
 
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ KSIĄśENIC 
ZA OKRES 16.06.2000 DO 1O. 03.2004 

ROK 2000 
Po objeździe dróg gminnych w naszym sołectwie ZGK i M zgodnie z protokołem 
dokonał remontu dróg ŜuŜlowych, utwardził klińcem ul Smółki oraz dokonał remontu 
cząstkowego dróg asfaltowych gminnych. 
Podobnie ZDP dokonał remontu cząstkowego masą asfaltową ul Klimka i ul.  
Ks. Pojdy . 
Na posiedzeniu w dniu 07.03.00.r stara Rada sołecka przy udziale Radnych dokonała 
ponownego podziału środków finansowych będących w jej dyspozycji w kwocie  
68 000 zł przeznaczając z tej kwoty 8 000 zł do dyspozycji Zarządu Klubu UNIA 
KsiąŜenice a pozostałą kwotę 60 000 zł na wykonanie projektu uproszczonego  
i wykonanie utwardzenia betonitami ul Zielonej. 
Na interwencję pisemną po dokonaniu wizji w terenie przez ZDP wymieniono 
krawęŜnik na dł. 6 m oraz zabudowano kratkę ściekową przy wjeździe na ul Leszcza 
zapobiegając tym samym notorycznemu zalewani drogi wodami opadowymi  
z ul Klimka. 
Na interwencję moją i Radnej powiatu ZDP zabudował na skrzyŜowaniu ul Klimka  
z ul Nad potokiem 2 kraty ściekowe likwidując tym samym tworzące się tam zalewisko 
wodne. 
W czerwcu ZDP wykonał koszenie poboczy i samosiejek oraz dokonał naprawy 
przepustu pod ul ks Pojdy oraz dokonano udroŜnienia studzienek na ul ks. Pojdy oraz 
na ul Klimka. 
W lipcu dzięki staraniom Radnej Powiatu Starostwo Powiatowe przyznało 40 000 zł 
na dalszy etap budowy chodnika przy ul ks. Pojdy jako jedynemu sołectwu bez 
dofinansowania w tej samej wysokości ze strony gminy. Z czego wykonawca wykonał 
230 m chodnika z wyłoŜenie dna korytami i wzmocnieniem skarp płytami aŜurowymi. 
Roboty zostały odebrane komisyjne przez członków RS. 30 października 2000 r 
 
Na wskutek uwag RS wystosowałem pismo do ZDP w sprawie wykonania 
dodatkowych oznakowań poziomych (pasów przejść dla pieszych) na ul. Ks. Pojdy 
przy skrzyŜowaniu z ul Powstańców , Zieloną, Boczną, Polną, Ogrodową mających na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dojeŜdŜających do Gimnazjum jak  
i uczęszczających do szkoły podstawowej. W wyniku czego doszło do spotkania  
z ZDP i Policją drogową w dniu 28.08.2000 r. Po przeprowadzeniu wizji w terenie 
stwierdzono, Ŝe ze względu na lokalizację przejść na łukach, przeprowadzenie 



pieszych na drugą stronę jezdni jest niemoŜliwe, ze względu na brak chodnika po obu 
stronach drogi, brak utwardzonych poboczy i złą widoczność. 
W miesiącu sierpniu w porozumieniu z RS po raz kolejny monitowałem na piśmie  
w sprawie regulacji cieku wodnego Potok od przepustu przy posesji Leśna 3 do ul. Ks. 
Pojdy z uwagi na podmywanie skarpy pobocza drogi. Regulacja ta wnioskowana była 
przez RS do wykonania przez Spółkę Wodną v 2000 r jednakŜe bez rezultatu. 
- Wspólnie z Radą Sołecką we wrześniu zorganizowaliśmy uroczystości doŜynkowe 
sponsorowane częściowo przez członków R.S. wszyscy członkowi zaangaŜowali się do 
ich organizacji i obsługi społecznie. 
12.09.00.r na wskutek skarg mieszkańców doprowadziłem do spotkania Rady 
Sołeckiej z Telekomunikacją Polską SA w celu określenia zakresu telefonizacji 
sołectwa oraz wniesienia uwag co do postępu robót. 
W pierwszych dniach miesiąca września wykonano utwardzenie zgodnie z projektem 
uproszczonym 220 m ul Zielonej i dokonano odbioru przy udziale Radnych 
przedstawicieli urzędu, wykonawcy i członków R.S. 
ZGK i M na wniosek R.S dokonał w okresie od 28.09.00 do 30.11.00 remontu 
wszystkich znaków z nazwami ulic w naszym sołectwie z uwagi na ich ciągłą 
dewastację. 
W październiku dokonałem wspólnie z wydziałem Ochrony środowiska przeglądu 
stanu drzew i krzewów w pasie dróg gminnych z klasyfikacją do planu wyrębu na rok 
2001. 
Podobnie w październiku dokonałem przeglądu drzewostanu przy ul. Ks Pojdy  
z udziałem prac. Ochr. Środowiska Zarządu Dróg Powiatowych z klasyfikacją drzew 
do wyrębu i przycinki na 2001 r. 
 
