
Sprawozdanie Sołtysa sołectwa Bełk kadencji 2000-2004 
 

Sołectwo Bełk posiada własny Statut opracowany w oparciu o Uchwałę Nr 
XXII/163/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 czerwca 2004 r. 
oraz Uchwały Nr XXIII/180/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-leszczynach z dnia  
3 września 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa ogłoszone w Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego Nr 97 poz. 2751. 
 
Sołectwo Bełk jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Powierzchnia sołectwa Bełk obejmuje 1543 ha. Zakres działania sołectwa obejmuje 
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a takŜe powierzone mu przez Radę Miejską  
słuŜące poprawie i zaspokojeniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków Ŝycia jego 
mieszkańców. Sołtys i Rada Sołecka został wybrany zgodnie ze statutem za Zebraniu 
Wiejskim w dniu 13 czerwca 2000 r. 
 
Sołtysem w omawianej kadencji 2000-2004 jest Pan Antoni Kuśka, który kierował 
Radą Sołecką w liczbie 15 osób zgodnie z obowiązującym Statutem w sołectwie Bełk. 
Sołtys wybrany został spośród 2 zgłoszonych kandydatów, natomiast 15 osobowa 
Rada Sołecka został wybrana spośród 21 zgłoszonych kandydatów. 
Zarówno Sołtys jak i członkowie Rady Sołeckiej zostali wybrani w wyniku tajnego 
głosowania co zostało potwierdzone protokółem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Obejmując stanowisko sołtysa w 2000 r. w czerwcu przejąłem zadania w zakresie 
robót drogowych określone na rok 2000 w protokóle z posiedzenia Rady Sołeckiej  
w Bełku w dniu 25 stycznia 2000 r., w którym były następujące zadania określone 
jeszcze przez poprzednią Radę Sołecką: 
ul. Szczejkowicką  dług. 100,0 mb x 5,00 m 
ul. Piasta   dług. 140,0 mb x 2,5 m 
ul. Nalepy   dług. 110,0 mb x 2,5 m 
 
WyŜej wymienione ulice miały mieć nawierzchnię trwałą wykonaną metodą 
recyklingu bez określenia planowanych kosztów. Z protokołu tego wynikało, Ŝe ulice 
te były juŜ typowane wcześniej do wykonania jednak z nieopisanych przyczyn, do 
końca 1999 r, nie były wykonane. 
 
Poza wyŜej wymienionymi drogami wprowadzono jeszcze nowe drogi do wykonania 
w 2000 r. tą samą metodą a mianowicie:  
ul. Dolna 160,0 mb x 2,5 m z kwotą 25.000,00 zł  
ul. Dworcowa 100,0 mb x 2,5 m z kwotą 12,000,00 zł  
ul. Popiela i wykonanie odwodnienia za 10.000,00 zł.  
Poza tymi   drogami w tym protokóle został dokonany podział środków finansowych 
dla: 
OSP Bełk- wykonanie remontu elewacji i chodnika z kostki betonowej- 10.000,00 zł 
LKS „Bełk” rozbudowa szatni na boisku z zapleczem –10.000,00 zł 
 
śadne z wyŜej wymienionych zadań do objęcia przeze mnie  stanowiska sołtysa nie 
było rozpoczęte. Suma środków Rady Sołeckiej Bełk na rok 2000 wynosiła 
108.000,00 zł PoniewaŜ wykonawstwo nawierzchni metodą recyklingu nie było 



jeszcze dokładnie rozpoznane postanowiono z Radą Sołecką  wykonywać roboty 
drogowe metodą tradycyjną tzn. korytowanie, warstwa piasku jako filtracja, 
podbudowa z tłucznia i wypełnienie klińcem. Do wykonania wytypowano ulice: 
Szczejkowicką, Piasta, Nalepy, Dworcowa, biorąc pod uwagę wysokość posiadanych 
środków finansowych, ulice te miały jeszcze w następnych latach otrzymać 
nawierzchnię asfaltową. 
 
