
PROTOKÓŁ

Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO

odbytego w dniu 16 lutego 2015 r. w Piasku.

Ilość obecnych: 133 według listy obecności - załącznik do protokołu.

Zaproszeni przedstawiciele (imię, nazwisko, stanowisko względnie funkcja społeczna, nazwa
organizacji, instytucji, którą reprezentuje):

Dariusz Skrobol - Burmistrz Pszczyny
Grzegorz Wanot - Zastępca Burmistrza Pszczyny
Alojzy Cieszko - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UM Pszczyna
Hanna Kielman –  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM Pszczyna
Mirosława Wojciech - przedstawiciel KRUS
Arkadiusz Gardiasz - Radny Rady Miejskiej w Pszczynie
Piotr Rabaszowski - Radny Rady Miejskiej w Pszczynie
Kamil Widłok - Radny Rady Miejskiej w Pszczynie
Czesław Moń - asystent Posła Stanisława Szwedy
Hilary Pastuszka - Straż Miejska
Wiesław Fliś - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie - dzielnicowy Piasku
Michalina Glińska - Ośrodek Pomocy Społecznej
Jolanta Rudka - Dyrektor ZSP Piasek
Mariola Mańka - Wicedyrektor ZSP Piasek

Porządek zebrania:

1. Otwarcie  i  stwierdzenie  prawomocności  zebrania  -  przywitanie  przybyłych
mieszkańców i gości.

2. Wybranie protokolanta.
3. Sprawozdanie  Sołtysa  z  działalności  za  rok  2014,  dyskusja  nad  sprawozdaniem  i

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Sołeckiej i udzielenie
absolutorium.

4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Sołtysa - podjęcie uchwały.
6. Wybór członków Rady Sołeckiej - podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwał statutowych w sprawie budżetu na rok 2015

- zatwierdzenie preliminarza planowanych wydatków finansowych na rok 2015
- upoważnienie RS do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu 
wydatków na rok 2015.

8. Informacja o zamierzeniach  rady sołeckiej  w ramach posiadanych  środków na rok
2015 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Sołeckiej na rok
2015

9. Wystąpienie Burmistrza Pszczyny - w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
oraz kształtowania polityki senioralnej w Pszczynie – podjęcie uchwały intencyjnej -
dyskusja na temat Budżetu Obywatelskiego, bieżące sprawy gminy.

10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad zebrania.



Ad.1.

Otwarcia i stwierdzenia prawomocności zebrania dokonała przewodnicząca zebrania, Sołtys
Piasku  Pani  Barbara  Psik.  W  związku  z  niewystarczającą  ilością  mieszkańców  zebranie
otwarto w drugim terminie tj. tego samego dnia o godz. 17:15. Po przywitaniu przybyłych
gości  Pani Barbara Psik przedstawiła porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty
przez mieszkańców.

Ad.2.

Protokolantem Zebrania ustanowiono jednogłośnie Pana Krystiana Pastuszkę.

Ad.3.

Następnie Pani Sołtys Barbara Psik przedstawiła sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej za rok 2014. W związku z brakiem uwag do sprawozdania Zebranie jednogłośnie
podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Sołeckiej i udzielenia
absolutorium. Uchwała została jednogłośnie podjęta przez zebranie.

Przy tej okazji szczególnie podziękowała za współpracę wszystkim członkom Rady Sołeckiej
kończącym  kadencję,  naszemu  Posłowi,  Radnym  Powiatowym i  Miejskim.  Podziękowała
również  za  zamieszczanie  informacji  na  stronie  internetowej  Piasku  Panu  Markowi
Głombkowi i wieloletniemu administratorowi tej strony panu Jackowi Lukaskowi. W związku
z deklaracją o zakończeniu redagowania naszej lokalnej gazetki przez Panią Edytę Głombek,
Pani  Sołtys  serdecznie  podziękowała  Jej  w  imieniu  własnym  i  mieszkańców  za  12  lat
redagowania  naszej  lokalnej  gazetki  „Wieści  z  Piosku”  oraz  całej  redakcji   i  naszemu
Proboszczowi za jej drukowanie. Jednocześnie poinformowała, że gazetka w dalszym ciągu
będzie wydawana, a nowymi redagującymi  będą Pan Michał Pawlak i Agnieszka Gieńka-
Helios. Podziękowania za współpracę z Sołtysem i Radą Sołecką zostały również skierowane
na ręce wszystkich mieszkańców a także działaczy wszystkich organizacji działających na
terenie  Piasku:  KERiI,  KGW,  KR,  zespołowi  Pioskowianie,  KS  Czarni  Piasek,  Kołu
Hodowców Gołębi  Pocztowych,  OSP Piasek,  sekcji  skata  Cezab  Piasek,  chórowi  Klema,
Scholi dzięki którym nasi mieszkańcy mają wiele możliwości spędzania wolnego czasu, a
równocześnie  nasza  miejscowość  jest  promowana  na  zewnątrz.  Słowa  "serdecznego
podziękowania za owocną współpracę (...)" na ręce Pani Sołtys i Radnych Rady Sołeckiej
złożył w imieniu Swoim i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Leszka Szczotki Burmistrz
Pszczyny Dariusz Skrobol.

