
Sprawozdanie  
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w Stanowicach  

w okresie od 20 czerwca 2000 roku do 24 listopada 2004 roku. 
 

Od Zebrania Wiejskiego, które odbyło się dnia 20.06.2000 r. do dnia 
24.11.2004 r. Rada Sołecka na swych posiedzeniach spotkała się 34 razy w tym  
jeden raz objechała Sołectwo na rowerach, raz posiedzenie Rady odbyło się  
w  sali OSP Stanowice na którym omawiano temat ubikacji natomiast w szkole 
podstawowej odbyły się  dwa spotkania. Pierwszy raz omawiany był projekt 
budowy sali gimnastycznej a drugim razem zorganizowane zostało spotkanie  
w którym uczestniczyli równieŜ mieszkańcy Sołectwa związane z Integracja 
Polski w Unii Europejskiej, pozostałe posiedzenia odbywały się w sołtysówce. 
Na posiedzeniach omawiano sprawy Naszego Sołectwa związane  
z wykonywaniem robót inwestycyjnych, remontowych oraz sprawy które 
wymagały rozwiązania problemów uciąŜliwych dla mieszkańców Naszego 
Sołectwa jak i spraw związanych z drogami wojewódzkimi, gminnymi  
i  lokalnymi (przejścia dla pieszych, chodniki, rowy jak teŜ problemy ścieŜki 
rowerowej itd.) w Stanowicach. 
Na swych posiedzeniach Rada Sołecka ustalała zakres robót w ramach kwot 
proponowanych przez Radę Miejską do dyspozycji Naszego Sołectwa:  
- w 2001 r. otrzymaliśmy 70.000  zł. które w całości przeznaczono na 
utwardzenie ulicy Szkolnej, 
- w 2002 r. kolejne 115.000 zł. z czego 45.000 zł. na utwardzenie ul. Szkolnej   
a pozostałe 70.000 zł. na utwardzenie ul. Nowej, 
- w 2003 r.  Sołectwo otrzymało 115.000 zł. z czego 45.000 zł. przeznaczono na 
utwardzenie ul. Szkolnej, 60.000 zł. na utwardzenie ul. Nowej a pozostałe 
10.000 zł. na wykup terenu pod budowę RONDA, 
- w 2004 r. otrzymane 80.000 zł. rozdysponowano następująco: 10.000 zł na 
remont ubikacji na terenie boiska sportowego, 2.000 zł. dla Szkoły Podstawowej 
w Stanowicach, 1.000 zł.  na wyposaŜenie OSP Stanowice  a pozostałe 67.000 
zł. na utwardzenie ul. Ściegiennego. 
I tak ze środków proponowanych przez Radę Miejską dla Naszego Sołectwa  
w  latach 2000 - 2004  utwardzonych zostało 1220 metrów dróg w Sołectwie. 
Pozostałe prace zrobione w latach 2000 - 2004 to: 
- ul. Wyzwolenia wyrównano nawierzchnię asfaltową, podniesiono studzienki, 
wyczyszczono rów przydroŜny, wykonano chodnik z ul. Kościelnej do mostu na 
ul. Furgoła, 
- na ul. Czyny Społecznego zabudowano korytka, 
- poszerzono i wyasfaltowano drogę dojazdową do parkingu przy cmentarzu, 
- wykonano nowa drogę z ul. Kościelnej do ul. Czynu Społecznego, 
- na ul. Leśnej zabudowano dwie  studzienki w celu odprowadzenia wody do  
potoku, 
- zabudowano nowa wiatę autobusową na przystanku przy ul. Wyzwolenia, 



