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PROTOKÓŁ 

ze Sprawozdawczego Zebrania Wiejskiego 

 

które miało miejsce w dniu 20lutego2020r. w Sołectwie Studzionka. 

Ilość obecnych 73osób, zgodnie z załączoną listą obecności. 

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

organizacji, instytucji, którą reprezentuje): 

1. Barbara Sopot-Zembok – Zastępca Burmistrza Miasta Pszczyna, 

2. Urszula Niezgoda – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzionce, 

3. Łukasz Tetla– Radny Rady Miejskiej, 

4. Waldemar Lipus – Radny Rady Powiatowej oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa UM w Pszczynie, 

5. Mirosława Wojciech – Kierownik KRUS PT Pszczyna, 

6. 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 2019 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania za 2019 rok oraz udzielenia 

absolutorium. 

6. Przedstawienie preliminarza wydatków oraz podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenie preliminarza wydatków na 2020 rok oraz upoważnienia Rady Sołeckiej 

do dokonywania przesunięć środków w preliminarzu. 

7. Przedstawienie informacji o aktualnych potrzebach Sołectwa 

8. Przedstawienie informacji o Spółce Wodnej Sołectwa Studzionka.  

9. Wystąpienie przedstawicieli innych urzędów. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zakończenie obrad Zebrania. 

 

 

Głos w dyskusji i sprawach zabrali: 

Przed rozpoczęciem zebrania, o godzinie 17.00 głos zabrał asp. sztab. Rafał 

Zagrodnik, dzielnicowy rejon II Komisariatu Policji w Pawłowicach, który poinformował 

mieszkańców o możliwości zgłaszania potrzeby interwencji Policji za pośrednictwem strony 

internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa lub dzwoniąc na numer alarmowy 

112, 997. W czasie wystąpienia Dzielnicowego mieszkańcy zgłosili problem ilości pojazdów 
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oraz prędkości poruszania się niektórych samochodów na ul. Robotniczej, przekraczających 

dozwoloną prędkość poruszania się pojazdów w terenie zabudowanym. Następnie głos 

zabrała pani kierownik KRUS, Mirosława Wojciech, która przedstawiła informacje dotyczące 

składania rocznego zeznania podatkowego przez rolników w związku z przekazywaniem 

przez KRUS druków PIT-11, PIT-11A oraz PIT-40. Ponadto omówiła zagadnie związane 

z możliwością ubiegania się o przyznanie świadczenia 500+ dla osób zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi lub obłożnie chorymi spoza rodziny. 

Następnie Sołtys Ireneusz Gruszka o godzinie 17.15, w drugim terminie z uwagi na 
brak kworum, dokonał otwarcia Zebrania stwierdzając jego prawomocność. Przywitał 
przybyłych gości wymienionych na wstępnie protokołu. Przedstawił program Zebrania 
Wiejskiego, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru protokolanta 
zebrania – Mariusza Szojda, którego zebrani wybrali jednogłośnie. W kolejnym punkcie 
zebrania Sołtys przedstawił „Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2019 rok”, do 
treści którego zebrani nie mieli uwag. Zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę nr 1 Zebrania 
Wiejskiego o zatwierdzeniu sprawozdania oraz udzieleniu absolutorium Radzie Sołeckiej. 
Następnie Sołtys przedstawił „Preliminarz wydatków na rok 2019w kwocie 23 220,00 zł”, 
który zebrani przyjęli jednogłośnie, a także podjęli jednogłośnie uchwałę nr 2 
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 2020 rok”, do treści którego zebrani nie mieli uwag.  
W kolejnym punkcie zebrania Sołtys omówił główne problemy i potrzeby mieszkańców 
Studzionki dotyczących: 

1) wykonania 100 metrów chodnika na ul. Karola Miarki; 
2) wykonania parkingu przy boisku LKS w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019; 
3) zlecenia wykonania przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

opinii dotyczącej aktualnie występujących warunków ochrony przeciwpożarowej w 
budynku "Domu Kultury" w Studzionce, wraz ze wskazaniem występujących 
niezgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych i techniczno - budowlanych 
oraz propozycją wprowadzenia rozwiązań, których zastosowanie pozwoli na 
spełnienie wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dla przebywania 
na sali bankietowej budynku, powyżej 50 osób; 

