Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
Poprzednie sprawozdawcze Zebranie Wiejskie odbyło się 22.05.2015 r.
Jedną z ważniejszych spraw poruszonych na tym zebraniu, była kwestia likwidacji przystanku
autobusowego linii 19 przy ul. Brzozy 4a. W związku z protestami właściciela posesji, przy której
zlokalizowany był ten przystanek autobusowy, władze gminy podjęły decyzję o wyłączeniu go z
użytkowania z dniem 01.06.2015 r. Podczas zebrania podjęto 2 uchwały – w sprawie przedłużenia
działania przystanku linii 19, oraz jak najszybszego odtworzenia przystanku w lokalizacji zbliżonej
do dotychczasowej.
Niestety, przystanek został wyłączony z ruchu zgodnie z zapowiedzią. Jednakże dzięki
bezinteresownej zgodzie państwa Waluś, jeszcze w kwietniu 2015 r. podjęte zostały działania
mające na celu zmianę lokalizacji przystanku – umiejscowienie go obok ich posesji. Procedura
miała trwać ok. pół roku, na szczęście udało się ją przyspieszyć i ostatecznie od 02.09.2015 r.
autobusy linii 19 mogły zatrzymywać się w centrum Książenic. Jeszcze raz chciałbym złożyć
gorące podziękowanie państwu Waluś – to dzięki ich bezinteresowności, mieszkańcy mogą
korzystać z tego przystanku. Dziękuję też p. Burmistrzowi W. Janiszewskiemu, za jego osobiste
zaangażowanie w kluczowych momentach, które pozwoliło przyspieszyć procedury.
Tematyka komunikacji publicznej jeszcze wielokrotnie powracała podczas minionego roku.
Rada Miejska w czerwcu 2015 r. podjęła uchwałę o wystąpieniu gminy z MZK. Uchwała ta niejako
była wymuszona wcześniejszym wystąpieniem z MZK miasta Jastrzębie Zdrój. Uchwały takie
podjęły także- poza Żorami i Pawłowicami – wszystkie pozostałe gminy należące do MZK,
przekonane, że istnienie organizacji bez największego miasta (ponad 50 proc. wozokilometrów
wykupuje w MZK właśnie Jastrzębie) mija się z celem. Zwrot akcji nastąpił, gdy okazało się, że
wraz z likwidacją Związku, gminy będą zmuszone zwrócić ponad 11 mln zł dotacji europejskiej –
otrzymanej na instalację elektronicznego systemu obsługi pasażerów – uchwały o wystąpieniu
zostały wycofane i MZK funkcjonuje jak dotychczas. Jak nietrudno się domyślić, chaos
organizacyjny nie sprzyjał wypracowaniu jakichkolwiek poprawek w funkcjonowaniu komunikacji
publicznej, gdyż zagrożone było funkcjonowanie całości.
Od września 2015 r., kwestie komunikacji publicznej powierzone zostały p. pełnomocnik ds.
społecznych – Aleksandrze Chudzik. Pani Pełnomocnik gościła u nas na wrześniowym Zebraniu
Wiejskim, była na posiedzeniu Rady Sołeckiej, odbyliśmy też kilka spotkań poświęconych tej
tematyce. W ich efekcie powstał projekt wydłużenia linii 195 do Czerwionki, wraz z rozkładem
jazdy i oszacowaniem kosztów. Według wyliczeń, przedstawione rozwiązanie skutkowałoby
średniomiesięcznym wzrostem dotacji gminy Gliwice ok. 2300 zł, gminy Knurów 2500 zł oraz
naszej gminy na ok. 16 800 zł. Ościenne gminy nie wyraziły zgody na wzrost kosztów komunikacji,
zatem nasza gmina musiałaby zapłacić ok. 22 000 zł. miesięcznie więcej – co niestety, nie jest
możliwe.
Być może, w toku dalszych działań integrujących systemy rozliczeń, pojawi się jakaś możliwość
wspólnego biletu wszystkich przewoźników obsługujących naszą gminę.