- zabudowano 4 punkty świetlne, 
- na terenie starej szkoły utwardzono tłuczniem pas do parkowania 
samochodów, 
- na budynku przedszkola połoŜono nowa dachówkę oraz wymieniono piec 
centralnego ogrzewania, 
- doprowadzono wodę do trzech budynków, 
- wyremontowano ubikacje na terenie Klubu Sportowego i OSP Stanowice, 
- ścięto zagraŜające drzewa, 
- uzupełniano ubytki na drogach masa asfaltowa, 
- wybudowano RONDO na skrzyŜowaniu dróg 924 - 925, 
- Rada Sołecka opiniowała wnioski mieszkańców które kierowano do UGiM, 
- Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała projekty przebudowy skrzyŜowania 
dróg wojewódzkich 924 i 925, 
- na pismo skierowane z UGiM potwierdzono granice Sołectwa Stanowice, 
- corocznie organizowano DOśYNKI, 
- Spółka Wodna odtworzyła 3600 metrów rowów w Naszym Sołectwie w latach 
2000 - 2004. 
Ponadto Sołtys uczestniczył w spotkaniach:  Spółki Wodnej w UGiM , 
spotkanie w sprawie rzeki Bierawki w Śląskim Zarządzie Rzek w Katowicach, 
komisyjne przejście wzdłuŜ rzeki Bierawki od tamy w Czerwionce do granicy  
z Zawadą. 
Parokrotnie załatwiał sprawy związane ze szkodami górniczymi w Naszym 
Sołectwie w KWK „Knurów” (sprawa odwadniania dolnej części Stanowic jak  
i nurtujący temat szkód budynków, pochyłości oraz uszkodzeń na drogach). 
Brał udział w zorganizowanym spotkaniu w UGiM w sprawie odwadniania 
dolnej części Stanowic natomiast w Starostwie Powiatowym w Rybniku 
przeglądał plan odwadniania budynków i do tego zatwierdzenia planu zabrał 
podpisy mieszkańców potrzebne do załatwienia w/w planu i podpisy rolników 
potrzebne do wykonania badań kwasowości gleby. Wykonał objazd rolników  
i spis bydła i trzody chlewnej celem ich zakolczykowania oraz rozniosłem 
wypisy z rejestru gruntów do rolników ubiegających się o dopłaty - dotacje 
Unijne. 
Brał udział w róŜnych spotkaniach i jubileuszach np.: OSP, Klubu Sportowego, 
KGW, Przedszkola,  Szkoły Podstawowej (na sprawdzianie pisemnym klasy VI 
itp., opryskiwał i wałował corocznie bieŜnie szkolną oraz wykonywał prace przy 
placu zabaw w Przedszkolu. Zgłaszał awarie i usterki do wodociągów jak teŜ nie 
święcące punkty świetlne. Rozwieszał w gablotach róŜne ogłoszenia. 
Pisa równieŜ pisma do róŜnych instytucji np.: Gliwicka Spółka Węglowa, 
Kampania Węglowa w Katowicach, do Prezesa Zagospodarowania Mienia  
w Bieruniu oraz do Senatora Adama Graczyńskiego w sprawie szkód 
górniczych. 
Parokrotnie był w Powiatowym Zarządzie Dróg u Pana dyr. Simona,  złoŜył 
takŜe pisma w Starostwie Powiatowym w sprawie odwadniania rowów 



przydroŜnych oraz wyczyszczenia zarośniętego chodnika, w sprawie kolein na 
ul. Wyzwolenia. 
Uczestniczył w spotkaniach z Policją, brał udział w przetargach jak i odbiorach  
i corocznym objeździe dróg. 
Zapoznał się z Programem Ochrony Środowiska Powiatu Rybnickiego  i Miasta 
i Gminy Czerwionka-Leszczyny, uczestniczył w szkoleniu organizowanym  
przez WOPR i Izby Rolnicze w Starostwie Powiatowym w Mikołowie  
oraz w Mszanie - było to spotkanie na tematy unijne, uczestniczył w Raciborzu 
w wykładzie przedstawiciela związków zawodowych  z Niemiec, w wykładzie 
w placówce KRUS w Rybniku. Co roku uczestniczy w Forum Sołtysów 
Województwa Śląskiego w Katowicach. 
 
 
 
      Sołtys Sołectwa Stanowice 
            Franciszek Blinda  


