
Sprawozdanie 

z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka 

za rok 2019 

 

Szanowni Państwo: 

W trakcie roku, Rada zbierała się 5 razy, aby omawiać bieżące problemy Sołectwa oraz 

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

 

Sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Wiejskiego: 

1. II etap przebudowy ul. Rolniczej został wykonany. 
2. Dokończenie remontu ul. Karolinki od strony wschodniej i zachodniej nie został 

wykonany. 
3. Budowa chodnika na ul. K. Miarki, odcinek do boiska LKS nie został zrealizowany. 
4. Wykonanie utwardzenia w rejonie skrzyżowania i odbicia bocznego od ulicy 

Wieczorka zapewniającego dojazd do posesji numer 17A nie został wykonany – wraz 
z kilkoma mieszkańcami rozpoczęliśmy to w ubiegłym tygodniu, we własnym 
zakresie, pozyskanym z remontu drogi wojewódzkiej materiałem. 

5. Wydłużenie linii gminnej komunikacji autobusowej umożliwiającej dojazd do 
miejscowości Pawłowice obejmującej całą ulicę Powstańców Śląskich – nie 
zrealizowane. Po kilku interwencjach został uruchomiony dowóz dzieci ze Stenclówki. 
 

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

1. Uzgodnienie zakresu projektu oświetlenia ul. Stenclówka 

2. Dalsze prace na terenie z pomnikiem, obudowanie istniejącej studni. 

3. Przygotowanie i zgłoszenie do konkursu Piękna wieś Województwa Śląskiego, skweru 

z pomnikiem, oraz strony internetowej Sołectwa. 

4. Wykonanie ławo-stołu oraz przygotowanie terenu pod niego przy siłowni 

napowietrznej. 

5. Przygotowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020.  

6. Pomoc w realizacji projektu budowy fontanny solankowej. 

7. Wnioskowanie do Wód Polskich o konserwację Kanaru. 

8. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka. 

9. Włączenie się w obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej. 

10. Wykonanie oświetlenia świątecznego oraz Szopki Bożonarodzeniowej. 

11. Wielokrotne interwencje w sprawie ul. Robotniczej oraz jej poboczy. 

12. Podjęcie wielu interwencji telefonicznych oraz pisemnych w tematach: 

- remontu dróg. 

- czyszczenia kanaru i koszenia jego skarp. 

- awarii elektrycznych. 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z gospodarki finansowej tzw. Funduszu Rady Sołeckiej  

w kwocie 22 930,00 zł. 

 

             W ramach wydatków inwestycyjnych: 

3 456,00 zł. - projekt oświetlenia ul. Stenclówka 

 

 W ramach wydatków społeczno - kulturalnych:  

11 630,00 zł. : 

5 418,00 zł. -  paczki dla seniorów /86 paczek po 63,00 zł./szt. 

2 160,00 zł. – koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej na 50-lecie Szkoły Podstawowej,  

1 200,00 zł. - koszt autobusu na wycieczkę realizowaną przez Związek Emerytów i 

Rencistów 

500,00 zł. - dmuchańce na pikniku rodzinnym organizowanym przez Rady Rodziców, 

867,00 zł - WC przy siłowniach w okresie wakacyjnym,  

1185,00 zł. - organizacja spotkania opłatkowego zarządów naszych organizacji 

społecznych. 

300,00 zł. – czekolady na Dzień Kobiet. 

 

W ramach wydatków komunalnych: 

7 360,45 zł. : 

998,00 zł. – zakup kosiarki spalinowej,  

1 796,00 zł. – elementy betonowe na murek fontanny solankowej, 

2 191,86 zł. - zakup dwóch kwietników kaskadowych,  

499,00 zł. – mapa melioracyjna oraz tablica okolicznościowe na 50 lecie szkoły, 

230,00 zł. - flagi 

1 645,59 zł. – pozostałe wydatki: obrzeża trawnikowe, farby, śruby, płytki pod ławo 

stół na terenie siłowni, paliwo do kosiarki, lampy, artykuły elektryczne, środki 

chemiczne, materiały do utrzymania czystości w Sołectwie. 

 

Materiały biurowe   - 425,15 zł.  

- tusze i papier do drukarki oraz inne materiały biurowe. 

 

W sumie wydano 22 871,60 zł. z 22 930 zł., nie wydano 58,40 zł. jako pozostałości 

kilkunastozłotowe w poszczególnych rozdziałach księgowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podsumowanie: 

 

Nadal realizujemy program doświetlania naszej miejscowości, obecnie jest ogłoszony 

przetarg na realizację oświetlenia ul. Stenclówka. 

W ubiegłym roku, wreszcie wykonano przyzwoicie konserwację kanaru, jednak nie 

bez trudności. Oczywiście i tak nie zostało wszystko wykonane idealnie. 

Ulica Robotnicza stale jest monitorowana, jej stan, stan poboczy i co pewien czas 

zgłaszam potrzebę poprawy poboczy do firmy Strabag. 

 

Dziękuję Radzie Sołeckiej za cenne rady i pomoc.   

Dziękuję Burmistrzowi panu Dariuszowi Skrobolowi, pani Burmistrz Barbarze Sopot-

Zembok oraz pracownikom Urzędu Miejskiego, zwłaszcza Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa za pomoc w realizacji naszych zadań.  

Dziękuję zarządom naszym organizacjom społecznym za dobrą współpracę. 

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

drzewo i rośliny. 

Dziękuję Zbyszkowi Łakocie, Grzegorzowi Waleczkowi, Kazikowi Wierzyńskiemu, 

Januszowi Piszczkowi za każdą pomoc. 

Dziękuję tym wszystkim, którzy pracowali przy skwerze z pomnikiem. To dzięki Wam 

zostaliśmy docenieni i nagrodzeni przez Śląski Urząd Marszałkowski. 

Dziękuję księdzom proboszczom parafii katolickiej i ewangelickiej za współpracę. 

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. 

 

                                                                                                       

 

                                                                                Sołtys  Ireneusz Gruszka 