W lipcu 2015 r. odbyły się remonty dróg gruntowych. Wielokrotnie była już mowa, o tym, że nie
jest to zadowalająca technologia remontowania, jednak dopóki będą istniały drogi gruntowe, trzeba
będzie likwidować na nich dziury, co przynajmniej na jakiś czas pomoże. Na szczęście z roku na
rok dróg gruntowych ubywa. W zeszłym roku Rada Sołecka wytypowała w ramach
przedstawionych środków do wykonania w technologii dróg śladowych dwie ulice – Polną i I etap
ulicy Ogrodowej. Na skutek apeli mieszkańców ul. Ogrodowej, gdy pojawiły się możliwości
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budżetowe, p. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu ul. Ogrodowej w całości, za co niniejszym
chciałbym podziękować. Ulice Ogrodowa i Polna zostały wyremontowane późną jesienią.
Decyzją Zebrania Wiejskiego z września 2015 roku, fundusz sołecki na rok 2016 w kwocie 26
850,60 zł został przeznaczony na wykonanie pierwszego etapu łącznika ulic Powstańców i Zielonej.
Łącznie ze środkami gminnymi, sumaryczne plany remontowe na rok 2016 przedstawiają się w
sposób następujący:
ul. Zielona łącznik kanalizacja + nawierzchnia – 106 850 zł
ul. Powstańców mikrodywan etap I – 100 000 zł,
ul. Nad Potokiem – śladówka etap I – 90 000 zł
(szacunkowy koszt mikrodywanu – 22 zł m2, śladówka – 300 zł m.b.)
Tak więc, jeśli chodzi o drogi gruntowe, na najbliższe lata do realizacji pozostaną
ul. Zielona
ul. Leszcze,
ul. Konwaliowa
ul. Spadkowa
ul. Za Torem
ul. Lasoki.
oraz II etap Nad Potokiem
Gdyby udało się utrzymać obecny poziom finansowania, to za kilka lat mamy rozwiązany problem
dróg gruntowych. Niestety, są też pewne utrudnienia prawne – aby drogę wyremontować, powinna
należeć do gminy. Jest tu pewien problem, jeśli chodzi o ulice Konwaliową (wydzielone działki
należą do osób fizycznych) i Spadkową (tu nawet brak wydzielenia działek).
Z kolei decyzją zebrania wiejskiego z września 2014 roku, fundusz sołecki na rok 2015 w kwocie
23 689,20 zł. został przeznaczony na budowę siłowni plenerowej w rejonie boiska „Unii
Książenice” Członkowie Rady Sołeckiej aktywnie uczestniczyli w ocenie ofert. Ze strony gminy
sprawę prowadził p. Roman Gorzawski, za co bardzo mu dziękuję. Siłownię wykonano w wakacje
2015 r., specjalne podziękowania chciałbym też skierować też do klubu „Unia Książenice”, który
nadzorował przebieg prac montażowych oraz wykonał uporządkowanie terenu (tzw. małą
architekturę)
W miesiącu lipcu i sierpniu ubiegłego roku odbyło się szereg zebrań Rady Sołeckiej związanych z
organizacją dożynek. Dożynki w tradycyjnym formacie - Msza Św., korowód, festyn na boisku i
zabawa na sali OSP, odbyły się 30.08.2015 r. Dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom i służbom
uczestniczącym w ich organizacji oraz sponsorom, dzięki którym udało się domknąć finansowo
całą imprezę. Tegoroczne dożynki planujemy jak zwykle na ostatnią niedzielę sierpnia tj. na
28.08.2016 i już dziś wszystkich serdecznie zapraszam. Wcześniej, w lipcu 2016 r. gościć będziemy
uczestników Światowych Dni Młodzieży – mam nadzieję, ze wspólnymi siłami – z Ks.
Proboszczem i OSP zorganizujemy dla nich jakiś festyn.
