
Sprawozdanie 

z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka 

za rok 2018 

 

Szanowni Państwo: 

Jako sołtys, wraz z Radą Sołecką w swych działaniach, kierowaliśmy się dobrem mieszkańców 

oraz staraliśmy się wpływać na poprawę wizerunku naszej miejscowości. 

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

ustalać kierunki działania dla poprawy życia mieszkańców i estetyki naszej miejscowości. 

Spotykaliśmy się również w terenie, w trakcie wykonywania różnego rodzaju prac.  

 

Sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Wiejskiego: 

1. Oświetlenie ul. Wieczorka zostało wykonane. 
2. Prawo własności gruntów pod Budynkiem Gromadzkim - Urząd Miejski czeka na 

wydanie postanowienia przez sąd. 
3. Powstały dwa dodatkowe przystanki na trasie przejazdu Busa - ul. Robotnicza. 
4. Przebudowa ul. Polnej - nie zrealizowano z powodu przebudowy ul. Rolniczej, która 

to inwestycja wymaga dokończenia. 
 

Sprawozdanie z zadań wykonanych przez sołtysa i Radę Sołecką w trakcie roku: 

1. Rekultywacja terenu przy pomniku wdzięczności wraz z grupą mieszkańców naszej 

miejscowości. 

2. Organizacja uroczystości przy pomniku na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. 

3. Przygotowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019.  

4. Wykonanie oświetlenia świątecznego oraz Szopki Bożonarodzeniowej. 

5. Podjęcie wielu interwencji telefonicznych oraz pisemnych w tematach: 

- remontu dróg. 

- czyszczenia kanaru i koszenia jego skarp. 

- awarii elektrycznych. 

- projektu przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933. 

6. Reaktywacja wraz z Zarządami naszych organizacji społecznych, Spółki Wodnej 

Sołectwa Studzionka 

7. Dyżur w biurze sołtysa. 

 

Sprawozdanie z gospodarki finansowej tzw. Funduszu Rady Sołeckiej  

w kwocie 22 650,00 zł. 

 

             W ramach wydatków inwestycyjnych: 

- 5 200,00 zł. - projekt oświetlenia ul. Stawowa, dobudowa oświetlenia ul. Rolnicza 

 W ramach wydatków społeczno - kulturalnych:  

- 8 408,00 zł. - kurs komputerowy dla seniorów, dmuchańce na piknikach rodzinnych 

przedszkola i szkoły, paczki dla seniorów, WC przy siłowniach w okresie wakacyjnym, 

 



W ramach wydatków komunalnych: 

- 9 036,00 zł. - wydatki związane z rewitalizacją skweru z pomnikiem wdzięczności tj. 

kruszywo pod chodniki, krawężniki, cement, kostka granitowa na klomby przy 

krzewach, elementy instalacji zraszającej, elementy instalacji oświetleniowej, trawa; 

a dalej kubeł na plac zabaw przy przedszkolu, paliwo do kosiarki, środki chemiczne, 

materiały do utrzymania czystości w Sołectwie. 

 

W sumie wydano 22 643,70 zł. z 22 650 zł., nie wydano 6,30 zł. jako pozostałości 

kilkunastozłotowe w poszczególnych rozdziałach księgowania. 

 

Podsumowanie: 

Dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku oraz w trakcie czteroletniej kadencji 

pomagali mi w działalności na rzecz Studzionki.  

Dziękuję Radzie Sołeckiej w składzie Andrzej Świerkot, Grzegorz Waleczek, Łukasz 

Tetla, Mariusz Szojda, Waldemar Lipus i Wiesław Balcerzak za dobre rady i czynną 

pomoc.   

Dziękuję Burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi, pani Burmistrz Barbarze Sopot-

Zembok oraz pracownikom Urzędu Miejskiego, zwłaszcza Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa za pomoc oraz za wszystko co robią dla mieszkańców 

Studzionki i naszego Sołectwa. 

Dziękuję rodzinom: Białas i Golik za podarowane dla naszej miejscowości drzewo i 

rośliny. 

Dziękuję zarządom naszym organizacjom społecznym za dobrą współpracę oraz 

księdzu proboszczowi Januszowi za możliwość publikacji Informacji Sołeckich w 

naszej gazetce parafialnej. 

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. 

Uważam, że udało się nam wiele zrobić w ciągu tych czterech lat. A narzędzie w 

postaci Budżetu Obywatelskiego pozwoliło nam sfinansować wiele projektów 

kulturalnych, sportowych i społecznych. Odbyły się u nas koncerty chórów. 

Przygotowałem projekty na doposażenie sali Domu Strażaka w klimatyzację, 

zmywarkę do naczyń, ostatnio szafy chłodnicze, które zostaną zakupione w tym roku. 