Wysokość środków na rok 2000 nie pozwoliła wykonać robót na wyŜej wymienionych 
ulicach poza korytowaniem i podbudową. Typowanie tych 4- ech ulic do wykonania  
w pierwszym roku w oparciu o środki Rady Sołeckiej było zadaniem przekraczającym 
moŜliwości zrealizowania tego zamiaru bez środków inwestycyjnych ujętych w palnie 
inwestycji finansowanych z budŜetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
PoniewaŜ w tym czasie tj. w roku 2001 wzrosły wymagania w zakresie wykonywania 
nawierzchni trwałych na drogach jeŜeli chodzi o odprowadzanie wód deszczowych, 
powstała konieczność opracowania dokumentacji projektowej dot. kanalizacji 
deszczowej. Wobec szczupłości środków pienięŜnych wytypowano ul. Szczejkowicką 
za zgodą Rady Sołeckiej. Dokumentacja została wykonana. Projekt określał koszt tego 
zadania na 240.000,00 zł. Z braku środków zadania tego nie moŜna było się podjąć. 
Obecnie roboty drogowe z powodu planowanych robót kanalizacji sanitarnej zostały 
wstrzymane za wyjątkiem ul. Dolnej. 
 
Analiza działalności finansowej. 
 
Rok 2001 
Drogi gminne sfinansowane ze środków budŜetowych Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny- przyznano z tego na: 
ul. Wysoka i odwodnienie ul. Popiela plan 350.000,00 zł 
 
Wykonano: 
ul. Wysoka c.d. odcinek mb szer 3,00 i 3,5 m 
korytowanie, podbudowa i asfalt- 108.956,16 zł 
+ roboty dodatkowe + odwodnienie 40.527,15 zł 
Razem: 149.483,31 zł 
 
ul. Popiela  
kanalizacja deszczowa 175,0 mb  
+ odwodnienie rowem ul. Palowickiej 465,0 mb koszt 139.895,48 zł 
 
Razem: 289.378,79 zł 
 
Rok 2002 
ul. Popiela- utwardzenie kostką- 34.986,26 zł 
 
Rozliczenie ul. Wysoka 149.483,31 zł 
                    ul. Popiela 174.881,74 zł 
 
Środki Rady Sołeckiej na 2001 rok – 81.969, 00 zł 
 



 z tego dla: 
Gimnazjum Bełk  2.500,00 zł 
Szkoła Podstawowa 2.500,00 zł 
LKS Bełk    3.000 zł 
OSP Bełk   2.000,00 zł 
Chór „Cecylia”  500,00 zł 
Doprowadzenie energii  
na cmentarz   4.000,00 zł 
Razem:   14.500,00 zł 
 
Drogi 
ul. K. Miarki asfaltowanie 243,5 mb x 3,5 m 34.993,65 zł 
ul. Dolna 56,0 mb x 3,20 m= 24.819,09 zł 
ul. Palowicka –chodnik dokumentacja zł 
 
 
Rok 2002- środki Rady Sołeckiej- 70.000,00 zł 
 
z tego dla: 
Gimnazjum Bełk  2.000,00 zł 
Szkoła Podstawowa 2.000,00 zł 
LKS Bełk   3.000 zł 
OSP Bełk   2.000,00 zł 
Chór „Cecylia”  500,00 zł 
Remont „Agronomówki”-  
instalacji elektrycznej 500,00 zł 
Razem:                     10.000,00 zł 
 
Drogi: 
ul. Szczejkowicką- dokumentacja na kanalizację deszczową (zamiast asfaltu) 
21.100,00 zł 
chodnik ul. Główna 164,0 mb x 2,0 m- 31.897,00 zł 
dokumentacja na ul. K. Miarki 7.000,00 zł 
Razem:  69.997,00 zł 
 
Rok 2003 środki Rady Sołeckiej 70.000,00 zł 
 
z tego dla: 
 