Nadal nieuregulowana jest sprawa gruntów wokół boiska. Jesienią ubiegłego roku uchwalony został
planem zagospodarowania przestrzennego obejmujący te tereny. Z planu wynika, że boisko trzeba
będzie obrócić – dłuższą krawędzią równolegle do ulicy Słonecznej. Także równolegle do
Słonecznej będą mogły powstać obiekty kubaturowe. Plan jest już prawomocny, czekamy więc
niecierpliwie na kolejne kroki związane z regulacją własności. Problem regulacji własności pojawia
się praktycznie na każdym Zebraniu Wiejskim. Nie ma też miesiąca, aby ktoś nie spytał mnie na
jakim etapie jest sprawa boiska. Dobra gra piłkarzy spowoduje najprawdopodobniej awans do
wyższej klasy rozgrywkowej, a obecne boisko nie spełnia kryteriów. Dlatego wychodząc naprzeciw
wszystkim głosom, proponuję w dzisiaj uchwalenie stosownej uchwały, która potwierdzi, że
chcemy jak najszybszego uregulowania spraw własnościowych, aby klub mógł dalej się rozwijać i
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miało to miejsce w Książenicach. Jest to uchwała kierowana także do radnych, aby zabezpieczyć
środki na ten rozwój. Uchwała Zebrania Wiejskiego to najwyższa forma wyrażenia woli
mieszkańców, dlatego będę prosił o jej przyjęcie.
We wrześniu 2015 r. zmobilizowałem strażaków z OSP Książenice do złożenia wniosku o
wykonanie inicjatywy lokalnej w roku 2016. Wniosek został oceniony pozytywnie, to kolejny rok,
gdy siedziba OSP może wypięknieć dzięki zaangażowaniu OSP i środkom z inicjatyw lokalnych
Jesienią 2015 roku, w efekcie wniosków kierowanych po Zebraniu Wiejskim, Zarząd Dróg
Powiatowych dokonał jednokrotnego uprzątnięcia liści z ul. Ks. J. Pojdy.
Także jesienią, po odlocie bocianów, realizując mój wniosek, energetyka zabudowała podstawę
bocianiego gniazda na słupie przy ul. Ks. Pojdy.
W grudniu 2015 r. wykonano nowe, mocniejsze przyłącze prądu do sołtysówki, które pozwala na
pełne wykorzystanie zainstalowanych w sołtysówce odbiorników i urządzeń, dzięki czemu np.
panie z KGW już bez niespodzianek mogą przygotowywać smakołyki na różne kiermasze i
uroczystości.
Także w grudniu wykonano instalację centralnego ogrzewania w sołtysówce. Aby w pełni
skorzystać z jej możliwości, czekamy na modernizację pieca CO w OSP
W okresie od grudnia do stycznia, w związku z przeglądem statutów dzielnictw i sołectw, na prośbę
Komisji Statutowej odbyłem szereg spotkań i rozmów z mieszkańcami w sprawie trybu wyborów
sołtysa. Stanowisko mieszkańców jest jednoznaczne – przeważająca większość mieszkańców
(prawie wszyscy zapytani) podtrzymuje wolę wyborów sołtysa w formie wyborów bezpośrednich –
tak jak zapisane jest w obecnym statusie sołectwa Książenice (tylko jedna z pytanych osób
opowiedziała się za wyborami na Zebraniu Wiejskim). Rada Sołecka także jednogłośnie
opowiedziała się za pozostawieniem obecnych zapisów statutu. W związku z powyższym
zawnioskowałem o niedokonywanie zmian w statucie sołectwa w przedmiocie wyborów sołtysa.
Pod koniec roku, dzięki dodatkowym środkom – zwrotowi za fundusz sołecki - udało się
zrealizować wniosek p. Luksa o wzmocnienie rowu bocznego od ul. Klimka w okolicy lipy.
Pod koniec grudnia 2015 r. dokonałem przeglądu rowów melioracyjnych, opracowując wytyczne
do planu pracy Spółki Wodnej na rok 2016. Zebrane propozycje przedstawiłem Spółce Wodnej. Są
to:
1.