Ad.4.

W celu  przeprowadzenia  wyborów  Sołtysa  i  członków Rady Sołeckiej  wybrano  Komisję
Skrutacyjną,  w skład której  weszli:   Edyta  Głombek,  Mariola  Mańka,  Natalia  Malcharek,
Małgorzata Anderko, Tomasz Nosek.

Po jednogłośnym zatwierdzeniu składu Komisji Skrutacyjnej przez zebranych mieszkańców
Piasku  Burmistrz  Pszczyny  wyjaśnił  zasady  wyboru  nowego  Sołtysa  i  członków  Rady
Sołeckiej. 



Ad.5.

Zgłoszono kandydaturę  jednej  osoby na stanowisko Sołtysa  Piasku -  obecną Panią Sołtys
Barbarę Psik.

W tajnym głosowaniu 133 osoby obecne na sali oddały 133 głosów w tym głosów ważnych
132, głosów nieważnych 1 z czego 118 było za wyborem Barbary Psik na stanowisko Sołtysa
Piasku.

Protokół komisji skrutacyjnej oraz uchwała nr 2/2015 w sprawie wyboru Sołtysa na kadencję
2015-2019 stwierdzające, że Sołtysem w Piasku została Barbara Psik stanowią załącznik do
niniejszego protokołu. Uchwała została jednogłośnie podjęta przez zebranie.
.
Ad.6.

Zgłoszono  kandydatów  na  członków  Rady  Sołeckiej:  Urszula  Wolszczak,  Magdalena
Czarnecka,  Stanisław Mazurczyk,  Marek Głombek,  Grzegorz Adam,  Piotr  Wanot,  Michał
Pawlak, Maciej Kozak, Krystian Pastuszka, Jerzy Ceglarek. 

W tajnym głosowaniu wybrano 6 członków Rady Sołeckiej.

Wyniki głosowania.

133 osoby obecne na sali oddały 127 głosów, w tym 124 głosy ważne i 3 głosy nieważne.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Urszula Wolszczak 75, Magdalena Czarnecka 52, Stanisław Mazurczyk 85, Marek Głombek
90,  Grzegorz  Adam 71,  Piotr  Wanot  77,  Michał  Pawlak  56,  Maciej  Kozak  29,  Krystian
Pastuszka 102, Jerzy Ceglarek 40.

W związku z tym do Rady Sołeckiej weszły następujące osoby: Krystian Pastuszka, Marek
Głombek, Stanisław Mazurczyk, Piotr Wanot, Grzegorz Adam, Urszula Wolszczak.

Protokół  komisji  skrutacyjnej  oraz uchwała nr 3/2015 w sprawie wyboru  członków Rady
Sołeckiej  na  kadencję  2015-2019  stwierdzające  skład  Rady  Sołeckiej  w  Piasku  stanowią
załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała została jednogłośnie podjęta przez zebranie.

Ad.7.

Następnie Pani Barbara Psik przedstawiła preliminarz wydatków środków w ramach budżetu
sołectwa na rok 2015, po czym Zebranie przyjęło uchwałę nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia
preliminarza planowanych wydatków finansowych na rok 2015, która stanowi załącznik do
protokołu. Uchwała została podjęta przez zebranie większością głosów..

Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę nr 5/2015 w sprawie upoważnienia Rady Sołeckiej
do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu wydatków na rok 2015,
która stanowi załącznik do protokołu. 



Ad.8.

Pani Sołtys przedstawiła plan pracy Rady Sołeckiej na rok 2015. Plan ten został zatwierdzony
przez Zebranie uchwałą nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Sołeckiej na
rok 2015, przegłosowaną jednogłośnie . Treść uchwały w załączeniu.