Gimnazjum Bełk   2.000,00 zł 
Szkoła Podstawowa  2.000,00 zł 
LKS Bełk   4.000 zł 
OSP Bełk   1.000,00 zł 
Chór „Cecylia”  500,00 zł 
Remont „Agronomówki” 
- instalacja wodociągowa  600,00 zł 
Razem:      10.100,00 zł 
 



Roboty drogowe: 
ul.  Główna chodnik (razem z ZDW Katowice)- 293,0 mb x 2,0 m = 26.000,00 zł 
ul. Popiela utwardzenie 110,0 mb 24.890,00 zł 
ul. Graniczna- oświetlenie inwestycja wspólna z sołectwem Palowice 9.000,00 zł 
Razem: 59.890,00 zł 
 
Wydatki ogółem: 69.990,00 zł 
 
c.d. rok 2003 
 
środki z budŜetu Gminy i Miasta- 806.663,00 zł na ul. K. Miarki 
 
wykonano 1606,0 mb szer 4,0-4,5 m 
 
sfinansowano ze środków SAPARD- 40% tj. 322.665,20 zł 
z budŜetu Gminy 60% 483.997,80 zł 
 
Rok 2004 środki Rady Sołeckiej 80.000,00 zł 
 
z tego dla: 
Gimnazjum Bełk   2.000,00 zł 
Szkoła Podstawowa  2.000,00 zł 
LKS Bełk   6.000 zł 
OSP Bełk   4.000,00 zł 
Chór „Cecylia”  500,00 zł 
Koło Gospodyń Wiejskich 500,00 zł 
Przedszkole    1.000,00 zł 
Inne     2.000,00 zł 
Razem:    18.000 zł 
 
ul. Dolna- utwardzenie z kostki betonowej 52,0 mb x 3,20 m 27.000,00 zł 
 
ul. Szymochy (do ul. K. Miarki dokumentacja geodezyjna projekt) 20.000,00 zł 
chodnik ul. Palowicka od bud. OSP do ul. Głównej razem z ZDP. Rybnik 15.000,00 zł 
 
Ogółem wydatki:  80.000,00 zł 
 
Wykonano chodnik przy ul. Głównej od Pizzerii do końca Bełku tj. ul. Granicznej oraz 
chodnik przy ul. Palowickiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Szczejkowickiej 700,0 
mb w kierunku Palowic. Część chodnika wykonana w 2003 r. była finansowana  
w sumie z ZDW Katowice (293,0). Natomiast chodnik przy ul. Palowickiej został 
wykonany wspólnie z ZDP w Rybniku. 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie otrzymanych środków finansowych dla sołectwa Bełk na lata 2001-2004 
 

z tego przyznano dla: 
Szkoły 

  
 Rok 

 Środki 
Rady Sołeckiej Gimna- zjum  

Podsta-   wowa 
LKS Bełk OSP Bełk Chór Cecylia Cmentarz Agrono- mówka Koło Gospo- dyń Wiejskich 

Przed-szkole   Razem 
2001 
 

81.969 2.500 2.500 3.000 2.000 500 4.000 - - - 14.500 

2002 
 

70.000 2.000 2.000 3.000 2.000 500 - 500 - - 10.000 

2003 
 

70.000 2.000 2.000 4.000 1.000 500 - 600 - - 10.100 

2004 80.000 
 

2.000 2.000 8.000 4.000 500 - - 500 1.000 18.000 

Razem: 301.969 8.500 8.500 18.000 9.000 2.000 4.000 1.100 500 1.000 52.600 
 
Pozostała kwota przeznaczona na roboty drogowe 249.369,00 zł (301.969, 00 zł – 
52.600,00 zł) + środki na budowę ul. K. Miarki  
 