Rów wzdłuż ul. Nad Potokiem – rejon posesji nr 9 – ok 100 m
2.
Rejon ul. Klimka obok lipy – ciąg dalszy umocnionego rowu, oraz rejon ul. Smołki okolice
posesji nr 15 (ok 250 m)
3.
Dalszy ciąg rowu K od łącznika Powstańców-Graniczna w stronę ul. Kościelnej (ok. 500m):
4.
Dalszy ciąg rowu Lasoki (ok. 150 m)
5.
Jeśli wystarczy środków – po dokonaniu pomiarów wysokościowych – rów biegnący w
stronę lasu, przedłużenie ulic Bocznej i Polnej (ok. 140 m)
Wniosek nasuwający się z przeglądu rowów – już po 3 latach praktycznie nie widać, że rów był
udrażniany.
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10.02.2016 r. - wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Spółki Wodnej. W trakcie
zebrania odbyły się wybory, członkiem Zarządu Spółki nadal pozostał p. Michał Becker, ja
zostałem członkiem Komisji Rewizyjnej.
Przypomnę, że w ewidencji na terenie Książenic, na obszarze działania Gminno-Miejskiej Spółki
Wodnej Czerwionka Leszczyny znajduje się 9630 mb rowów, oraz 103 ha sieci drenarskiej. W roku
2015 na terenie Książenic dokonano konserwacji 1200 mb rowów (dotacja UGiM 18175,48 ) oraz
25 ha sieci drenarskiej(koszt 11042,90 zł ze składek). Planowane składki na rok 2015 12800 zł,
wykonanie 11 980,29 tj 93 %. Plan składek na 2016 rok to 13 650 zł.
Na działalność Spółki w tym roku mają wpływ 2 sprawy – opóźnienie poboru składek, wynikające
z perturbacji z poborem podatku, oraz konieczność uchwalenia nowej uchwały dotyczącej zasad
udzielania pomocy finansowej w formie dotacji (uchwałę dziś podjęła Rada Miejska). Wszystko to
sprawia, że w tym roku Spółka Wodna swoje zadania będzie wykonywać nieco później.
Nie jest jasna sytuacja Spółki Wodnej w latach przyszłych – z Warszawy napływają informacje o
konieczności przyjęcia całkowicie nowego prawa wodnego – jedną z wprowadzanych zmian ma
być przejęcie zadań spółek wodnych w zakresie melioracji szczegółowej przez gminy, zupełnie
inaczej ma wyglądać pobór opłat za korzystanie z wody. Obawiam się, że czeka nas rewolucja
znacznie większa niż rewolucja śmieciowa – niestety zmiana prawa ma ścisły związek z
dostosowaniem do dyrektyw unijnych.
16.02.2016 r. uczestniczyłem w konsultacjach krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa
opracowywanej przez policję. Mam nadzieję, że wkrótce internetowa mapa dostępna będzie dla
każdego.
08.03.2016 r. wziąłem udział w dyskusji na temat budżetu obywatelskiego, zorganizowanej w CKE.
Swoimi doświadczeniami podzielili się wiceprezydenci Rybnika Piotr Masłowski i Wodzisławia Śl.
Dariusz Szymczak. Miasta, które reprezentują dysponują niewątpliwie większym budżetem
inwestycyjnym. Na terenie wiejskim odpowiednikiem budżetu partycypacyjnego jest fundusz
sołecki, którego jedyną wadą jest niska wysokość (brak powiązania z liczbą ludności dla większych
sołectw). Myślę, że u nas fundusz sołecki spełnia swoją rolę, nie byłoby dobrze, gdyby został
zlikwidowany, a w jego miejsce utworzono by budżet partycypacyjny.
W drugiej połowie maja ogłosiłem konkurs fotograficzno-plastyczny „Pamiątka z Książenic”.
