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PROTOKÓŁ 

Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA STUDZIONKA 

które odbyło się 7 kwietnia 2016r. 

 

Ilość obecnych 62 osoby, zgodnie z załączoną listą obecności. 

Zaproszeni przedstawiciele (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja społeczna, nazwa 

organizacji, instytucji, którą reprezentuje): 

1. Dariusz Skrobol – Burmistrz Miasta Pszczyna 

2. Grzegorz Wanot – Zastępca Burmistrza Miasta Pszczyna 

3. podinsp. Buksa Ambroży – Zastępca Naczelnika Prewencji KP Policji w Pszczynie 

4. Artur Krzyżaniak – komendanta Straży Miejskiej w Pszczynie  

5. Kamil Widłok – Radny Rady Miejskiej  

6. Stanisław Goraus –Radny Rady Miejskiej 

7. Wojciech Jakubiec – koordynator ds. PBO UM Pszczyna 

8. Mirosława Wojciech – Kierownik KRUS PT Pszczyna 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie i sprawdzenie prawomocności Zebrania oraz przywitanie gości. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór protokolanta. 

4. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za 2015 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania za 2015 rok oraz udzielenia 

absolutorium. 

6. Przedstawienie preliminarza wydatków oraz podjęcie uchwał statutowych w sprawie 

budżetu Sołectwa na 2016 rok. 

− zatwierdzenie preliminarza wydatków na 2016 rok. 

− upoważnienie Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w 

preliminarzy wydatków na 2016 rok. 
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7. Przedstawienie Planu Pracy Rady Sołeckiej na 2016 rok oraz podjęcie   uchwały 

zatwierdzającej Plan Pracy. 

8.  Przedstawienie problemów Sołectwa przez Sołtysa. 

9.  Wystąpienie Burmistrza Pszczyny. 

10. Wystąpienie koordynatora d/s Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. 

11. Wolne głosy i wnioski. 

12. Zakończenie obrad zebrania. 

 

Głos w dyskusji i sprawach zabrali: 

Otwarcia zebrania w drugim terminie z uwagi na brak kworum dokonał Sołtys Ireneusz 

Gruszka, stwierdzając jego prawomocność. Przedstawił program Zebrania Wiejskiego, który 

został przyjęty przez zebranych jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru protokolanta 

zebrania – Mariusza Szojda, którego zebrani wybrali jednogłośnie. W kolejnym punkcie 

zebrania Sołtys przedstawił „Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2015 rok”, do 

treści którego zebrani nie mieli uwag. Zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu 

sprawozdania oraz udzieleniu absolutorium Radzie Sołeckiej. Następnie Sołtys przedstawił 

„Preliminarz wydatków na rok 2016”, który zebrani przyjęli jednogłośnie, a także podjęli 

jednogłośnie uchwałę o upoważnieniu Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięcia środków 

w ramach preliminarza. Potem Sołtys przedstawił „Plan pracy Rady Sołeckiej na 2016 rok”, 

do treści którego zebrani nie mieli uwag oraz zatwierdzili go jednogłośnie. Następnie Sołtys 

omówił na Zebraniu Wiejskim główne problemy i potrzeby mieszkańców Studzionki, którymi 

są: 

1) Realizacja „Strategii rozwoju gminy Pszczyna na lata 2015-2023” w zakresie 

propozycji i uwag wniesionych przez Radę Sołecką Sołectwa Studzionka, tj. budowa 

transportu międzygminnego w kierunku Studzionka-Pawłowice oraz możliwość 

budowy sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa i podłączenie jej do oczyszczalni 

lokalnej lub do sieci gminy Pawłowice. 

