
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Poprzednie sprawozdawcze Zebranie Wiejskie odbyło się 22.05.2018 r.

Na tym zebraniu podjęta została uchwała odnośnie zaopiniowania zasad sprzedaży alkoholu na 
terenie gminy.

08.06.2019 r. odbył się Festyn Szkolny, na którym oddana została do użytku rozkładana scena, 
zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

Na przełomie wiosny i lata członkowie Rady Sołeckiej oraz wolontariusze rozpoczęli prace 
związane z budową mini ogródka botanicznego przez skrzyżowaniu ulic Ks. Pojdy/ Smołki – Nad 
Potokiem. Jesienią 2017 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach inicjatyw 
lokalnych. Udało się otrzymać dofinansowanie i zawrzeć umowę, dzięki czemu mogliśmy 
przystąpić do prac. Opracowaliśmy projekt ogródka, pozyskaliśmy i rozplantowali ziemię, 
odchwaściliśmy podłoże, dokonaliśmy nasadzeń 50 gatunków roślin, obłożyliśmy teren geotkaniną.
Przez całe długie suche lato regularnie podlewaliśmy rośliny, za co niniejszym jeszcze raz 
chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Jesienią 2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 2. etapu prac. W ramach II etapu inicjatywy 
planowane jest: 

• wyposażenie działki w stojak dla rowerów
• wykonanie tabliczek z nazwami roślin,
• oddzielenie donicami części działki od pasa drogowego
• zagospodarowanie pochyłej części działki (brzeg skarpy pomiędzy obecnymi nasadzeniami, 

a potokiem), obecnie porastanej przez chwasty. Wymagane jest odchwaszczenie, 
zabezpieczenie przed obsuwaniem, zasadzenie roślin, wypełnienie wolnej przestrzeni ziemią
i kamieniem dekoracyjnym 

Rada Sołecka złożyła także wniosek o inicjatywę lokalną finansowaną ze środków budżetu 
województwa śląskiego (19.03.2018 r.) – renowacja płyty boiska treningowego. Rozstrzygnięcie 
konkursu  nastąpiło w czerwcu. W lecie 2018 r. płyta została wykonana.

01.04.2018 r weszło w życie znowelizowane Prawo Łowieckie. Zgodnie z tym prawem szkody 
łowieckie należy zgłaszać w gminie, a sołtys uczestniczy w pracach zespołu szacującego szkody. 
Przez wiosnę i lato, aż do kolejnej nowelizacji w dniu 26.08.2019 r. brałem udział w zespole 
szacującym szkody łowieckie. Obecnie, na mocy ostatnich zmian, szkody należy zgłaszać 
bezpośrednio do koła łowieckiego, (Koło Pod Bukiem Stanisław Zając, 44-200 Rybnik, Św. Józefa 
79), a zamiast sołtysa w szacowaniu bierze udział przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka 
doradztwa rolniczego.

Kolejne Zebranie Wiejskie odbyło się 26.07.2018 r. Zostało zwołane ze względu na powzięcie 

1



informacji o planach budowy stacji telefonii komórkowej w rejonie ulicy Ogrodowej w 
Książenicach. Ze względu na protesty mieszkańców, zebranie w formie uchwały zawnioskowało o 
zablokowanie budowy stacji telefonii komórkowej. 31.08.2018 r. Starosta Rybnicki odmówił  
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji pozwolenia na budowę. Prezydent Miasta 
Knurowa, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego 
przedsięwzięcia, po rozpoznaniu sprawy, w dniu 6.02.2019 r.  umorzył postępowanie, wskazując, że
nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. 
Decyzja Starosty nadal jest w mocy.

26.08.2018 r. odbyły się  dożynki sołeckie. Rozpoczęły się uroczystą Mszą św. o godzinie 10:30, 
podczas której dziękowaliśmy za plony. Starostami dożynek byli Państwo Eugenia i Stanisław 
Roskoszek. Ze względu na niestabilną pogodę podjąłem błędną decyzję o odwołaniu korowodu 
dożynkowego. Dalszy ciąg uroczystości odbył się na sali OSP Książenice. Tutaj rozegrany został II 
Turniej Sąsiedzki, zorganizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Książenic. W 8 konkurencjach 
uczestniczyło 7 drużyn. Podobnie jak w zeszłym roku wygrała drużyna Pięciu Wspaniałych! Za 
nimi z równą ilością punktów zameldowały się drużyny: Ziomali i Znamy się tylko z widzenia.
Szczegółową relację można zobaczyć na stronie internetowej Stowarzyszenia. Podczas turnieju 
wystąpiły dzieci ze Szkoły Muzycznej "Egida", chór parafialny Vox Cordis pod kierownictwem p. 
Andrzeja Podorskiego oraz panie z KGW.  Zabawę taneczną poprowadził zespół „A To My”.