Wystosowałem pismo do Zarządu dróg w Gliwicach o pilne wyremontowanie drogi 
powiatowej nr 14192 KsiąŜenice Ochojec w zakresie do nich przynaleŜnym. 
ZDP Rybnik na moją interwencję dokonał remontu drogi Klimka do granicy  
z Ochojcem klińcem, częściowo frezem asfaltowym i ŜuŜlem. 
Rada Sołecka zajmowała się trzykrotnie rozpatrzeniem sprawy Pana Władysława 
Krawczyka w sprawie wydania warunków zabudowy i określenia warunków 
dotyczących powierzchni działek w strefie RO przy ul Zielonej wraz z przedst. Wydz. 
Architektury i zainteresowanych osób i wydała stosowną opinię. 

Listopad - R.S spotkała się z przedstawicielem Komendy policji w celu omówienia 



stanu bezpieczeństwa w naszym sołectwie przy udziale ks. Proboszcza. Na 
powyŜszym zebraniu został przedyskutowany plan robót na 2001 r z podziałem 
środków będących w dyspozycji R.S w kwocie 73 000 zł. R.S postanowiła przeznaczyć 
50 000 zł na utwardzenie wjazdu na ul. Za Torem 20 000 zł na wykonane ostatniego 
etapu chodnika wzdłuŜ ul. Ks Pojdy z 50 % finansowaniem przez Starostwo Powiatowe 
oraz 3 000 zł przeznaczono na Klu Sportowy Unia KsiąŜenice. 
ZDP na interwencję R.S zabudował na łukach ul ks. Pojdy tzw. kocie oczka 
Nie został zrealizowany problem uzupełnienia punktów świetlnych z uwagi na brak 
zaplanowanych środków finansowych w budŜecie gminy. 
ROK 2001. 
Po dokonaniu przeglądu stanu technicznego Szkoły Podstawowej 04.01.2001 r  
z udziałem Komisji Oświaty wystosowałem pismo do Spółki Wodnej o zaplanowanie 
środków finansowych z kwoty dotacji na udroŜnienie i wykonanie drenaŜu wokół 
szkoły . PowyŜsze nie zostało przyjęte do wykonania . 
Na dzień 14.luty 2001 r zwołałem zebranie wiejskie celem przedstawienia  
i omówienia przez biuro projektowe planu zagospodarowania przestrzennego.  
Z powyŜszego zebrania został sporządzony protokół, w którym przedstawiono podjęte 
uchwały i przesłano w wymaganym terminie do IJG i M . 
 
06.03.2001- spotkanie R.S z mieszkańcami w celu omówienia dokumentacji 
technicznej na wykonanie utwardzenie ul Leśnej. Wszelkie uwagi i zastrzeŜenia 
ustalone z mieszkańcami zostały uwzględnione i wniesione jako poprawki do 
dokumentacji. 
Udział w objeździe wiosennym dróg przedstawicieli R.S. i Radnych. 
Wykonanie remontu cząstkowego masą asfaltową ul ks. Pojdy i ul Klimka  
z wykoszeniem poboczy i wyczyszczeniem kratek ściekowych przez ZDP. 
Wykonanie przez ZGK i M remontu cząstkowego dróg asfaltowych tj. ul. T Brzozy,  
ul. Powstańców oraz remontu poprzez ŜuŜlowanie pozostałych dróg gminnych. 
ZGK i M wykonało, przebudowę przepustu wydłuŜając go o 4 m na skrzyŜowaniu  
ul. Leśnej i ul. Nad Potokiem oraz przebudowę przepustu pod ul Nad Potokiem. 
Wyczyszczenie rowu na dł. ok. 200 m od przepustu pod ul Leśną do przepustu pod  
ul. Nad Potokiem. 
Wystąpienie R.S o dostarczenie przez ZGK i M 8 szt. ławek parkowych na boisko LKS 
„Unia KsiąŜenice”. 