Wpłynęły prace od trzech osób, postanowiliśmy nagrodę główną przyznać p. Marcie Gaszka, a
wyróżnić p. Ewę Wojaczek oraz p. Wojciecha Gaszka.
25.04.2016 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przeprowadziła kontrolę w Sołectwie Książenice.
Była to kontrola planowa wynikająca ze statutowych funkcji nadzorczych Rady Miejskiej nad
jednostkami pomocniczymi, jakimi są sołectwa. Dotyczyła wykonywania zadań statutowych oraz
dochodów i wydatków budżetowych za rok 2015. Zespół kontrolny w podsumowaniu wyników
kontroli dobrze ocenił pracę Sołtysa, zapoznał się z wnioskami wynikającymi z zebrań wiejskich i
stwierdził, że w/w wnioski zostały przekazane do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wraz z dokumentacją. Wniosków i zaleceń pokontrolnych zespół kontrolny nie wydał.
Na początku maja, po moich licznych interwencjach, Zarząd Dróg Powiatowych załatał
nierówności na ul. Klimka w lesie. W tej chwili ul. Klimka wygląda lepiej po stronie książenickiej,
niż rybnickiej i za to chciałbym podziękować p. Wicestaroście, który przychylnie odpowiedział na
nasze prośby. Niestety, ul. Klimka jest rozjeżdżana przez wywóz drzewa, Nadleśnictwo nie chce
pokrywać strat, twierdząc, że po pierwsze nie tylko oni wywożą drzewa, a po drugie uważają, ze
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płacą specjalny podatek na ten cel (w skali kraju ok 800 mln zł rocznie). Niestety, konstrukcja
podatku jest taka, że trafia on do budżetu centralnego, a nie tam, gdzie drogi są niszczone.
17.05 z rowu w lesie przy ul. Ks. Pojdy usunięty wreszcie został wrak samochodu. W tej sprawie
zwracałem się do Straży Miejskiej, Policji, Zarządu Dróg Powiatowych, poruszałem sprawę na sesji
Rady Miejskiej oraz skierowałem pismo do p. Starosty. Odebrałem też wiele gorących telefonów w
tej sprawie. Ten przykład pokazuje, jak kiepskiej jakości jest prawo stanowione w naszym kraju –
wydawało by się problem banalny, a tak ciężko go rozwiązać.
Pisząc niniejsze sprawozdanie dokonałem przeglądu zgłaszanych spraw i wniosków, nie
załatwionych w latach ubiegłych.
Do załatwienia pozostają jeszcze następujące sprawy, o których do tej pory nie wspominałem:
1. Oświetlenie ulicy Leszcze – na dziś mam pismo, że w wypadku wolnych środków w
budżecie możliwa realizacja 3-4 kwartał b.r.
2. Wycięcie lipy przy krzyżu na skrzyżowaniu ulic Ks. Pojdy i Klimka.
3. Oznakowanie ulic tablicami z nazwami i numerami posesji.
4. Monitoring placu zabaw.
Wnioski kierowane do Powiatu
1. Prześwietlenie korony drzewa przy ul. Ks. Pojdy – skrzyżowanie z Konwaliową
2. Bieżąca pielęgnacja i wycinki zagrażających drzew przy ul. Ks. Pojdy
3. Sukcesywne remonty nawierzchni przepustów i skrzyżowań z ul. Ks. Pojdy (w pasie drogi
powiatowej)
4. Kompleksowy remont ul. Klimka (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym)
5. Dokończenie remontu chodnika przy ul. Ks. Pojdy
W okresie sprawozdawczym prowadziłem korespondencję z
Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz niektórymi wydziałami Urzędu
Starostą i Radą Powiatu
Zarządem Dróg Powiatowych
ZDiSK
Spółką Wodną
Korespondencja dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa, stanu dróg, stanu drzew, okolic
przystanków autobusowych, komunikacji autobusowej, wskazanych problemów mieszkańców.
Książenice, 20.05.2016 r.
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