2) Zwiększenie wydatków na publiczne budynki gminne, gdzie: 

− Przedszkole Publiczne nr 14, wymaga dokończenia wymiany okien oraz drzwi 

wejściowych; 
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− Gimnazjum Publiczne nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 12, potrzebują 

wybudowania zaplecza techniczno-socjalnego na potrzeby właściwej obsługi 

basenu oraz konieczna jest budowa łącznika między budynkami szkół, o czym 

szczegółowo zebranych poinformował i wyjaśnił zgłaszane potrzeby Dyrektor 

Gimnazjum Jacek Indeka; 

− Dom Strażaka, wymaga wymiany drzwi wejściowych, remontu ubikacji, 

zakupu dużej szafa chłodniczej oraz dwóch głębokich zlewów; 

− Dom Gromadzki, potrzebuje wymiany okien oraz uregulowania własności 

gruntów. 

3) Skuteczna poprawa nawierzchni gminnych dróg tłuczniowych: ul. Polna, ul. Rolnicza, 

ul. Teligi, ul. Wieczorka, ul. Karolinki. 

4) Usunięcie dziur w gminnych drogach asfaltowych: ul. K. Miarki (początek); ul. 

Rolnicza (w połowie); ul. Robotnicza (przy ul. Karolinki). 

5) Dokończenie budowy ul. Boya Żeleńskiego wraz z łącznikami.  

6) Budowa chodnika na ul. K. Miarki oraz remont krawężników i przekładka chodnika na 

ul. Jordana. 

7) Pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z czyszczeniem rowów przy drogach 

gminnych oraz biegnących przez tereny prywatne, a także utrzymanie w czystości 

cieku wodnego „Kanar”. 

8) Dokończenie inwestycji związanej z budową oświetlenia na ulicach:  

− ul. Powstańców - koniec  

− ul. Powstańców - boczna 

− ul. Adelajdy 

− ul. Wieczorka 

− dobudowa punktów: ul. Krótka, Stawowa, Karolinki 

9) Zmiana lokalu wyborczego wyznaczonego w budynku Przedszkola Publicznego nr 14 
na obiekt Gimnazjum Publicznego nr 5. 
 

Na zakończenie wystąpienia Sołtysa głos zabrał pan Eugeniusz Chodziło zwracając uwagę na 

potrzeby utworzenia komunikacji autobusowej między Pawłowicami a Studzionką z uwagi na 

młodzież uczęszczającą do szkół średnich zlokalizowanych na terenie Pawłowic. Kontynuując 

wątek Sołtys zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie dlaczego UM w Pszczynie nie 

kontynuował rozmów z UG w Pawłowicach, co do ostatecznych kosztów rocznych 

komunikacji jakie ma ponieść z tego tytułu gmina Pszczyna (wstępna cena to ok. 20 tys. zł) 
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oraz terminu dostosowania ul. Robotniczej do prowadzenia bezpiecznej komunikacji 

(budowa mijanek i oznakowanie przystanków autobusu).  

Po wystąpieniu Sołtysa, głos zabrała pani Mirosława Wojciech – Kierownik KRUS PT Pszczyna 

i przedstawiła komunikat, aby zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, które utraciły 

prawo do tego ubezpieczenia w wyniku rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji kiedy drugi z 

małżonków jest ubezpieczony z tego tytułu w KRUS. 

Następnie zabrał głos Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, który odniósł się do wystąpienia 

Sołtysa w zakresie potrzeb inwestycji drogowych, informując zebranych, że Rada Miejska 

podjęła uchwałę o przesunięciu środków finansowych z zadania zakupu pojazdu gaśniczego 

do OSP Studzionka na inwestycję dokończenia budowy ul. Boy Żeleńskiego wraz z łącznikami 

w wysokości 215 tys. zł, a także poinformował o dofinasowaniu przez UM w Pszczynie 

zadania związanego z modernizację pomieszczeń technicznych w budynku Gimnazjum 

Publicznego nr 5 w wysokości 90 tys. zł. W dalszej części wystąpienia scharakteryzował 

problemy finansowania przez Gminę szkolnictwa oraz placówek przedszkolnych w aspekcie 

zmian jakie wprowadziła reforma „oświatowa”. Skomentował problem organizacji 

transportu międzygminnego na trasie Pawłowice-Studzionka informując zebranych, że w 

wyniku zmian w przepisach prawa za realizację tego zadania odpowiada Starosta. 