Ad.9.

Pan Burmistrz Dariusz Skrobol oraz Pani Krystyna Dmyterko przedstawili plan powołania
Gminnej Rady Seniorów oraz kształtowania polityki senioralnej w Pszczynie. Plan ten został
zaaprobowany przez większą część uczestników zebrania w postaci uchwały intencyjnej  -
uchwały nr 7/2015 stanowiącej załącznik do protokołu.

Następnie  Pan  Burmistrz  przedstawił  zestawienie  kosztów  poniesionych  w  miejscowości
Piasek w roku 2014. Środki te min. zostały wydane na roboty drogowe, oświetlenie uliczne,
oświatę, sport, bezpieczeństwo, budżet do dyspozycji Rady Sołeckiej.

Pan  Burmistrz  przedstawił  również  podsumowanie  inwestycji  zakończonych  lub
rozpoczętych w poprzednim roku oraz przedstawił plan inwestycji  w roku 2015 i  bieżące
sprawy  gminy.  Jednocześnie  P.  Burmistrz  wyraził  podziękowanie  za  liczny  odzew
mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego. Zaznaczył również że w tym roku Piasek
jest największym beneficjentem tego budżetu.

Pani Mirosława Wojciech przedstawiła informacje na temat zmian w warunkach ubezpieczeń
KRUS i zaprosiła do siedziby KRUS po dalsze informacje.

Ad.10.

Głos w dyskusjach zabrali i wnioski złożyli:

Maria Wybrańczyk

Jak to jest, że urząd nie informował o zamknięciu przejazdu kolejowego na ul.Słonecznej.
Gmina  powinna  bronić  tego  przejazdu.  Czy ten  przejazd  był  potrzebny  podczas  budowy
obwodnicy  a  teraz  już  nie?  Dlaczego  mieszkańcom  utrudnia  się  poruszanie.  Cały  ruch
zostanie przeniesiony na wąską ul. Powstańców Śląskich!

W odpowiedzi Grzegorz Wanot zaznaczył że to PKP jest decydującym podmiotem o istnieniu
np. tego przejazdu. Jednocześnie przedstawił stanowisko urzędu wyrażające sprzeciw wobec
próby zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. Słonecznej. W środę 18 lutego odbędzie się
kolejne spotkanie mieszkańców, urzędników i przedstawicieli PKP.

Michał Dochód

Dlaczego Piasek jest wciąż bez poczty?

Z informacji  Burmistrza wynika,  że Poczta Polska nie ma środków na utrzymanie małych
placówek. Jednak chętnie  PP współdziała ze sklepami i innymi punktami handlowymi ale
muszą być do tego chętni.



Bogdan Lach 

Czym się różni remont cząstkowy od naprawy - te nazwy przewijają się na przemian we
wszystkich  planach  i  założeniach  dotyczących  dróg? W  ubiegłym  roku  zgłosił  wniosek  o
remont  cząstkowy swojej  drogi  ul.  Kolejowej.  Poinformował,  że  przyjechała  ekipa,  zasypała
dziury. Pytał , kiedy będą je lepikować? Mieszkaniec poinformował, że w odpowiedzi  usłyszał,
że „nigdy”. Po pięciu miesiącach droga wygląda gorzej niż przed remontem. A także, co to jest
sukcesywne  uzupełnianie?  Dlaczego  jest  taki  wysoki  koszt  budowy dróg  1mb  -  1tyś  zł.
Dlaczego stosowany materiał na naprawę jest tak zły i nikt nie odbiera wykonanych robót
drogowych? Mieszkaniec poinformował, że gdy on wystąpił do prywatnej firmy, by wyceniła
mu  remont  drogi,  przy  której  mieszka,  dostał  wycenę  kilkakrotnie  niższą.  –  Mieszkaniec
powiedział, że  mamy droższe drogi niż w Mazowieckim, gdzie są najdroższe w całej Polsce.
Dlaczego na remonty idą u nas tak duże środki? – pytał. 

