Z uwagi na utworzenie dwóch sołectw w Borówcu, 8 i 9 września wybierzemy nowych sołtysów i nowe rady
sołeckie. Kończąc naszą pracę w ramach dotychczasowego jednego sołectwa przedstawiamy listę działań,
które podjęliśmy w czasie naszej siedmiomiesięcznej kadencji. Ze zrozumiałych względów część z nich jest
jeszcze w trakcie realizacji, ale wiele udało się pozytywnie zakończyć.

1. Wyodrębnienie dwóch sołectw- podjęta uchwała rady Miejskiej. Wypracowanie stanowiska
mieszkańców w sprawie statutów nowo powstałych sołectw.
2. Inwentaryzacja ulic- podjęcie uchwały zebrania wiejskiego, przedstawienie listy ulic Burmistrzowi.
Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o wymianie nawierzchni ul. Leśna Polna, Jęczmienna,
Karmelowa i Spółdzielcza jeszcze w tym roku.
3. Projekt do Budżetu Obywatelskiego – wartość 200 tys, wymiana nawierzchni na asfaltową na ul. Na
Skarpie. Jest to pierwszy etap nowego procesu, który wdrożyliśmy do realizacji.
4. Reaktywacja grupy Odnowy Wsi i zmiana statusu sołectwa z pasywnego na aktywnego członka !
5. Zgłoszenie projektu „Budowa linarium” do konkursu ze środków pozabudżetowych WOW.
6. Wyegzekwowanie usunięcia gałęzi przy posesji na skrzyżowaniu ul. Kempingowej/ ul. Ładnej.
7. Wizja lokalna + uzyskanie zgody na uprzątnięcie terenu starego cmentarza. Termin wykonania prac
przez gminę do końca sierpnia/ przedłużony do października 2015 r.
8. Pismo w sprawie naprawy przystanku przy ul. Szkolnej. Sprawa w trakcie realizacji. Będzie
wymieniona cała wiata. Termin realizacji jeszcze w tym roku. ( taka jest obietnica Urzędu)
9. Naprawa rynien na budynku małej świetlicy.
10. Odmalowanie wewnątrz małej świetlicy – jedyny koszt poniesiony ze strony sołectwa to farby
(niecałe 300 zł)
11. Znalezienie sponsora na słodycze i napoje dla dzieci na Dzień Dziecka ( firma Wuprinż).
12. Organizacja sprzątania Borówca, Turnieju Piłkarskiego.
13. Otrzymanie dotacji gminnej na nasadzenia w wysokości 800 zł
14. Złożone pismo w sprawie utworzenia przystanków przy aptece przy rondzie. Sprawa w trakcie
rozpatrywania.
15. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykupu gruntu pod plac zabaw w sołectwie Borówiec Nowy.
16. Udział w akcji "Fitness na wsi"- aktywizacja kobiet. Mamy najwięcej uczestniczek w całej gminie.
17. Utworzenie nowych stron internetowych www.eborowiec.pl i www.soltys.plucinscy.pl
18. Znaczący wzrost wynajmu świetlicy wiejskiej (dochód dla gminy 2,1 tys za okres od stycznia do lipca
2015) Po ustaleniu z Burmistrzem skierowałam wniosek z prośbą o zakup dużej gabloty sołeckiej,
która będzie umieszczona przy szkole.
19. Zgłoszenie do konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"-wniosek na zakup 3 nowych
gablot sołeckich.
20. Prace związane z uregulowaniem statusu gruntów przy boisku sportowym.
21. Pismo do ZDP w sprawie instalacji sygnalizacji spowalniającej na ul. Poznańskiej i Głównej. Sprawa
w trakcie realizacji. Ma się odbyć wizja lokalna ze strony Starostwa.
22. Wniosek za pośrednictwem Radnej Anny Andrzejewskiej o ustawienie lustra na ul. Poznańskiej przy
wyjeździe z firmy Kram. Ustawienie lustra przy ul. Klonowej.
23. Konkursy dla mieszkańców – inicjatywa Radnej Anny Andrzejewskiej.
24. Wypracowanie strategii działania w kierunku utrzymania estetyki wsi. Aktualnie zbieramy oferty na
kompleksowe utrzymanie czystości
25. Rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców.