W sierpniu wykonano modernizację nawierzchni poprzez ułoŜenie trylinki na  
dł. 100 m ul Za Torem na zjeździe z ul Wolności zgodnie z planem R.S 
09.09.2001 organizacja uroczystości doŜynkowych z pierwszym przejazdem korowodu 
od ul Powstańców do boiska sportowego. 
W miesiącu wrześniu dokonano regulacji cieku wodnego Potok na terenie posesji 
państwa Podstawka ,oraz załoŜono bariery ochronne na przepustach. 
W drugiej dekadzie września Radna Powiatu, Członkowie R.S wspólnie ze mną 
dokonali końcowego odbioru ostatniego etapu chodnika wraz z rowem, którego dno 
zostało wyłoŜone korytami betonowymi a skarpy prawidłowo wzmocnione płytami 
aŜurowymi. 
We wrześniu dokonałem odbioru wraz z przedstawicielami Urzędu, Wykonawcą 
i członkami R.S utwardzonego trylinką zjazdu z ul. Wolności na ul. Za Torem o dł.  
100 m z odwodnieniem w/w odcinka. 
 
W miesiącu październiku dokonałem wraz z przedstawicielami Funduszu SAPARD  
z Warszawy, przedstawicielami Urzędu oraz Radnymi, odbioru utwardzonej poprzez 
asfaltowanie ul. Wolności. Droga ta doczekała się realizacji po kilkuletnim 
oczekiwaniu na realizację- ujęta w zadaniach inwestycyjnych Gminy i Miasta przy 
udziale środków pomocowych. 
02.10.2001.r Rada Sołecka Dokonała podziału środków finansowych będących do jej 
dyspozycji w kwocie 70 000 zł, przeznaczając z tej kwoty 1 500 zł na klub sportowy 
„Unia KsiąŜenice”, 1500 zł zatrzymała do dyspozycji późniejszej R.S . a 57 000 zł na 
opracowanie dokumentacji uproszczonej i utwardzenie betonitami ul Nad Potokiem 
oraz 10 000 zł na opracowanie pełnej dokumentacji na ul Klimka w kierunku boiska 
sportowego. 
26.10.01 .r Rada Sołecka na posiedzeniu typowała kandydatury do wyróŜnienia 
nagrodą Karolinka jednakŜe Ŝadna z proponowanych kandydatur nie została przez 
kapitułę wyróŜniona. 
Po kilkakrotnych moich spotkaniach z Zarządem Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg 
wyraził zgodę na ustawienie wiaty przystankowej na miejscu dotychczasowego 
przystanku-  KsiąŜenice Szkoła. Wiatę przystankową ustawiono 21.12.2001.r 
ROK 2002 
W przeciągu miesiąca grudnia 2001 i stycznia 2002 zajmowaliśmy się sprawą 
podtapiania przy większych opadach posesji nr 45 na ul Nad Potokiem dokonano wizji 
w terenie przy udziale przedstawicieli urzędu i ZGK i M . Sprawa zakończyła się 
przebudową przepustu na wjeździe przed posesją nr 48. zabudowując rury  
o większej średnicy. 