Poszczególne Gminy będą partycypować w kosztach określonych dla programu 

rozwiązującego problem transportu na terenie całego powiatu a nie tylko sąsiadujących 

miejscowości w gminach sąsiedzkich. W dalszej części wystąpienia omówił w jaki sposób 

można by dofinansowywać czyszczenia rowów gminnych biegnących przez tereny prywatne. 

Rozwiązaniem jest powołanie przez grupę mieszkańców na terenie Studzionki, spółki wodnej 

jako organu prawnego. Odniósł się również do zgłoszonego problemu zmiany lokalu 

wyborczego, gdzie zobowiązał się do pomocy w załatwieniu sprawy. Na koniec wystąpienia 

poinformował zebranych jak przebiega realizacja w gminie programu rządowego „500+” 

W dalszej części Zebrania głos zabrał Wiceburmistrz Grzegorz Wanot przedstawiając 

zebranym sprawozdanie finansowe poniesionych wydatków na sołectwo Studzionka w 

zakresie budowy i remontu dróg, oświetlenia ulicznego, programu ochrony zdrowia, 

dofinansowania placówek oświatowych, LKS-u oraz OSP Studzionka. Następnie przedstawił 

plan wydatków dla Studzionki na rok 2016 oraz poinformował zebranych o miejscu 
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organizacji dożynek gminnych na terenie naszego sołectwa. Na zakończenie wystąpienia 

przekazał informację o zgłoszeniu odcinka drogi tłuczniowej ul. Rolniczej do programu 

budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, co pozwoli na zmianę nawierzchni drogi na 

asfaltową.  

Następnym punktem zebrania było wystąpienie Wojciecha Jakubca – koordynatora ds. 

Projektu Budżetu Obywatelskiego, który omówił wyniki głosowania na poszczególne projekty 

obywatelskie zgłoszone w roku 2016 przez mieszkańców Studzionki oraz przekazał 

przybliżone terminy ich realizacji i jaki organ jest odpowiedzialny za ich realizację. 

Poinformował o rozpoczęciu prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2017 i zachęcił do 

zgłaszania uwag i propozycji zmian w programie, poprzez organizację Rad sąsiedzkich, w 

posiedzeniu których zadeklarował swój udział. W czasie wystąpienie koordynatora, Sołtys 

zgłosił uwagę dot. przebiegu głosowania internetowego polegającego na usunięciu głosów 

oddanych z tego samego adresu e-mail, gdzie system informatyczny dopuszczał taką 

możliwość. Koordynator oraz Burmistrz wyjaśnili powstałe zamieszanie związane z 

przebiegiem głosowania internetowego w pierwszych dniach konkursu, oraz uzasadnili 

podjętą decyzję o usunięciu głosów nie spełniających warunków zasad konkursu.  

 

Następnie głos zabrali obecni na zebraniu: 

Pan Roman Piegza zadał pytanie:  Czy projekt modernizacji ul. Wodzisławskiej przewiduje 

budowę chodnika w obrębie posesji znajdujących się na tej ulicy. Zastępca Burmistrza 

poinformował o trybie uzgadniania dokumentacji projektowej dla tego odcinka drogi oraz 

przekazał informację ,ze na tej drodze inwestor zaplanował na całej długości drogi, tj. od 

Pszczyny aż do Pawłowic ciąg pieszo-rowerowy oddalony. 

Pan Andrzej Świerkot – zgłosił wniosek dotyczący sprawdzenia stanu technicznego oraz 

wydajności hydrantów pożarowych znajdujących się na terenie naszej miejscowości, gdyż wg 

oceny mieszkańców oraz strażaków OSP Studzionka nie spełniają one wymaganych 

parametrów technicznych.  