Na siłownię pomogłem złożyć wniosek naszej młodzieży. Rozbudowujemy 

monitoringi terenów sportowo rekreacyjnych. W ramach tego samego źródła 

finansowania mamy wyremontowany Pomnik Wdzięczności wraz z dojściem do niego 

oraz zrealizowane dwa duże projekty oświetleniowe.  

Cieszę się, że udaje mi się realizować corocznie program doświetlania naszej 

miejscowości. Rok 2016 - 2 projekty na ul. Powstańców. Na końcu ulicy - na realizację 

złożyłem wniosek do Budżetu Obywatelskiego a mieszkańcy się zmobilizowali i 

głosowaniem zatwierdzili realizację oraz ul. Powstańców za szkołą - zielone światło na 

realizację dał nasz Burmistrz. Rok 2017 - ul. Adelajdy, znów składam wniosek do 

Budżetu Obywatelskiego a głosowanie mieszkańców sprawia że zostaje on 

zrealizowany. Rok 2018 - Dzięki wnioskowi na Zebraniu Wiejskim oraz przychylności 

Burmistrza Pszczyny mamy wykonane stosunkowo kosztowne oświetlenie ul. 



Wieczorka - prawie podwójny koszt w stosunku do lat poprzednich. Rok 2019 - 

niedawno ukazał się przetarg na wykonanie oświetlenia ul. Stawowej.  

Na wnioski mieszkańców zgłaszam potrzeby dodatkowych punktów oświetlenia i co 

roku mamy więcej o co najmniej jedną latarnię uliczną. 

Realizacja programu oświetlania Studzionki to nie tylko pisanie wniosków i rozmowy 

z Burmistrzem, to również uzgadnianie zakresu projektowania w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej, ustalenia z samym projektantem, oraz załatwianie 

formalności z mieszkańcami.  

Dzięki pozyskaniu Przez Burmistrza środków z Funduszu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, zgodnie z oczekiwaniami młodzieży, rozbudowana została siłownia przy 

przedszkolu oraz powstała mała siłownia przy boisku LKS. 

Po trzech latach wnioskowania, Administracja Zasobów Komunalnych wymieniła 

porycie dachu oraz okna w Domu Gromadzkim oraz wyremontowała kuchnię i 

ubikacje w Domu Strażaka, to bardzo cieszy. 

Znacznie poprawiliśmy estetykę naszej miejscowości, co każdy może zobaczyć. 

Co roku wnioskuję indywidualnie oraz za pośrednictwem Burmistrza o wykaszanie 

Kanaru, jednak stale są trudności z wyegzekwowaniem tego. 

Nadal nie został wykonany chodnik na ul. K. Miarki - dojście do boiska LKS, a jest to 

bardzo ważna sprawa ze względu na bezpieczeństwo, zwłaszcza na łuku drogi. 

Trudny temat dróg: Niestety nie udało się w tej kadencji przebudować w całości 

dwóch dróg. Ul. Boya-Żeleńskiego w pierwotnej wersji miała być tylko z nakładką, 

jednak determinacja mieszkańców, moje pismo, a w końcu przekonanie Burmistrza 

do budowy tej drogi w innym standardzie, doprowadziło do takiego efektu jaki 

mamy. Na ul. Rolniczej został wykonany tylko I etap. Uważam, że każdą inwestycję 

należy przedyskutować z mieszkańcami i władzami Gminy, aby jej jakość odpowiadała 

dzisiejszym czasom i potrzebom. 

Sami możemy również zrobić wiele dla naszej małej ojczyzny. Dziękuję wszystkim 

przyjaciołom i kolegom, którzy pomogli mi w pracy na rzecz naszej Studzionki. 

Serdecznie dziękuję tym, którzy zaangażowali się przy rewitalizacji terenu z 

Pomnikiem oraz powstaniu klombów ze studniami jako znaków rozpoznawczych 

naszej miejscowości - dziękuję: 

Rodzinie Białas, Wieśkowi Balcerzak, Januszowi Piszczek, Piotrowi Błatoń, Kazikowi 

Błatoń, Mirkowi Nagi, Zbyszkowi Łakocie, Heńkowi Łakocie, Ryśkowi Zieburze, 

Staśkowi Trójcy, Staśkowi Karwowskiemu, Arkowi Gonsce, Damianowi Gruszce oraz 

Tomkowi Lasek. 

 Szczególne podziękowania kieruję do Grzegorza Waleczka, który zawsze  mnie 

wspierał i we wszystkim mi pomagał. 

 

                                                                                                        Dziękuję za uwagę 

 

Sołtys  Ireneusz Gruszka 