06.03.02.r dokonałem objazdu dróg gminnych w naszym sołectwie z kierownikiem 
ZGK i M i członkiem RS. Wynikiem tego objazdu był sporządzony protokół 
a ZGK i M w terminie do 30 maja 02 r. wykonał remont cząstkowy dróg asfaltowych 
ul T Brzozy, Powstańców , Nad potokiem, uzupełniono ubytki na drogach tłuczniem tj. 
boczna Klimka do boiska, Zielona Smółki. Wzmocniona została tłuczniem  
ul Kościelna od końca trylinki do Pana Tomery. Pozostałe drogi zostały wyrównane  
i uzupełnione ubytki przez ŜuŜlowanie. Został wykonany przepust Ø 600  
z przyczółkami na ul Leśnej natomiast na ul Lasoki wykonano przepust Ø 300  
dł 6 m. 
ZDP do 15.05.02.r wykonał remont cząstkowy nawierzchni oraz wyczyszczenie 
kratek na ul. Ks. Poidy i ul. Klimka. 
W lutym R.S zajmowała się sprawą składowania i rozścielania pomiotu kurzego na 
polach i łąkach blisko posesji sprawa zakończyła się zatwierdzeniem prze Radę 
Miejską Uchwały Nr III/27/2002 z dnia 12 .grudnia 2002 r regulującą powyŜszy 
problem w naszej gminie. 
15.03.2002 wystosowałem pismo w sprawie odtworzenia rowów na ul T Brzozy  
w wyniku czego w lipcu częściowo odtworzono rowy i odtworzono jeden przepust. 
Dokonano pomiarów niwelacyjnych w celu sprawdzenia spadków na przepustach. 
W związku z moim pismem z dnia 18.03.02 dotyczącym rozwiązania zalewani  
ul. Powstańców poniŜej posesji nr 5 , 09.04.02 r została zwołana wizja w terenie  
w wyniku której dokonano pomiarów niwelacyjnych sporządzono kosztorys, 
wygospodarowano dodatkowe środki finansowe i w sierpniu dokonano odwodnienia  
z gruntownym remontem nawierzchni asfaltowej rozwiązując problem zalewania 
drogi na tym odcinku. 
W związku z planowanym remontem ul Nad potokiem w dniu 07.05.02.r odbyło się 
spotkanie Rady Sołeckiej i przedstawicieli Urzędu z zainteresowanymi mieszkańcami 
w celu ustalenia technologii robót. 
Utwardzenie ul. Nad Potokiem zostało wykonane na odcinku 135 m ze środków R.S.  
i odebrane bez uwag 10 października 2002.r. 
ZDP po moich pisemnych interwencjach dwukrotnie w maju, czerwcu i wrześniu 
naprawiał zdewastowany 3- krotnie przez cięŜki pojazd chodnik na wjeździe na 
parking przed cmentarzem. 
Na interwencję Radnej Powiatu wykonał w miesiącu czerwcu ścinkę poboczy i całej dł. 
ul ks. Pojdy . 
Na moje pismo po interwencji mieszkańców został przeskarpowany przez ZDF 
wyłoŜony korytami rów przed wjazdem na ul Boczną. 



Po mojej interwencji ZGK i M wykonało koszenie skośnych poboczy dróg w całym 
sołectwie. 
W miesiącu sierpniu zostało wykonane ze środków inwestycyjnych utwardzenie 
poprzez asfaltowanie ul Leśnej z przeskarpowaniem rowu, wzmocnieniem pobocza na 
odcinku od ul. Nad potokiem do ul. Łąkowej tj. 189 m i odebrane przy współudziale 
mieszkańców 13.09.02.r bez uwag 
 