Razem: 1.568.631,80 zł 
 
Poza tym  w planie inwestycji na rok 2004 jest przewidziane zadanie pn. „Kanalizacja 
sanitarna dla sołectwa Bełk i sołectwa Palowice”- dokumentacja projektowa dla obu 
sołectw na kwotę 1.700.000,00 zł 
tak więc łączna suma = 3.268.631,00 zł 
Od tej kwoty naleŜałoby odliczyć część środków finansowych na opracowanie 
dokumentacji sanitarnej dla sołectwa Palowice. Poza robotami drogowymi na drogach 
gminnych finansowanych ze środków Gminy prowadzone były równieŜ roboty na 
drogach powiatowych tj. ul. Palowicka i ul. Wolności oraz na drodze wojewódzkiej Nr 
925- ul. Główna. 
1) przebudowa skrzyŜowania- zjazd z ul. Głównej na ul. Wolności, zmiana przechyłu 

jezdni, przeniesienie kratki ściekowej kanalizacji deszczowej dalej w kierunku 
kopca dla przejęcia wód opadowych z jezdni., 

2) przebudowa zjazdu z ul. Wolności na ul. Szymochy z likwidacją zastoiska wód 
opadowych, odbudowa odcinków rowu przy ul. Wolności – 2 miejsca: łuk  
w kierunku Czerwionki i rów na wysokości stacji paliw, 

3) przebudowa 3 przepustów drogowych: 
- obok OSP (droga powiatowa) 
- obok stacji paliw (droga powiatowa) 
- obok boiska (droga wojewódzka) 
- odbudowa rowu wraz z umocnieniem przy ul. Palowickiej na wysokości posesji  

P. Zielińskiego i P. Koperwasa, 
- przebudowa 5 przepustów drogowych na drogach gminnych tj. dwa przy  

ul. Granicznej i jeden przy ul. 26 Stycznia, jeden przy ul. Kościuszki, ul. Wysoka-
Palowicka. W sumie przebudowano 8 przepustów, nie licząc przepustów jako 
wjazdy na ul. Palowickiej od OSP do ul. Szczejkowickiej wykonanych w ramach 
wykonywania chodnika. 



4) kaŜdego roku odbywa się przegląd dróg gminnych zarówno o nawierzchniach 
ŜuŜlowych, klińcowych i asfaltowych na podstawie tych przeglądów były 
dokonywane naprawy bieŜące. 

5) wykonano mijankę w lesie na ul. Granicznej. 
6) naprawa odcinka drogi asfaltowej ul. Graniczna od sklepu do granicy Palowic. 
7) 7   ruchu na ul. Kościelnej i jedno na 2 kierunkach 
 
Naprawione były równieŜ drogi gruntowe: 
- boczne od ul. Palowickiej, 
- boczne od ul. 26 stycznia, 
- boczne od ul. Dworcowej (granica Bełk-Orzesze) 
Po długich interwencjach w sprawie stanu technicznego ul. Głównej na tej ulicy 
wykonano ok. 700 mb nowej nawierzchni w nowej technologii oraz naprawa 
odcinków w rejonie Pizzerii i kościoła w kierunku Orzesza. Do ułoŜenia nowej 
nawierzchni jest właściwie cały odcinek ul. Głównej. Jednak pomimo starań ze strony 
mojej, Gminy a nawet senatora Graczyńskiego efekty są takie jak widać. Nawet pismo 
tut. sołtysa z podpisami od 160 mieszkańców w tej sprawie nie przyniosło 
spodziewanego efektu- pozostało bez odpowiedzi. ZDW Katowice, który obiecał 
wykonanie w tym roku zatoki autobusowej przy sklepie „Barbara” oraz remontu 
odcinka chodnika między ul. Palowicką a ul. Szczejkowicką przy udziale środków 
Sołectwa wycofał się z tego w czerwcu. pomimo, Ŝe z naszej strony przeznaczonych 
było na ten cel 50.000,00 zł 
 
Rozwiązano problem wylewania się wód opadowych z ul. Nalepy na ul. Główną  
w rejonie Poczty. Pozostał problem w rejonie posesji P. Dyczki, P. Losa a właściwie 
całego odcinka od 26 Stycznia do graniczy Bełk Zawada. 
Na drodze tej tj. ul. Głównej nie zostały jeszcze zlikwidowane wszystkie dziury  
i  nierówności po ostatniej zimie i z lat poprzednich.. Sprawa pozostawienia Poczty  
w dotychczasowym budynku u P. Franke 
 
W czasie swojej kadencji zorganizowałem pięć razy uroczystości doŜynkowe w: 
2000 roku w Szkole 
2001 roku w OSP 
2002, 2003 i 2004 roku w restauracji „MAT”. 
 
