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PROTOKÓŁ 

ze Sprawozdawczego Zebrania Wiejskiego  

 

Które miało miejsce w dniu 22 lutego 2017r. w Sołectwie Studzionka. 

Ilość obecnych 106 osób, 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. Hanna Kielman – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Pszczynie 

4. Wojciech Jakubiec – koordynator ds. PBO UM Pszczyna 

5. Kamil Widłok – Radny Rady Miejskiej  

6. Henryk Kopiec – Radny Rady Miejskiej  

7. Stanisław Goraus –Radny Rady Miejskiej 

8. Artur Krzyżaniak – Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie  

9. Mirosława Wojciech – Kierownik KRUS PT Pszczyna 

10. asp.sztab. Rafał Zagrodnik – dzielnicowy rejon II Komisariatu Policji w Pawłowicach 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie i sprawdzenie prawomocności Zebrania oraz przywitanie gości. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór protokolanta. 

4. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za 2016 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania za 2016 rok oraz udzielenia 

absolutorium. 

6. Przedstawienie preliminarza wydatków oraz podjęcie uchwały statutowej w sprawie 

zatwierdzenie preliminarza wydatków na 2017 rok oraz upoważnienia Rady Sołeckiej do 

dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu. 

7. Przedstawienie Planu Pracy Rady Sołeckiej na 2017 rok. 
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8. Przedstawienie problemów Sołectwa przez Sołtysa. 

9. Wystąpienie Burmistrza Pszczyny, przedstawicieli Urzędu Miasta w Pszczynie oraz 

zaproszonych gości. 

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 również jednogłośnie. W kolejnym 

punkcie zebrania Sołtys przedstawił „Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2016 

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 2017”, który zebrani przyjęli jednogłośnie, a także 

podjęli jednogłośnie uchwałę o upoważnieniu Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięcia 

środków w ramach preliminarza. Następnie Sołtys przedstawił do wiadomości publicznej bez 

głosowania zebranych „Plan pracy Rady Sołeckiej na 2017 rok”, do treści którego zebrani nie 

mieli uwag. W kolejnym punkcie zebrania Sołtys omówił główne problemy i potrzeby 

mieszkańców Studzionki i Sołectwa dotyczących: 

1) Gminnych budynków publicznych, gdzie: 

− Przedszkole Publiczne nr 14, wymaga dokończenia wymiany okien oraz 

spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie klatki schodowej; 

− Dom Strażaka, wymaga dostosowania budynku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej pozwalającej na przebywanie w sali głównej obiektu osób 

w ilości powyżej 50 oraz dofinansowania ze strony AZK zadania związanego z 

zabudową klimatyzacji wykonywanego ze środków Programu Budżetu 

Obywatelskiego 2017; 

− Dom Gromadzki, potrzebuje wymiany okien, naprawy cieknącego dachu oraz 

uregulowania własności gruntów. 

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

ul. Teligi, ul. Wieczorka, ul. Karolinki i ul. Stawowa. 
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3) Budowa chodnika na ul. K. Miarki (projekt gotowy w roku 2014) oraz 

wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku niskich 

temperatur w chodnika na ul. Jordana. 

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

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

cieku wodnego „Kanar”, w tym pomoc prawna w powołaniu Spółki Wodnej na 

terenie sołectwa Studzionka. 

5) Dokończenie inwestycji związanej z budową oświetlenia na ulicach:  

− ul. Adelajdy; 

− ul. Wieczorka; 

− dobudowa punktów: ul. Krótka, Stawowa, Karolinki; 

− na Czarnych Dołach (przy leśniczówce) dobudowa 2 punktów. 

6) Uporządkowanie skweru oraz przycięcie krzewów obok pomnika oraz jego 

odnowienie. 

7) Zatrudnienie pracownika do utrzymania porządku i czystości w Sołectwie na okres do 

końca listopada w którym występują problemy z liśćmi przy drogach i chodnikach. 

8) Wyegzekwowanie od wykonawcy skutecznej naprawy urządzenia na siłowni 

napowietrznej wadliwie skonstruowanego. 

9) Utworzenia komunikacji autobusowej między Pawłowicami a Studzionką. 

 

Następnie zabrał głos Wojciech Jakubiec – koordynator 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. Zwrócił uwagę, aby oznakować, 

przygotowanymi przez UM w Pszczynie, tablicami informacyjnymi te inwestycje, które były 

sfinansowane ze środków PBO. Poinformował o rozpoczęciu prac nad POB na rok 2018, gdzie 

jednym ze zmian ma być przeznaczenie 1 mln. PLN, tj. ok. 50% środków budżetowych POB na 

dofinansowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna” po podjęciu 

stosownej uchwały przez obecnych na Zebraniu Wiejskim w poszczególnych sołectwach. 