W miesiącu sierpniu Rada Sołecka zajmowała się z ogromnym zaangaŜowaniem 
przygotowaniami do doŜynek, które zorganizowano 01.09.02.r z korowodem,  
w którym wzięli udział wszyscy chętni deklarujący swój udział mieszkańcy.  
W uroczystościach doŜynkowych wzięli udział Burmistrz i V-CE Starosta Powiatu 
oraz inne zaproszone osoby Urzędu Gminy i Miasta. Wszystkim uczestnikom zostały 
wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. 
We wrześniu został odtworzony rów i wyłoŜony płytkami wzdłuŜ posesji Pana 
Chrószcza przy ul Nad Potokiem. 
01.10. 02 r.  został opracowany przez RS plan robót na 2003 rok z podziałem kwoty 70 
000 zł będących w dyspozycji RS . Z kwoty tej przeznaczono 54 000 zł na 
opracowanie projektu uproszczonego wraz z przebudową nawierzchni ul Bocznej 
poprzez asfaltowanie. 14 000 zł przeznaczono na wykonanie projektu i budowę  
I etapu chodnika przy ul ks. Pojdy od szkoły do ul Zielonej z zarurowaniem rowu. 
Zadanie to współfinansowane jest przez Starostwo Powiatowe w tej samej kwocie  
14 000 zł. , 1 000 zł przeznaczono na działalność OSP a 1 000 zł na działalność  
LKS- u „Unia KsiąŜenice”, 1000 zł do dyspozycji Rady Sołeckiej. W planie robót na 
2002 r ujęto wykonanie projektu i oświetlenie ul Nad Potokiem i ul Konwaliowej – są 
to dwie ulice co nie posiadają wzdłuŜ drogi linii energetycznej i wymagają duŜych 
nakładów finansowych. Niestety w planie budŜetu gminy na 2002 r nie załoŜono 
Ŝadnej kwoty na oświetlenie dróg. 
28.10.02 zwróciłem się z pismem do Wydziału Edukacji o zabezpieczenie środków 
finansowych na wykonanie projektu i odwodnienie w postaci drenaŜu Szkoły 
Podstawowej z uwagi na podtapianie budynku samej szkoły a przede wszystkim 
właścicieli posesji 92 oraz 92 b przy ul ks. Pojdy .Zadanie to zostało zaplanowane  
i zabezpieczona kwota 20 000 zł w planie inwestycyjnym do wykonania w 2004 r po 
sporządzeniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego w 2003 .r. 
24.10.02 r została ustawiona wiata przystankowa na przystanku KsiąŜenice 
Kościół zgodnie z planem Rady Sołeckiej 
23.11.02.r zwróciłem się z pismem do ZDP o awaryjną naprawę drogi powiatowej ul 
Klimka do zjazdu na ul Lasoki - wykonano doraźną reperację, remont został 
przewidziany na okres wiosenny 



Z podobnym pismem zwróciłem się do Prezydenta Miasta Rybnika o naprawę odcinka 
ul Millenijej do granicy z KsiąŜenicami otrzymując odpowiedź, Ŝe po okresie zimowym 
będzie wykonany remont drogi polegający na wyrównaniu i wysypaniu łupkiem a w 
przyszłości przewiduje się remont kapitalny z ułoŜeniem nawierzchni typu twardego 
np. asfaltowej. 
ROK 2003 
14.01.03 .R wystąpiłem z pismem do Starostwa Powiatowego uzasadniając konieczność 
wykonania chodnika od Szkoły do ul Powstańców z prośbą  
o współfinansowanie w/w zadania i konieczność wykonania pasów umoŜliwiających 
bezpieczne przejście dzieci na drugą stronę jezdni na wys. ul. Powstańców. 
11.02.03 r otrzymałem odpowiedź ,Ŝe zadanie to zostanie ujęte w roku bieŜącym 
i latach następnych po dokonaniu wizji w terenie ok. 15.03.03. 
13.02.03 wystąpiłem z pismem do UG i M z uzasadnieniem konieczności ujęcia  
w planie budŜetu wykonania oświetlenia ul Nad Potokiem na co otrzymałem 19.02.03 
r odpowiedź negatywną oraz wystąpiłem z prośbą o wycięcie drzewa naprzeciw posesji 
nr 3 
24.02.03.r brałem udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej wraz  
z Radą Rodziców w celu omówienia tematu dot. utworzenia gimnazjum w sołectwie 
KsiąŜenice, Szczejkowice i Palowice. 
28.02.03 wystąpiłem z pismem do ZDP o podwyŜszenie obniŜonych kratek 
ściekowych na ul ks. Pojdy od cmentarza do granicy z Kamieniem, uzupełnienie 
zniszczonych kocich oczek na łukach, naprawę sygnalizatora na przejściu prze szkołą, 
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej oraz osadzeń luźnych 
krawęŜników od kościoła w kierunku Szczygłowic, pomalowanie przejść dla pieszych 
.Wszystkie te roboty zostały wykonane w okresie wiosennym z tym Ŝe luźne 
krawęŜniki zostały jedynie poprawione gdyŜ osadzenie ich w sposób prawidłowy 
wymaga zaplanowania większych nakładów inwestycyjnych aby osadzić je w sposób 
prawidłowy jest to zadanie ZDP na ten rok. 
02.03.03 oraz 06.04.03.r brałem udział wraz z Radnym w posiedzeniu Zarządu OSP  
w celu pomocy w organizacji obchodów 100- lecia PoŜarnictwa w KsiąŜenicach dniu 
26.06.03 r. 
08.04.03 wysłałem ponownie pismo w sprawie konieczności budowy I etapu chodnika 
od szkoły do ul. Powstańców i wykonania przejścia dla pieszych z prośba  
o przyśpieszenie wizji w terenie. 
 