4) zlecenie wykonania przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno – sanitarnych, opinii 
dotyczącej aktualnie występujących warunków higieniczno - sanitarnych  w budynku 
"Domu Kultury" w Studzionce, wraz ze wskazaniem występujących niezgodności w 
zakresie obowiązujący przepisów oraz propozycją wprowadzenia rozwiązań, których 
zastosowanie pozwoli na spełnienie wymagań higieniczno-sanitarnych, powyżej 50 
osób; 

5) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę tzw. „Drogi Stasiakowej”, to znaczy jednego 
z łączników pomiędzy ul. Wodzisławską a ul. Robotniczą o długości ok. 200 m, nr 
działki 2104/57; 

6) pilnej potrzeby przeprowadzenia remontu dróg tłuczniowych: ul. Teligi oraz części ul. 
Wieczorka; 

7) wykonania nowej nawierzchni, w tym wykonanie remontu poboczy wraz z rowami na 
całej długości ul. Robotniczej, po zakończeniu remontu pierwszego odcinka drogi 
wojewódzkiej DW 933; 

8) umieszczenia znaków ograniczających poruszanie się pojazdów o masie pow. 15 ton 
na ul. Robotniczej i Teligi oraz prowadzonych rozmowach z Urzędem Gminy 
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w Pawłowicach oraz Suszcu, aby wprowadzić podobne ograniczenia na ulicy 
dojazdowej do Studzionki na ulicach mieszczących się na Borkach;  

9) korekty przebiegu linii autobusowej nr U241005/1 Pszczyna – Studzionka przez Łąkę, 
Wisłę Wielką, poprzez jej rozszerzenie o ul. Powstańców śląskich w Studzionce; 

10) potrzeby wprowadzenia reorganizacji ruchu pojazdów samochodowych na ul. 
Jordana w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w godzinach rannych, kiedy ma 
miejsce dowożenie dzieci do szkoły; 

11) potrzeby przeprowadzenia remontu pomnika „Więźniów Oświęcimskich” na 
cmentarzu parafii rzymsko-katolickiej w Studzionce; 

 
W końcowym wystąpieniu Sołtys przedstawił obecnym stopień realizacji prac 

realizowanych na terenie sołectwa dotyczących: 
1) planu zagospodarowania fontanny solankowej; 
2) czyszczenia rowów gminnych wykonanych przez Spółkę Wodną ze Studzionki 
 
Na koniec wystąpienia przypomniał zebranym, że Studzionka w roku 2019r zdobyła 

dwienagrody w konkursie zatytułowanym “Piękna wieś województwa śląskiego” 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego : 

1) I miejsce w kategorii "najlepsza strona internetowa sołectwa": nagroda 2000,00 zł; 
2) III miejsce w kategorii "najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi": nagroda 3000,00 zł. 

W tym miejscu zwrócił uwagę Pani Wiceburmistrz, że nie zostały te informacje zamieszczone 
na stronie internetowej Urzędu Miasta w Pszczynie mimo przekazanych materiałów do 
rzecznika prasowego UM. Pani Wiceburmistrz zobowiązała się wyjaśnić to niedopatrzenie.  
 

W kolejnym punkcie zebrania Sołtys przedstawił obecnym do głosowania uchwałę nr 

3 oraz 7 wniosków skierowanych do Burmistrza Pszczyny, które wymieniono w dalszcej 

części protokołu. 

Kolejnym punktem zebrania były wolne głosy i wnioski. Spośród obecnych głos zabrali: 

1) Pan Podbioł, który zgłosił potrzebę wykonania remontu nawierzchni na ulicy 

Karolinki. 

2) Pan Mrukwa, zgłosił potrzebę wykonania remontu poboczy na ul. Robotniczej oraz 

odbudowy rowów przy tej ulicy przez firmę STRABAG. 

3) Pan Borski, zgłosił problem jazdy po ulicy Teligi, gdzie stan nawierzchni po deszczach 

jest znacznie utrudniony a samochody o dużym tonażu dewastują nawierzchnie. 

4) Łukasz Tetla – Radny RM UM w Pszczynie, zabrał głos remontu dróg zgłoszonych 

przez przedmówców i zapewnił, że będzie się starał zgłosić w UM do realizacji 

potrzeby mieszkańców. Dodatkowo poinformował zebranych o rozpoczęciu prac 

budowy w tym roku pierwszego odcinka (990 metrów) ul. Polnej z dotacji 

przewidzianej na projekt budowy dróg dojazdowych do obszarów rolnych.Ponadto 

poinformował zebranych o kosztorysie związanym z remontem sali „biesiadnej” 

Domu Kultury (Domu Strażaka) w Studzionce zarządzanym przez AZK w Pszczynie, 

który wstępnie oszacowano na kwotę 140 000 zł.  
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5) Eugeniusz Chodzidło zgłosił potrzebę zmiany lokalizacji lokalu wyborczego z budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, do pomieszczenia znajdującego się w budynku AZK 

w Pszczynie po dawnym Przedszkolu Państwowym.  