Szczegółowych zasad głosowania niestety nie przedstawił. W czasie wystąpienia Sołtys zgłosił 

uwagę, że jest to temat nowy nikomu nie znany i poprosił o uzupełnienie informacji 

dotyczących uszczuplenia środków PBO w roku 2018 oraz podania wyników głosowania w 
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innych sołectwach. W odpowiedzi koordynator wyjaśnił obecnym cel działania oraz korzyści 

dla obywateli, a także poinformował, iż na Zebraniu Wiejskim w Porębie uczestnicy zebrania 

nie przyjęli propozycji przekazania środków PBO 2018 na dofinansowanie PONE w Gminie 

Pszczyna. Podobna sytuacja nastąpiła w Studzionce. W głosowaniu stosownej decyzji liczba 

głosów rozłożyła się następująco: 1 osoba była za przyjęciem uchwały, 20 osób wstrzymało 

się oraz 85 osób było przeciwnych przyjęciu uchwały o przekazaniu środków z POB 2018 na 

dofinansowanie PONE w gm. Pszczyna.  

W dalszej części Zebrania głos zabrał Wiceburmistrz Grzegorz Wanot. przedstawiając 

zebranym sprawozdanie finansowe poniesionych wydatków na Sołectwo Studzionka 

związanych z Dożynkami Gminnymi, budową i remontami dróg, oświetlenia ulicznego, 

dofinansowania placówek oświatowych, LKS-u oraz OSP Studzionka. Podziękował 

mieszkańcom Studzionki za wkład i zaangażowanie w organizację Gminnych Dożynek. 

Następnie przedstawił plan wydatków dla Studzionki na rok 2017 oraz omówił zmianę w 

polityce śmieciowej, a także przedstawił ideę „Karty życia”.  

W kolejnej części Zebrania pani Mirosława Wojciech – Kierownik KRUS PT Pszczyna 

przedstawiła komunikat, że firma ubezpieczeniowa HESTIA realizuje wypłatę uszczerbku na 

zdrowiu dla dzieci w wieku do 16 roku życia w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS. 

Ponadto wyjaśniła obecnym zasady funkcjonowania elektronicznych druków zwolnienia 

lekarskiego. 

Następnie głos zabrali obecni na zebraniu: 

1) Sołtys zadając pytanie radnemu gminnemu Łukaszowi Tetli: Na jakim etapie jest 

zakup samochodu pożarniczego dla OSP Studzionka oraz co z przebudową 

pomieszczeń strażnicy? W odpowiedzi radny przekazał, że środki finansowe w kwocie 

300 tys. PLN zostały wstępnie przyznane przez ZW OSP RP, 150 tys. PLN będzie 

przyznane z dotacji KSRG oraz Burmistrz Pszczyny dofinansuje zakup w wysokości 400 

tys. PLN; Natomiast środki finansowe na rozbudowę pomieszczeń strażnicy są w 

trakcie pozyskiwania.  

2) Pan Eugeniusz Chodziło zwrócił uwagę na potrzeby utworzenia komunikacji 

autobusowej między Pawłowicami a Studzionką z uwagi na młodzież uczęszczającą do 

szkól średnich zlokalizowanych na terenie Pawłowic.  
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3) Państwo Klepek poprosili o wyjaśnienie Burmistrza dlaczego nie udało się wykonać 

modernizacji nawierzchni na ulicy Rolniczej. Burmistrz poinformował wszystkich 

obecnych, że inwestycja dotycząca tejże ulicy była przewidziana do realizacji w roku 

2016. Jednak z uwagi na brak uzyskania dofinansowania do projektu z 

„województwa” nie doszła do skutku. Niestety Burmistrz nie określił terminu, kiedy 

ponownie będzie ten odcinek drogi brany pod uwagę w zakresie modernizacji. Na 

obecnym etapie posiadanych środków finansowych oraz ogólnych problemów dróg 

gminny nawierzchnia ulicy Rolniczej jest przewidziana do prowadzenia działań 

zaradczych, tj. uzupełnianie powstałych dziur kamieniem.  

4) Pan Franciszek Sodzawiczny zgłosił wniosek formalny w zakresie podjęcia uchwały 

dotyczącej uregulowania przez Burmistrza Pszczyny praw własności dla budynku 

Domu Gromadzkiego.  

5) Pan Andrzej Świerkot – zadał pytanie Burmistrzowi na temat planów Gminy w 

zakresie poprawy niskiej emisji a skutkujących wprowadzeniem zakazu stosowania do 

opału niskokalorycznych produktów jak miał węglowy. Burmistrz wyjaśnił, że Gmina 

nie ma na tym etapie takich planów. Jednak radni Sejmiku Województwa mogą taki 

zakaz wprowadzić, co zobowiąże Gminę do jej wprowadzenia.  