15.04.03 r. po uzgodnieniu z Radą Sołecka wystosowałem pismo do Wydziału 
Edukacji przedstawiając trudności związane z dojazdem dzieci z ulic: Powstańców, 
Granicznej, Za Torem, Wolności, Klimka, Lasoki w pełni popierając prośbę rodziców 



o uruchomienie z nowym rokiem szkolnym dodatkowej linii autobusowej. Wspólnie z 
Panią Naczelnik Wydziału Edukacji dokonaliśmy objazdu proponowanej trasy 
sporządzając jej kilometraŜ. W efekcie tego zostałem zaproszony na posiedzenie 
Komisji w celu przedstawienia problemu. Komisja poparła wniosek uruchomienia 
dodatkowego 13- osobowego busu, który kursuje od nowego roku szkolnego ulicami: 
Powstańców , Wolności, Rybnicką do Gimnazjum w Czuchowie  
i odwrotnie. 
10.05.03 r. ZDP wykonał doraźny remont ul Klimka przez las w kierunku Ochojca. 
12.05.03 r. odbyło się spotkanie kompetentnych przedstawicieli ZDP, przedstawiciela 
UG wydz. GK Radnego i moim w sprawie budowy kanalizacji deszczowej i chodnika 
oraz lokalizacji nowego przejścia dla pieszych na wys.  
ul  Powstańców lub innym. Na Ŝadną propozycję usytuowania przejścia ZDP nie 
wyraził zgody. Natomiast w celu polepszenia widoczności zalecono usunięcie 4 szt 
drzew usytuowanych na łuku oraz wycięcie 4 kolejnych drzew wzdłuŜ tras chodnika 
Natomiast zarurowanie rowu i budowę chodnika od szkoły do ul Powstańców 
przedstawiciele uznali za w pełni uzasadnioną poprawiającą stan bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu. 
28.05.03 byłem gospodarzem szkolenia dla rolników przeprowadzonego przez Gminny 
Ośrodek Informacji Europejskiej w sali OSP. 
06.06.03 r. wspólnie z Radnym, Naczelnikiem Wydz. GK i Panią inspektor GK  
UG i M dokonaliśmy objazdu dróg w naszym sołectwie w celu ustalenia zakres robót 
niezbędnych do awaryjnego wykonania. W wyniku tego objazdu w przeciągu czerwca 
i lipca wykonano n/w roboty ustalone na objeździe. Wykoszono  
i wykarczowano skarpy wzdłuŜ ul Nad Potokiem Na łuku ul Nad potokiem ustawiono 
tablice oznaczające skrajnię drogi. Naprzeciw posesji nr 8 uwagi na obsuwającą skarpę 
i załamany asfalt zarurowano na tym odcinku Potok rurami Ø l000 
z wykonaniem murków czołowych, wykonano ponownie inwentaryzację zarurowanych 
odcinków rowu oraz sprawdzono niwelatorem spadki na całej długości ww. rowu od 
kościoła do posesji nr 30a. Naprawiono załamany przepust przedłuŜając go o 1 m oraz 
wykonano murek czołowy pod i Zielona, naprawiono przepust pod  
ul. Powstańców. 
 
25.06.03 r. wystąpiłem pismem do ZDP oraz ŚL. KOM. WOJEWÓDZKIEGO za 
pośrednictwem Komendy Miejskiej Policji w Rybniku o wyraŜenie zgody na 
korzystanie w sposób szczególny z ul ks. Pojdy w związku z organizowanym w dniu 
31.08.03 r. korowodu doŜynkowego- na co wyraŜono zgodę. 
05.08.03.r Rada Sołecka na posiedzeniu rozpatrywała pismo mieszkańców w sprawie 
zmiany lokalizacji przystanku autobusowego KsiąŜenice-Szkoła usytuowanego 
dotychczas naprzeciw posesji przy ul ks Pojdy 123. W wyniku ustaleń 06.08.03.r 
wystąpiłem z pismem do Burmistrza UG i M o przeprowadzenie wizji w terenie  
z udziałem kompetentnych osób władnych określić moŜliwość usytuowania 



przystanku w proponowanym przez mieszkańców miejscu. 
 