Grzegorz Wanot potwierdził te koszty, przy czym zaznaczył, że jest to koszt całej drogi wraz
z podbudową, odwodnieniem, krawężnikami, asfaltem i często z chodnikiem. A stwierdzenie
sukcesywnego uzupełniania  odnosi  się pewnie do wymiany tablic  z  nazwami ulic  co jest
kolejno wykonywane wg zgłoszeń. 
Dariusz  Skrobol  wyjaśnił,  że  min.  przez  powołanie  drugiego  zastępcy  zwiększony  został
nadzór  nad  wykonywaniem  prac  drogowych.  Również  zostały  zmienione  wymogi  co  do
materiałów w specyfikacjach.

Na pozostałe pytania nie udzielono mieszkańcowi odpowiedzi (remont cząstkowy a naprawa,
brak odbiorów robót drogowych i nadzoru ze strony Urzędu Miejskiego).

Stanisław Mazurczyk

Przedstawił w jakim miejscu znajduje się Piasek w budżecie gminnym. W ostatnich pięciu
latach na Piasek gmina przeznaczyła  najmniejsze środki na inwestycje spośród wszystkich
sołectw, wydano 35 tys. zł przy milionowych nakładach na sąsiednie sołectwa (1 - 4,3 mln)
nie wliczył  tu środków przeznaczonych na budowę i odwodnienie Orlika w Piasku, bo to
inwestycja  z  której  korzystają  kluby  sportowe  całej  gminy.  Przecież  z  Piasku  pewnie
najwięcej idzie podatku do kasy gminnej. Kroplą, która przelała u mieszkańca czarę goryczy był
budżet obywatelski. Mieszkańcy wyjątkowo się zmobilizowali i oddali ponad 2,5 tys. głosów na
inwestycje w Piasku. Ale nasze dwa zadania nie otrzymały dofinansowania,  załapało się  pięć
pierwszych inwestycji, a nasze zajęły 6. i 7. miejsce. Brakło 44 głosów. A do budżetu wpisał pan
Burmistrz zadania, które zdobyły znacznie mniej głosów i również nie zakwalifikowały się wg
regulaminu do realizacji – remont ul. Wielodroga w Jankowicach (ponad 1400 głosów), ul. Sejmu
Śląskiego (208 głosów), strażnicę OSP w Ćwiklicach (789 głosów). Nasze zadanie tak potrzebne
– budowa infrastruktury sportowej przy szkole w Piasku - dostało 2,5 tys. głosów, a nie będzie
realizowane.  Dlaczego np.  budowa bieżni  na Orliku nie  znalazła  się  w ogólnym budżecie
gminy  skoro  jest  to  zadanie  gminne  i  ma  zagwarantować  uczniom  realizację  programu
nauczania? Jak to jest,  że projekty budżetu obywatelskiego które otrzymały zdecydowanie
mniej głosów weszły do realizacji? Mieszkaniec otrzymał duże poparcie zebranych w postaci
gromkich braw. Wspomniał, że Rada Sołecka wnioskowała o ujęcie tego zadania w budżecie
gminy na rok 2015 i nie uzyskała odpowiedzi na swoje pismo mimo wyznaczonych terminów
na odpowiedź zgodnie z KPA.
Mieszkańcowi nie udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Burmistrz Dariusz Skrobol odpowiedział,  że oprócz bieżących kosztów utrzymania szkoły,
dróg itp.  w najbliższych  latach  to  na  Piasek  pewnie  pójdą  większe  pieniądze  w związku



z rozbudową szkoły.  Poinformował,  że w tym roku rusza z projektem rozbudowy szkoły.
W  każdym  sołectwie  mówią,  że  robi  się  u  nich  najmniej,  ale  nie  da  się  planować
zrównoważonego rozwoju na trzy czy cztery lata. To są zadania wieloletnie jak chociażby
budowa szkoły w Jankowicach czy rozbudowa przedszkola w Ćwiklicach. Po jej zakończeniu
pewnie będą inne inwestycje   w innych miejscowościach – np. rozbudowa szkoły w Piasku.
Pan Burmistrz nie kwestionował potrzeb sołectwa. 

Adam Wójcik

Ponownie  zapraszał na ul. Wolności zobaczyć, że teraz tą drogą nie da się przejechać.
Mowa jest o organizowaniu transportu publicznego w gminie - ale ludzie, którzy sami mogą
dojechać do miasta, nie mają po czym jeździć. Droga z roku na rok jest w coraz gorszym
stanie  w dolinie  tworzy się  jeziorko na całej  szerokości  drogi  nie  można tam swobodnie
przejść. Przepust w tym miejscu jest ¾ roku nieczynny i nie spełnia należycie swojej roli.
Woda z drogi  nie spływa do rowu. Co dalej z tą drogą? Żeby dojechać do centrum wsi muszę
jechać przez Czarków.
Nie udzielono mieszkańcowi w ogóle odpowiedzi na zadane pytanie. 

