum
Informacji  Turystycznej  w Busku-Zdroju.  Podczas rajdu mieli  okazję poznać zabytkowe
przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie rajdu uczestnicy zostali zaproszeni prze
Sołtysa i radę Sołecką do Świetlicy Wiejskiej na poczęstunek.

W  dniu  18-08-2016  roku  odbyło  się  zebranie  wiejskie  odnośnie  podziały  funduszu
sołeckiego. Podczas zebrania zgłoszono:
1. Ogrodzenie placu przed świetlicą – zgłaszający Moczulski Kondrad
2. Wykonanie oświetlenia drogi do posesji p.Wójcików – zgłaszający Sołtys wsi Chotelek,
3. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chotelku - zgłaszający Sołtys wsi Chotelek, 
4. Wykonanie oświetlenia przy posesji p. Andrzeja Krzemienia – zgłaszający A.Krzemień.
Większością  głosów  mieszkańcy  wybrali  zakup  wyposażenia  istniejącej  Świetlicy
Wiejskiej.
Na  zebraniu  opowiedziałam  o  planach  przystąpienia  naszej  wsi  do  Budżetu
Obywatelskiego  co  też  jako  Sołtys  wsi  Chotelek  w  dniu  14-09-2016  roku  uczyniłam.
Zgłosiłam projekt wyremontowani i przebudowy naszej Świetlicy Wiejskiej. Przy pomocy i
bardzo dużym zaangażowaniu Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Chotelek udało nam
się uzyskać II miejsce co pozwoli na realizację naszego projektu w 2017 roku.
Ubiegły rok zamykamy wspaniałą integracją mieszkańców wsi podczas zabawy ostatkowej
i sylwestrowej,  które odbyły się z inicjatywy Sołtysa i  Rady Sołeckiej  oraz przy bardzo
dużym udziale dotychczasowej świetlicowej i młodzieży.
Na  rozpoczęcie  roku 2017 zorganizowany został  poprzez  Sołtysa  przy dużym udziale
mieszkańców kulig, który odbył  się po raz drugi. Mam nadzieję, iż kulig wpisze się do
naszego kalendarza jako impreza cykliczna.
Na rozpoczęcie ferii zimowych dla dzieci została zorganizowana zabawa choinkowa.
W 2017 roku na prośbę mieszkańców odbędą się zajęcia z aerobiku dla pań jak również
zajęcia dla dzieci z języka angielskiego, za co dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Nadmienia,  iż  istnieje  nasza  strona  internetowa  www.chotelek.grassrol.pl  na  której
umieszczane są wszystkie ważne informacje dotyczące naszej wsi jak i bieżące informacje
UMiG Busko-Zdój.



Przystanek autobusowy na Chorokowej
Boisko dla dzieci i młodzieży
Droga i oświetlenie do p.Domagałów
Droga i oświetlenie do p.Wójcików
Oświetlenie do p. Milewskiego – Chorokowa
Wykonanie oświetlenia ulicznego nieoświetlonych dróg w centrum wsi
Z  powodu  braku  boiska  sportowego  młodzież  wsi  Chotelek  w  okresie
jesienno zimowym w miarę swoich finansowych możliwości korzystają z hali
sportowej, czy istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z hali sportowej
w okresie jesienno zimowym
Siłownia zewnętrzna na terenie sołectwa
Mieszkańcy wsi zgłaszają brak rowów na terenie wsi
Czy  jest  możliwość  poszerzenia  dróg  z  uwzględnieniem  pobocza  dla
pieszych
Ze względu na rozległość wsi Chotelek prosiłabym o tabliczki kierunkowe z
numerami posesji.

Karabosy gorące źródło czy nasze i czy można wyeksponować

Do mieszkańców – ujednolicenie tabliczek z numerem posesji – koszt do 10zł
20x30cm PCV

 