14.08.03 r. otrzymałem pismo od Pani Naczelnik Wydz. Edukacji UG i M informujące, 
Ŝe od 01.09.03 r. zostaje uruchomiona dodatkowa trasa dowozu uczniów do 
Gimnazjum nr 5 w Czuchowie., a trasę będzie obsługiwał bus dla 13 uczniów 
wskazanych przez Dyrektora Gimnazjum nr 5. Przebieg trasy jest następujący : ul 
Powstańców 42 ul Wolności 25 , Gimnazjum nr 5 Czuchów. Gmina zapewniła równieŜ 
opiekuna na trasie przejazdu. 
W przeciągu m-ca sierpnia wspólnie z członkami R.S czyniliśmy przygotowani do 
uroczystości doŜynkowych i korowodu. 
31.08.03.r R.S. zorganizowała największe uroczystości doŜynkowe z korowodem  
i konkursami. Dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe w postaci ksiąŜek  
o naszej gminie otrzymało 45 osób. W uroczystościach udział wzięli tacy goście 
zaproszeni jak Wicestarosta Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, Burmistrz Gminy 
i Miasta oraz inni. 
16.09.03 r. dokonałem wspólnie z Wydz. GK oraz  Wydz. Ekologii i Zdrowia objazdu 
dróg. 
30 000 zł na wykonanie II etapu utwardzenia poprzez asfaltowanie ul Leśnej  
w istniejącego projektu, 14 000 zł na wykonanie pełnej dokumentacji dotyczącej 
przebudowy ul Słonecznej, 3 000 zł na wyposaŜenie w elementy zabawowe placu 
zabaw Szkoły Podstawowej, 1 000 zł na działalność Klubu sportowego Unia 
KsiąŜenice, 1 000 zł dla OSP na blaty na stoły, 1 000 z ł do dyspozycji R.S. 
07.10.03.r wspólnie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Rybniki Zarządu 
Dróg Powiatowych, Wydziału Gosp. Kom. oraz zainteresowanymi mieszkańcami 
wziąłem udział w spotkaniu w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego 
usytuowanego dotychczas naprzeciw posesji nr 123. Proponowana nowa lokalizacja 
przystanku nie została zaakceptowana przez przedstawicieli Policji i ZDP. Po dyskusji 
postanowiono zlokalizować przystanek na starym miejscu  
a mieszkańcy posesji nr 123 wyrazili zgodę na ponowne ustawienie nowej wiaty. 
Nowa wiata została ustawiona w listopadzie. 
24.10.03 .r W oparciu o pismo Rady Rodziców wystąpiłem z pismem do Burmistrza  
o utworzenie placu zabaw w naszym sołectwie a co za tym idzie zabezpieczenie  
w planie budŜetu na 2004 r środków finansowych na niezbędne rozgraniczenia  
i wyposaŜenie placu zabaw. 
24.11.03.r - wystąpiłem do Burmistrza z pismem o wyjaśnienie wystąpienia tąpnięcia 
w wyniku eksploatacji Górniczej KWK Szczygłowice, sprawa została skierowana do 
Kompanii Węglowej S.A w Knurowie i otrzymałem potwierdzenie wystąpienia w/w 
zjawiska co uprawnia mieszkańców do zgłaszania ewentualnych szkód . 