Augustyn Kania

Dlaczego wydano tyle pieniędzy na remont Katowickiej przed Pszczyną jak podczas budowy
obwodnicy wszystko zostało zniszczone? Co z remontem ul. Studzienickiej, który miał się
rozpocząć po otwarciu obwodnicy?

Grzegorz  Wanot  poinformował,  że  są  to  drogi  powiatowe.  Katowicką  trzeba  było
wyremontować bo nie było wiadomo kiedy ruszy budowa obwodnicy a droga była w bardzo
złym stanie. Na remont ul. Studzienickiej jest wykonany projekt a koszt wyniesie około 4 mln
zł  plus  rondo na  skrzyżowaniu  z  ul.  Katowicką.  Z tego co się  orientuje  powiat  stara  się
o  środki  unijne  na  remont  ciągu  ulic  od  Studzienic  do  Czarkowa  (  min.  w  Piasku
Studzienicka, Dworcowa, Słowackiego).

Barbara Psik

Złożyła  formalny wniosek o podjęcie  uchwały w sprawie modernizacji  chodnika  przy ul.
Katowickiej w Piasku na odcinku od skrzyżowania ul. Powstańców Śl. do  skrzyżowania ul.
Dworcowej  w Piasku. 
Uzasadniając wniosek podkreśliła, że ulica Katowicka jest główną, najdłuższą,  najważniejszą
i  najbardziej  uczęszczaną  ulicą  naszej  miejscowości.  Przy  tej  ulicy  znajduje  się  między
innymi  apteka,  Ośrodek  Zdrowia,  szkoła,  sklepy,  piekarnia.  Korzystają  z  niej  również
mieszkańcy Czarkowa, Studzienic, Pszczyny. W razie kolizji na DK1, naprawy, zamknięcia
DK1, korków (szczególnie  w sezonie letnim) ulica ta stanowi również wygodny skrót dla
samochodów  jadących  w  kierunku  Katowic  lub  Bielska.  Duży  ruch  stwarza  wielkie
zagrożenie  dla  pieszych,  szczególnie  dla  dzieci  uczęszczających  do  naszej  szkoły
podstawowej.  Pobocze  tej  jezdni  –  bo  trudno  to  nazwać  chodnikiem  zostało  wykonane
kilkadziesiąt lat temu. Aktualny stan nawierzchni tego pseudo chodnika stwarza wyjątkowe
zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  pieszych,  którzy  ze  względu  na  duży  ruch  samochodów
zmuszeni są z niego korzystać. Spękania, ubytki, dziury, zniekształcenia stwarzają poważne
zagrożenie.  W  związku  z  powyższym  wnoszę  o  pilną  naprawę  tego  odcinka  poprzez
wykonanie nowego chodnika.



Wniosek został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie poprzez podjęcie uchwały nr 8/2015 w
sprawie modernizacji chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku na odcinku od skrzyżowania ul.
Powstańców Śl. do  skrzyżowania ul. Dworcowej  w Piasku. Treść uchwały stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

P. Korotko

Z  tego  co  wiem  są  unijne  dotacje  na  docieplenie  budynków  -  czy  taki  program  działa
w Pszczynie?
Dlaczego  tak  mało  środków  pieniężnych  wraca  do  Piasku  -  mimo  największej  liczby
podatników?
Na jakim etapie są prace związane z kanalizacją?
Co dalej z firmą BIOMASA?

Pani Hanna Kielman odpowiedziała, że programu docieplania budynków nie ma w związku
z bardzo małą liczbą chętnych na takie projekty,  podobnie upadły projekty min.  wymiany
pieców c.o.

Co  do  wydatków  na  Piasek  to  odpowiedź  jest  udzielona  przy  okazji  wypowiedzi
P. Mazurczyka.

