
Sprawozdanie 

z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka 

za rok 2016 

  

Ireneusz Gruszka - sołtys i Rada Sołecka w składzie:  Andrzej Świerkot, Grzegorz Waleczek, 

Łukasz Tetla, Mariusz Szojda, Waldemar Lipus i Wiesław Balcerzak. 

W trakcie roku kalendarzowego, Rada zbierała się 7 razy, aby omawiać bieżące problemy 

mieszkańców Sołectwa oraz ustalać kierunki działania dla poprawy życia mieszkańców i 

estetyki naszej miejscowości. Były również kilkukrotne spotkania w terenie, w trakcie 

przygotowań do Dożynek Gminnych, których nie protokółowano. 

Zebrania Rady odbywają się nieregularnie, aby dopasować możliwość obecności na nich, 

wszystkich członków Rady. 

 

Sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Wiejskiego: 

1. Sprawdzenie stanu hydrantów ppoż. : w piśmie z 25 maja 2016r. PIK wyjaśnił, że 

przeprowadził kontrolę i konserwację hydrantów, niesprawne zostaną wymienione 

lub zlikwidowane. Radzie Sołeckiej została przekazana mapa z aktualnym 

rozmieszczeniem hydrantów. 

2. Miejsce parkowania autobusu dowożącego młodzież do Gimnazjum zostało 
zmienione. Autobus jest teraz parkowany przy szkole - pismo z dn. 10 maja 2016r. 

3. AZK W Pszczynie w sprawie dostosowania sali bankietowej Domu Strażaka do 

wymogów ppoż. wyjaśniła w piśmie z dn.12.05.2017r. co następuje: "dostosowanie 

sali Domu Strażaka, a zarazem całego obiektu do wymogów ppoż.  na dzień dzisiejszy 

jest niemożliwe ze względu na ograniczenia techniczne i budżetowe". 

 

Sprawozdanie z zadań wykonanych przez Radę Sołecką w trakcie roku: 

1. Współorganizacja Dożynek Gminnych. 

2. Wykonanie studni oraz zagospodarowanie klombu przy cmentarzu ewangelickim 

3. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej - początek ul. Robotniczej, konserwacja pozostałych 

tablic. 

4. Wykonanie napisówek: "STUDZIONKA" i "STUDZIONKA WITA". 

5. Zagospodarowanie wraz z mieszkańcami, klombów przy: Domu Gromadzkim, skarp 

przy ul. Jordana oraz przy cmentarzu katolickim, od strony ul. Krótkiej 

6. Dekorowanie naszej miejscowości na dożynki. 

7. Przygotowanie materiałów na Tablice historyczne o Studzienczanach i Studzionce 

8. Przygotowanie, w uzgodnieniu z organizacjami społecznymi, 5 projektów do Budżetu 

Obywatelskiego 2017.  

9. Wykonanie szafki na sprzęt nagłaśniający w Domu Strażaka 

10. Wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej w Grocie Lurdzkiej. 

11. Wykonanie odprowadzenia wody na początku ul. Polnej. 

12. Wykonanie oświetlenia świątecznego w centrum Sołectwa. 



13. Koordynacja odśnieżania 

14. Podjęcie wielu interwencji tak pisemnych jak i telefonicznych w tematach: 

- remontu dróg. 

- czyszczenia kanaru i koszenia jego skarp. 

- awarii elektrycznych. 

 

Serdeczne podziękowania składamy: 

1. Panu Jerzemu Białasowi za drzewo na studnię, napisówki i herby Studzionki. 

2. Właścicielom tartaku Drewpol za drzewo na tablicę przy ul. Robotniczej 

3. Panom: Grzegorzowi Świerkotowi i Tadeuszowi Kuśnierzowi za sfinansowanie zakupu 

grysu granitowego, sadzonek traw na klomby przed pomnikiem oraz masztu i flag. 

4. Pani Barbarze Golik za sadzonki i pomoc przy ich sadzeniu. 

5. Paniom z Grupy Caritas za pomoc przy rozdzielaniu jabłek i obsadzaniu skarpy obok 

cmentarza katolickiego. 

6. Paniom z KGW i Związku Emerytów i Rencistów za pomoc w obsadzaniu klombów 

przy Domu Gromadzkim i cmentarzu ewangelickim 

7. Dziękujemy również Staśkowi Karwowskiemu, Ryśkowi Kwietniewskiemu i Januszowi 

Piszczkowi za pomoc przy studni, klombach i stajence. 

  

Sprawozdanie z gospodarki finansowej tzw. Funduszu Rady Sołeckiej w kwocie 22 460,00 

zł. 

             W ramach wydatków inwestycyjnych: 

1. 9 000,00 zł. wydano na współfinansowanie z Urzędem Miejskim, wykonania 

oświetlenia na ul. Powstańców Śl. 6a - 6g 

2. 3.000,00 zł. zostało przeznaczone na wymianę wiaty przystankowej na ul. 

Wodzisławskiej, przy ul. Stawowej. 

 

W ramach wydatków na kulturę:  

3. 1 500,00 zł. zostało przekazane na zapłacenie spektaklu teatralnego "Urodziny 

dziadka", który miał miejsce na sali Publicznego Gimnazjum. 

4. 780,00 zł wydano na tablice historyczne o mieszkańcach Studzionki w związku z 

przygotowywanymi Dożynkami Gminnymi. Tablice są wyeksponowane w Domu 

Gromadzkim. 

5. 500,00 zł wydano na teatr dla dzieci na pikniku Szkoły Podstawowej. 

6. 260,57 zł. kosztowały nagrody dla przedszkolaków na Pikniku Rodzinnym. 

7. 237,40 zł. wydano na Dzień Kobiet, organizowany przez KGW. 

8. 2695,00 zł. wydano na paczki dla seniorów 80+. 

 

W ramach wydatków administracyjnych i komunalnych: 

9.  349,44 zł. wydano na materiały biurowe, w tym tusz do drukarki. 



10.  3 649,04 zł. wydano na grys granitowy, płótno ogrodowe, donice, korek na tablice 

ogłoszeniowe, farby, pędzle, rozpuszczalniki, wkręty, szczotki, artykułu elektryczne, 

worki na śmieci itp. 

11.  429,94 zł. wydano na abonament telefoniczny w biurze sołtysa. 

 

W sumie wydano 22.398,47 zł. z 22 460,00 zł., nie wydano 61,53 zł. jako 

pozostałości kilkunastozłotowe w poszczególnych rozdziałach księgowania. 

 

Podsumowanie: 

 

 

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za pracę i zaangażowanie w organizację 

Dożynek Gminnych.  

Całej Radzie Sołeckiej za pomoc i wsparcie w realizacji zadań, które wykonywaliśmy 

na terenie Studzionki, bez Was nic by się nie udało. 

Dziękuję radnym z naszego sołectwa - Waldemarowi Lipusowi oraz Łukaszowi Tetli. 

Księdzu proboszczowi Januszowi dziękuję za życzliwość. 

 

Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie, za pomoc i zrozumienie dla 

mnie sołtysa i potrzeb Sołectwa Studzionka. 

 

Przepraszam wszystkich, za wszelkie z mojej strony błędy i niedociągnięcia. 

 

                                                                                                         Dziękuję. 

 

 

Sołtys  Ireneusz Gruszka 