30 11.03 Rada Sołecka wystąpiła do przewodniczącego Kapituły o nadanie 
wyróŜnienia za zasługi dla Gminy i Miasta przedstawiając następujące 
kandydatury : OSP KsiąŜenice. Helena Paszenda ,Czesław Wałach. 
W ostatnich dniach listopada wykonawca po wygranym przetargu przystąpił  
do zarurowania rowu i wykonania studzienek pod budowę chodnika ze środków RS  
i Starostwa Powiatowego. Z uwagi na to, Ŝe do zarurowanego odcinka rowu od szkoły 
do ul Zielonej nie dokonywano przyłączeń kanalizacji deszczowej a ciągów 
drenarskich wychodzących z prywatnych posesji jako sołtys w imieniu: mieszkańców 
złoŜyłem na piśmie protest do Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa oraz Burmistrza 
Ŝądając przerwania robót do czasu dokonania stosownych uzgodnień zadawalających 
obie strony. Na skutek złoŜonego pisma w dniu 03.12.03.r wziąłem wraz z Radnym 
udział w spotkaniu zainteresowanych mieszkańców z Dyrektorem ZDP, Burmistrzem i 
kierownikiem Referatu Drogownictwa. Po dyskusji doszło do porozumienia stron  
i indywidualnego rozwiązania sposobu podłączenia poszczególnych mieszkańców 
przyległych do posesji. 
17.12.03.r -jak co roku wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym. 
ROK 200 4 
05.02.04 r - przesłałem do komisji Oświaty i Kultury pismo Rady Sołeckiej  
w którym R.S. jednogłośnie opowiada się za utworzeniem gimnazjum w naszym 
sołectwie i popiera działania rodziców zmierzające do jego utworzenia. 
12.02.04 r - wziąłem udział w sesji budŜetowej, na której został zatwierdzony przez 
Radę Miejską plan budŜetu a tym samym plany Rad Dzielnic i Rad Sołeckich oraz 
program zadań inwestycyjnych na lata 2003 - 2005 Wobec powyŜszego plan robót na 
lata 2004 - 2005 przedstawia się następujące 
Ze środków inwestycyjnych ujętych w planie budŜetu Gminy i Miasta 
-na rok 2004 zabezpieczono kwotę 300 000 zł na budowę ul Klimka - Bocznej 
plus środki w wys. 200 000, które gmina stara się pozyskać z funduszy 
pomocowych 
- na rok 2004 zabezpieczona została kwota 20 000 zł na odwodnienie Szkoły 
Podstawowej 
na rok 2005 wnioskowana jest kwota 100 000 zł na kontynuację utwardzenia  
ul Leśnej oraz kwota 300 000 zł na projekt i utwardzenia ul Słonecznej z czego 
180 000 zł Gmina a 120 000 środki spoza Gminy. 
Na 2004 zatwierdzona została kwota 20 000 zł w programie inwestycyjnym na 
odwodnienie Szkoły Podstawowej. 
Na 2004 r ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Szkoła 
Podstawowa w KsiąŜenicach posiada zabezpieczone w budŜecie środki finansowe  
w kwocie 64 560 zł na zadania remontowe oraz wyposaŜenie szkoły. 
Na 2005 r zaplanowana została kwota 270 000 zł na modernizację Wiejskiego Ośrodka 



Zdrowia w KsiąŜenicach. 
Ze środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej w kwocie 80 000 zł na rok 2004 

RS przeznaczyła: 
- 15 000 zł na wykonanie projektu i oświetlenia ul Nad Potokiem 
- 15 000 zł na budowę II etapu chodnika od szkoły do ul Zielonej przy współ 

finansowaniu w tej samej kwocie przez Starostwo Powiatowe. 
- 14 000 zł na wykonanie pełnego projektu na ul Słoneczną 
-    30 000 zł na wykonanie II etapu ul. Leśnej poprzez asfaltowanie 
-  3 000 zł na elementy zabawowe placu zabaw Szkoły Podstawowej 
- 1 000 zł na działalność LKS- u „Unia KsiąŜenice” 
- 1 000 zł dla OSP na zakup blatów na stoły 
- 1 000 zł do dyspozycji RS 
W związku z tym, Ŝe zaplanowana kwota przez RS 14 000 zł nie wystarcza na 
wykonanie pełnej dokumentacji na ul. Słoneczną wystąpiłem pismem do Burmistrza 
Gminy i Miasta z prośbą o dokonanie zmiany w planie inwestycyjnym na najbliŜszej 
sesji, poprzez zmniejszenie planowanej kwoty 300 000 zł na wykonanie utwardzenia ul 
Słonecznej w 2005 r o kwotę 35 000 zł na wykonanie pełnej dokumentacji  
z przeniesieniem ww. kwoty na 2004 r .  
Do końca marca zaplanowany zostanie wiosenny objazd dróg. 
 
Na tym sprawozdanie na dzień 10.03. 2004. zakończono. 
 

Sołtys Sołectwa KsiąŜenice 
(-) inŜ. Edward Kucharczyk 

 