6) Pan Henryk Mrukwa zasygnalizował problem fatalnej jakości nawierzchni ul. 

Karolinki. W sytuacji kiedy są deszcze lub roztopy forma odbierająca śmieci 

REMONDIS nie odbiera kubłów ze śmieciami z uwagi na brak możliwości dojazdu do 

posesji śmieciarki. Prosi o rozwiązanie tego problemu. 

7) Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol udzielił obecnym komentarza do zgłoszonych 

wniosków oraz uzupełnił wypowiedzi przedmówców na temat: 

7.1. Oświaty – zwracając uwagę na problem w Gminie a nie tylko Sołectwie 

Studzionka, polegający na kosztach związanych z przebudową pomieszczeń 

oraz dostosowania ich do wymagań przepisów prawa; 

7.2. Niskiej emisji , informując obecnych co już zostało zrobione na terenie 

Gminy w tym zadaniu, gdzie między innymi wszystkie budynki gminne (szkoły, 

i przedszkola) są opalane gazem, pojazdy służbowe Gminy są hybrydowe oraz 

Straż Miejska egzekwuje kary za stosowanie niewłaściwego opału w piecach 

CO; 
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7.3. Transportu gminnego związanego z możliwością uruchomienia 

komunikacji Studzionka – Pawłowice, gdzie mamy do czynienia z problemem 

prawnym. Do załatwienia tematu musi się włączyć Starosta Pszczyński, który 

formalnie zadanie zrealizuje, a środki finansowe przekaże Gmina Pszczyna; 

7.4. Czyszczenia rowów przydrożnych gminnych; 

7.5. Dobudowania na terenie Stenclówki kanalizacji ze środków prywatnych 

Pana Świerkota oraz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska; 

7.6. Dofinasowania zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Studzionka, gdzie 

omówił problem realizacji zakupów pojazdów w gminie oraz zwrócił uwagę iż 

to ostatecznie o dofinansowaniu zadecydują Radni Gminni na sesji Rady 

Miasta Pszczyny. 

8) Pan Artur Krzyżaniak – Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie poinformował 

zebranych, iż na terenie gminy interweniowali 17 razy w związku ze zgłoszeniami 

dotyczącymi palenia w piecu CO odpadami. Omówił procedurę kontrolną oraz zwrócił 

uwagę na rolę Straży Miejskiej w działaniach związanych z dozorowaniem osób 

samotnych w czasie mrozów. Podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i 

współprace.  

Na zakończenie Zebrania Sołtys poinformował o możliwości odbioru w biurze Sołtysa po 5 

marca kart podatkowych oraz decyzji śmieciowych. Następnie przestąpiono do głosowania 

nad zgłoszonymi wnioskami oraz uchwałami.  

Uchwały, postanowienia, wnioski: 

Uchwała nr 1 – przyjęcie sprawozdania za rok 2016 i udzielenie absolutorium.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 2 – zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok budżetowy 2017 oraz                               

                          upoważnienia Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięcia środków w ramach  

preliminarza.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 3 – zobowiązanie Burmistrza Pszczyny do uregulowania praw własności terenu 
na którym stoi Dom Gromadzki - ul. Jedności 4.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr 4 – zobowiązanie Burmistrza Pszczyny do zorganizowania komunikacji publicznej 
na trasie Pawłowice - Studzionka, zapewniającej dojazd młodzieży do szkół, 
znajdujących się na terenie Pawłowic.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 5 – zobowiązanie Burmistrza Pszczyny do wydłużenia czasu zatrudnienia 
pracownika do prac porządkowych w Sołectwie z 6 do 8 miesięcy. 

                          Uchwała przyjęta jednogłośnie.        

Uchwała nr 6 – upoważnienie Burmistrza Pszczyny o przekazaniu 1 mln zł z Programu 
Budżetu Obywatelskiego roku 2018 na dofinansowanie Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna.  

Uchwała nie przyjęta do realizacji. Liczba głosów : za – 1 głos, przeciw – 84 
głosy, wstrzymujących się - 20 głosów. 

 

Inne problemy poruszone przez mieszkańców: 

- budowa chodnika na ul. K. Miarki. 

- poprawa nawierzchni ul. Karolinki, tak aby firma REMONDIS mogła dojechać po odbiór 

śmieci i popiołu. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował:                Przewodniczący Zebrania: 

 

Mariusz SZOJDA              Ireneusz Gruszka 
/imię i nazwisko, podpis/                 /imię i nazwisko, podpis/ 