Na organizację tych uroczystości zawsze otrzymywałem tę samą kwotę tj. 2.000,00 zł 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, które były wyodrębnione 
z budŜetu Gminy. 
 
Na zorganizowanie tych uroczystości, które poza częścią Dziękczynną w kościele 
parafialnym była uroczystością, która integrowała cała społeczność naszego sołectwa 
we wspólnej zabawie. Te uroczystości mogły się odbywać w tej formie dzięki hojności 
sponsorów z Bełku: 
1. Erykowi Fica i Sylwestrowi Stokłosa- firma wędliniarska 
2. Eugeniuszowi Adamcowi- Spółka „Lesz” 
3. Krzysztofowi Dobiszowi- piekarnia Bełk 
4. Właścicielom sklepów spoŜywczych z Bełku. 
 



Roboty melioracyjne w latach 2001-2004 wykonano za kwotę 83.978,48 
Prawie wszystkie rowy zostały odbudowane, wykonano 2 odcinki nowych rowów: 
- w rejonie ul. Granicznej 80 mb i obok klasztoru 90 mb. co spowodowało 

odprowadzenie wód opadowych z powstałych zalewisk wodnych, 
- przy odbudowie rowów w rejonie boiska został odbudowany odcinek rowu przy  

ul. Głównej do granicy sołectwa Stanowice przez ZDP w Rybniku. 
 
W roku 2003 została po wieloletniej przerwie przeprowadzona bieŜąca konserwacja 
rzeki Bierawki od granicy Czerwionki do granicy Bełk Zawada. Odbyło się to dzięki 
wspólnym staraniom, poparte wieloma pismami i kilkoma spotkaniami z właścicielem 
rzeki Bierawki tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Urządzeń Melioracyjnych w Gliwicach. 
(przedtem w Katowicach) 
W dalszym ciągu są starania o pogłębienie tej rzeki z mułu, którego grubość wynosi 
60-70 cm.  Przyczyniłoby się to do lepszego spływu wód z rowów odprowadzających 
wody do tej rzeki jak równieŜ do przynajmniej części owej likwidacji zalewisk.  
 
Poza działalnością w realizacji nakreślonych zadań w zakresie robót drogowych 
nowych i remontowych, o których juŜ było wspomniane oraz poza robotami  
w zakresie melioracji-odbudowa i konserwacja rowów, uczestniczyłem  w sprawach 
róŜnych dot. sołectwa. Były to problemy zgłaszane przez mieszkańców. 
Interweniowałem w sprawach wyłączeń czy braku oświetlenia ulicznego, przeglądów 
stanu dróg w organizowanych spotkaniach przez Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, w naradach i szkoleniach prowadzanych przez tę Agencję. 
 
Zgłaszałem i interweniowałem w Agencji Mienia Niezagospodarowanego w Tychach 
a obecnie w Mikołowie w sprawach,  które  wymagały działań z ich strony. RównieŜ 
w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu. 
 
Brałem udział w spotkaniach organizowanych przez Biuro Projektowe z Katowic  
w sprawach opracowania dokumentacji projektu kanalizacji sanitarnej oraz róŜnego 
rodzaju spotkaniach na które otrzymałem zaproszenia. Wszystkie te spotkania starałem 
się potraktować powaŜnie i te z sołectwa  i z Urzędu Gminy i Miasta oraz innych 
Instytucji. 
 

Sołtys sołectwa Bełk  
 kadencji 2000-2004 
    (-) Antoni Kuśka 