Pan Piotr Szojda – zgłosił wniosek o konieczność naprawy uszkodzonego rowu przy 

Niepublicznym Przedszkolu Akademii Pszczółek na ul. Robotniczej oraz przeprowadzenia 
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kontroli stanu technicznego tej drogi i wprowadzenia ograniczenia dla transportu ciężkiego z 

uwagi na powstałe uciążliwości dla mieszkańców.  

Pan Franciszek Sodzawiczny – zadał pytanie: Na jakim etapie opracowania jest plan 

zagospodarowania dla sołectwa Studzionka? Szczegółowo problem omówił Burmistrz, 

informując zebranych o powstałych komplikacjach procedowania tego zadania nie określając 

daty kiedy plan zostanie zatwierdzony.  

Pani Irena Lipus – zgłosiła wniosek dot. potrzeby interwencji w zakresie zmiany parkowania 

autobusu przewożącego dzieci do gimnazjum. Obecnie pojazd parkuje obok wejścia na 

cmentarz ewangelicki. Rozwiązaniem problemu może być: dopuszczenie do parkowania 

autobusu w rejonie parkingu obok Groty Lurdzkiej, albo wykorzystanie parkingu obok 

Gimnazjum nr 5 na ul. Jordana. Tematem na polecenie Burmistrza zajął się Komendant 

Straży Miejskiej w Pszczynie. 

Pani Irena Lipus – zgłosiła wniosek o poczynienie starań przez Burmistrza w zakresie 

spełnienia wymagań pożarowych i dostosowanie sali w Domu Strażaka do przebywania w 

niej powyżej 50 osób 

Pan Antoni Niedźwiedź – zadał pytanie: Czy chodnik na ul. K.Miarki zostanie wybudowany do 

dożynek? Zastępca burmistrza wyjaśnił na jakim etapie jest realizacja tego zadania i po 

przesunięciu kolejnych terminów, niestety nie jest możliwe sfinalizowanie tej inwestycji 

przed dożynkami. 

Na zakończenie Zebrania Burmistrz omówił plany projektów w których chce uczestniczyć 

Gmina, aby dofinansowywać inwestycje realizowane przez mieszkańców, a dotyczące 

termomodernizacji oraz budowy oczyszczalni przydomowych.  

Uchwały, postanowienia, wnioski: 

Uchwała nr 1 – przyjęcie sprawozdania za rok 2015 i udzielenie absolutorium.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 2 – zatwierdzenie preliminarza kosztów na rok budżetowy 2016.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 3 – upoważnienie Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięcia środków w 
ramach  
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preliminarza.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie  

Uchwała nr 4 – zatwierdzenie planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2016.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

. 

Wnioski zgłoszone przez mieszkańców do realizacji: 

1) Sprawdzić stan technicznych oraz wydajność sieci hydrantowej na potrzeby działań 

gaśniczych min. 2 hydranty na ulicy. 

2) Sprawdzić zaproponować odbudowę uszkodzonego rowu przy Niepublicznym 

Przedszkolu Akademii Pszczółek na ul. Robotniczej. 

3) Rozwiązać problem parkowania autobusu szkolonego obok cmentarza 

ewangelickiego. 

4) Zorganizować komunikację publiczną na terasie Pawłowice-Studzionka zapewniającą 

dojazd młodzieży uczącej się do szkół średnich, znajdujących się w Pawłowicach 

5) Przeprowadzić inwestycję dostosowania do obowiązujących przepisów prawa obiekt 

Sali w Domu Strażaka, pozwalającą na przebywanie osób w ilości powyżej 50  

Sprawozdanie wraz z wnioskami, zostanie przekazane do wiadomości Burmistrza 
Pszczyny 

 

 

Protokołował:         Przewodniczący zebrania: 

 

Mariusz SZOJDA             Ireneusz Gruszka 

 