6) Ireneusz Gruszka – sołtys, przekazał informację zebranym dotyczącą planów i 

zamierzeń UM w Przyczynie w zakresie zagospodarowania pomieszczeń po dawnym 

Przedszkolu Państwowym. Przekazał również zebranym wstępne propozycje 

zagospodarowania pomieszczeń dla potrzeb organizacji społecznych działających na 

terenie sołectwa oraz Radę Sołecką. Powyższe spotkało się z pozytywną aprobatą 

zebranych.  

Na koniec zebrania głos zabrali: 

1) Barbara Sopot-Zembok – Zastępca Burmistrza Miasta Pszczyna, która podziękowała 

Sołtysowi i radzie Sołeckiej za zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz 

Sołectwa oraz przekazała podziękowania Radnym Miejskim. Pogratulowała 

działalności Spółki Wodnej informując zebranych, że nasze Sołectwo jest stawiane 

jako wzór do naśladowania w tym zakresie działalności dla innych sołectw. Zwróciła 

również uwagę na zgłoszone uchwały oraz wnioski do pana Burmistrza, aby Radni 

Miejscy ze Studzionki dołożyli starań w zakresie wprowadzenia ich do planu realizacji 

podczas głosowania nad budżetem gminy. 

2) Waldemar Lipus – Radny Rady Powiatowej oraz Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa UM w Pszczynie, który przypomniał rolnikom o składaniu 

wniosków na dofinansowanie do oleju napędowego oraz możliwości skorzystania z 

dotacji na wymianę piecy Centralnego Ogrzewania z programów niskiej emisji. 

Ponadto przypomniał zebranym zasady realizacji wycinki drzew w obrębie i na 

terenie własnych posesji, które mogą być realizowane po uprzednim wypełnieniu 

zgłoszenia i przesłaniu go do UM w Pszczynie.  

Uchwały, postanowienia, wnioski: 

Uchwała nr 1  – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej 
i udzielenie absolutorium za rok 2019. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 2  –w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych 
na rok 2020 oraz upoważnienia Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięć 
środków finansowych w preliminarzu. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 3 – w sprawie zmiany planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Gminy Pszczyna. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Wniosek nr 1 – w sprawie o wykonania 100 m chodnika na ul. K. Miarki. 
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Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

Wniosek nr 2 – w sprawie o wykonanie parkingu przy boisku LKS w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2019.  

Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

Wniosek nr 3 – w sprawie zlecenia wykonania przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, opinii dotyczącej aktualnie występujących warunków 
ochrony przeciwpożarowej w budynku "Domu Kultury" w Studzionce, wraz ze 
wskazaniem występujących niezgodności w zakresie przepisów 
przeciwpożarowych i techniczno - budowlanych oraz propozycją 
wprowadzenia rozwiązań, których zastosowanie pozwoli na spełnienie 
wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dla przebywania na 
sali bankietowej budynku, powyżej 50 osób. 

Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

Wniosek nr 4 – w sprawie zleceniawykonania przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno– 
sanitarnych, opinii dotyczącej aktualnie występujących warunków higieniczno 
- sanitarnych  w budynku "Domu Kultury" w Studzionce, wraz ze wskazaniem 
występujących niezgodności w zakresie obowiązujący przepisów oraz 
propozycją wprowadzenia rozwiązań, których zastosowanie pozwoli na 
spełnienie wymagań higieniczno-sanitarnych. 

Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

Wniosek nr 5 – w sprawie nieodpłatnego przejęcie przez Gminę tzw. Drogi Stasiakowej, to 
znaczy jednego z łączników pomiędzy ul. Wodzisławską a ul. Robotniczą 
o długości ok. 200 m, nr działki 2104/57. 

Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

Wniosek nr 6 – w sprawie pilnego remontu dróg tłuczniowych: ul. Teligi oraz części 
ul. Wieczorka. 

Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

Wniosek nr 7 – w sprawie wykonanie nowej nawierzchni, na całej długości ul. Robotniczej, 
po zakończeniu remontu pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej DW 933. 

Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował:       Przewodniczący Zebrania: 

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