W piśmie przeczytanym przez Panią Sołtys firma PROWODKAN informuje, że w związku
z licznymi pytaniami w sprawie zaawansowania prac projektowych powiadamiamy, iż prace
trwają  nadal,  pozyskiwane  są  w dalszym ciągu zgody od właścicieli  prywatnych  działek.
Pracownia  projektowa  początkiem  kwietnia  tego  roku  planuje  złożyć  do  Starostwa
Powiatowego projekt sieci kanalizacyjnej – etap I, który obejmuje ul. Myśliwską, Słoneczną,
Powstańców  Śl.,  Korfantego,  Sikorskiego,  Polną  i  Katowicką  do  rzeki  Dokawa  w  celu
uzyskania  pozwolenia  na  budowę.  Procedura  pozwolenia  na  budowę może  trwać  ok  2-3
miesięcy. W tym czasie właściciele działek prywatnych, przez które będą przebiegać główne
ciągi  kanalizacyjne  zostaną  zawiadomieni  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Pszczynie  o
wszczęciu procedury pozwolenia na budowę. Kolejne etapy, pozostałe ulice, będą składane
do  starostwa  w okresie  letnim.  Końcem 2015  r.  pracownia  planuje  zakończyć  uzyskanie
wszystkich pozwoleń dla sołectwa Piasek.

Zastępca burmistrza,  Grzegorz Wanot,  zaznaczył,  że póki  co gmina i  tak nie ma środków na
budowę  kanalizacji  w  Piasku.  To  zadanie  będzie  kosztować  kilkadziesiąt  mln  zł,  dlatego
konieczne  jest  pozyskanie  środków  zewnętrznych,  m.in.  z  Narodowego  czy  Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i innych.

Pani  Kielman  poinformowała,  iż  firma  Biomasa  działa  bez  zezwoleń.  Postępowania  są
prowadzone już od roku 2011. Mimo wszelkich zakazów i nakazów firma odwołuje się od
wszystkich  pism  we  wszystkich  możliwych  instytucjach.  Równocześnie  firma  złożyła
stosowne wnioski w celu legalizacji  działalności  co przy krótkim czasie   na uzupełnienie
dokumentacji raczej jest nie do osiągnięcia.

Katarzyna Piekarczyk

Pani  zaproponowała,  że skoro gminy nie  stać na budowę drogi  na ul.  Wolności  to  niech
chociaż wybudują tam chodnik aby piesi mogli korzystać bezpiecznie i czysto z tej ulicy.
Nie odniesiono się do Pani wypowiedzi.



Krzysztof Nowak

Co z dziećmi 4 letnimi które nie dostaną się do naszego przedszkola?

Dariusz Skrobol poinformował, że w gminie sumaryczna liczba miejsc w przedszkolach jest
wysterczająca i że dzieci które nie dostaną się do przedszkola w swojej miejscowości mogą
być zapisywane do innych przedszkoli.

Witold Falewicz i Andrzej Kurcius

P. Falewicz zwrócił uwagę na fatalne warunki na ul. Polnej w związku ze zlikwidowaniem
wyjazdu  na  DK1 obok Skody.  Cały  ruch przebiega  teraz  wąską  ulicą  Polną.  Stwarza  to
zagrożenie przede wszystkim dla ruchu pieszego. Wnioskował o zmianę organizacji ruchu. 
Padły propozycje zakazu skrętu w lewo z DK1 od strony Bielska, zakazu ruchu z wyjątkiem
dojazdu  do  posesji  oraz  ograniczenia  tonażu  do  2,5  t,  jak  również  padła  propozycja
poszukania innych rozwiązań. 

Grzegorz Wanot poinformował, że rozwiązanie skrzyżowania z DK 1 leży w gestii GDDKiA
i z nimi gmina będzie rozmawiała. Jednocześnie poinformował, że w planach jest budowa
ekranów na DK1 na wysokości ul Polnej i Podleśnej. 

Pani Witoszek

P. Witoszek złożyła formalny wniosek o podjęcie uchwały ws. remontu ulicy Powstańców
Śląskich i budowy chodnika w ciągu tej ulicy.

Droga  została  bardzo  zniszczona  podczas  budowy Północnej  Obwodnicy  Pszczyny  przez
ciężki sprzęt drogowy i wzmożony ruch kołowy. Wielu kierowców wybierało tę drogę jako
skrót  objazdu  do  i  z  Pszczyny  w  związku  z  zamkniętym  na  czas  budowy  przejazdem
kolejowym na ul. Katowickiej. Teraz ma jeszcze przejąć ruch z  ul. Słonecznej w związku z
całkowicie likwidowanym przejazdem kolejowym na tej ulicy.  

Wniosek został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie poprzez podjęcie uchwały nr 9/2015 w
sprawie remontu  ulicy Powstańców Śląskich i  budowy chodnika w ciągu tej  ulicy.  Treść
uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Stanisław Szczotka

Z prasy dowiadujemy się o zamiarach budowy kopalni w Studzienicach. Co więcej o tym
wiadomo?

Burmistrz Dariusz Skrobol informuje że SPÓŁKA STUDZIENICE wystąpiła do ministerstwa
o pozwolenie na badania i odwierty w celu oszacowania złóż. Jak dotychczas ani do gminy
ani  do  starostwa  nie  wpłynęły  żadne  wnioski  z  tej  firmy.  Dopiero  po  takich  pismach
będziemy wiedzieli na czym tak fatycznie stoimy. Wtedy przyjdzie czas na pytania. Teraz jest
to wiedza cząstkowa. Napewno urząd będzie o wszystkim informował.



Mariola Mańka

Poinformowała  o  katastrofalnym  stanie  tabliczek  na  ścieżkach  rowerowych.  Wiele  osób
błądzi  po  lesie  szukając  drogi.  A  droga  przez  las  jest  to  jedyna  bezpieczna  droga  dla
rowerzystów chcących dojechać np. do Kobióra ze względu na zamknięty ruch rowerowy na
DK1. Zwróciła się o oznakowanie trasy rowerowej.

Burmistrz Dariusz Skrobol poinformował,  że jest plan odtworzenia tabliczek, ale najpierw
trzeba się porozumieć z właścicielami  obecnych tabliczek jak i  terenów na których stoją.
Urząd Miejski przyjrzy się bliżej sprawie. 

Andrzej Kurcius

Stan placu obok ul. Polnej służący jako przystanek jest fatalny. Brak krawężników i korytek
odwadniających  na  wysokości  naszej  posesji  powoduje,  że  cała  woda  z  ul.  Katowickiej
spływa na prywatne posesje. Budynek jest notorycznie podtapiany, a przez to niszczeją mury
budynku i elewacja. Prosi o interwencję w tej sprawie.

Grzegorz  Wanot  poinformował,  że  trzeba  to  zgłosić  do  powiatu,  który  jest  zarządcą
ul. Katowickiej.

Ad.11.

Ponieważ w dalszej dyskusji nikt nie zabrał już głosu Przewodnicząca Zebrania Wiejskiego 
Pani Barbara Psik zamknęła obrady.



Uchwały, postanowienia, wnioski:

1. Uchwała nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16.02.2015 r.
-  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Rady  Sołeckiej  i  udzielenia
absolutorium za rok 2014 - jednogłośnie podjęta przez zebranie.

2. Uchwała nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16.02.2015 r.
- w sprawie wyboru sołtysa na kadencję w latach 2015-2019 – jednogłośnie podjęta przez
zebranie.

3. Uchwała nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16.02.2015 r.
- w sprawie wyboru członków rady sołeckiej na kadencję w latach 2015-2019 - jednogłośnie
podjęta przez zebranie.

4. Uchwała nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16.02.2015 r.
- w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych na rok 2015 –
większością głosów podjęta przez zebranie.

5. Uchwała nr 5/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16.02.2015 r.
- w sprawie upoważnienia Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych
w preliminarzu wydatków na 2015 r. - jednogłośnie podjęta przez zebranie.

6. Uchwała nr 6/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16.02.2015 r.
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2015 - jednogłośnie podjęta
przez zebranie.

7. Uchwała nr 7/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16.02.2015 r.
-  w  sprawie  poparcia  inicjatywy  powołania  Gminnej  Rady  Seniorów  oraz  kształtowania
polityki senioralnej w Pszczynie – większością głosów podjęta przez zebranie.

8. Uchwała nr 8/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16 lutego 2015 rok
-  w  sprawie  modernizacji  chodnika  przy  ul.  Katowickiej  w  Piasku  na  odcinku  od
skrzyżowania ul. Powstańców Śl. do  skrzyżowania ul. Dworcowej  w Piasku -  jednogłośnie
podjęta przez zebranie.
 
9. Uchwała nr 9/2015 Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piasek z dnia 16 lutego 2015 rok
-  w sprawie  remontu  ulicy Powstańców Śląskich  i  budowy chodnika  w ciągu tej  ulicy -
jednogłośnie podjęta przez zebranie.

 

          Protokołował Przewodnicząca zebrania

………………….………….. ……………………………………
 
      Krystian Pastuszka       Barbara Psik