19.09.2018 r. odbyło się kolejne Zebranie Wiejskie. Podjęło ono 3 uchwały:
– w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych
– w sprawie rozdysponowania pozostałych środków z funduszu sołeckiego na rok 2018
– w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2019 

Ostatecznie po zmianach, fundusz sołecki na rok 2018 został wydatkowany w następujący sposób:
1. Zakup sceny rozkładanej – 15.261,47 zł,
2. Zakup zestawów biesiadnych – 14.710,80 zł,
3. Zakup dwóch namiotów rozkładanych wraz z obciążnikami 3.140 zł

Z kolei na rok 2019, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania:
1. Organizacja integracyjnej imprezy plenerowej Dożynki-Zakończenie Lata 2019
– 12 000 zł
2. Ogrodzenie płyty boiska treningowego – 23847,40 zł

21.10.2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w których brałem udział wraz z kilkoma członkami 
Rady Sołeckiej.
W wyborach do Rady Miejskiej mieszkańcy Książenic uzyskali następujące wyniki
Marek Szczech - 423 głosy
Beata Strzelczyk - 101 głosów
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Joanna Drewniok - 76 głosów 
Edyta Holeczki - 65 głosów
Janina Gańczorz - 52 głosy
Grzegorz Dyla - 33 głosy
Robert Borkowski - 17 głosów

Z kolei do Rady Powiatu mieszkańcy Książenic uzyskali następujące wyniki:
Grzegorz Kubasa - 434 głosy
Zofia Dymorz - 113 głosów
Jolanta Tkocz - 51 głosów

Z tego grona jedynie ja zdobyłem mandat. Jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom za 
poparcie. Szkoda, że Grzegorzowi Kubasie zabrakło kilkudziesięciu głosów.

(komentarz - goście nie słuchają - gdyby mieszkańcy Książenic głosowali na mieszkańców 
Książenic, to te kilka głosów więcej Grzegorz by uzyskał )

W nowej Radzie Miejskiej zostałem Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i 
Polityki Społecznej. Jestem także członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa, Mienia i Ładu 
przestrzennego oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Od bieżącej kadencji sesje Rady Miejskiej można śledzić w internecie, na stronie gminy jest link.
 
W sobotę 10.11.2018 r. odbył się 2.Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Książenic. Turniej 
rozgrywany był w trzech kategoriach: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum/Liceum oraz 
18+. W szranki odważyło się stanąć 18 zawodników.
Bezkonkurencyjnym zwycięzcą dwóch kategorii (Gminazjum/Liceum) został Krzyszof Gumiński. 
Kolejne miejsca zajęli: 
- w kategorii 18 + Czesław Stokłosa (2. miejsce) i ubiegłoroczny triumfator Przemysław Stokłosa 
(3.)
- w kategorii Gimnazjum Liceum - Barbara Ciołek (2.) i Mateusz Ryszka (3.)
Wsród uczniów Szkoły Podstawowej zwycięstwo odniosła Kornelia Piontek. Drugi był Miłosz 
Starczała, a trzecie miejsce zajął Jacek Szczech.
Zwycięzcy, oprócz pucharów, otrzymali karty podarunkowe o wartości 100 zł.
Mam nadzieję, że kolejna edycja turnieju odbędzie się jesienią.

Jesienią 2018 r. wykonano metodą śladową remont dwóch kolejnych ulic – Zielona etap II 230 mb 
53 767,73 zł (plan 70 000 zł) oraz Leszcze 480 mb – 177 986,89 (plan 145 000 zł) 
W marcu  2019 r. kosztem 59 996,34 zł zakończono remont łącznika ul. Zielona / Powstańców.

W ramach tzw. zwrotu z funduszu sołeckiego, pod koniec roku 2018 
– wykonano instalację wodną do płyty treningowej boiska w Książenicach – 4000 zł
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– zakupiono kamień, obrzeża i inne elementów podłoża do mini ogródka botanicznego Nad 
Potokiem w Książenicach – 3515,35, zł 

– uzupełniono oznakowania nazw ulic – 2000 zł (oznakowanie zostało zainstalowane wiosną)
Wszelkie braki w oznakowaniu uzupełniane będą w tym samym trybie w bieżącym roku – proszę o 
informację, gdzie jeszcze trzeba postawić oznakowanie

13.02.2019 r. odbyło się  Walne Zebraniu Gminno-Miejskiej Spółki Wodnej Czerwionka-
Leszczyny. Szczegółowy zakres prac wykonanych przez spółkę w roku 2018 był przedstawiony w 
sprawozdaniu. Przypomnę: składki 13 459 zł (ściągalność 99 %), dotacja UgiM Czerwionka-
Leszczyny 16 250 zł, dotacja UW Katowice 4000 zł – wydatki 30218,16 zł
Dziękuję członkom Zarządu Spółki Wodnej, za projekt i wykonanie prac, delegatom za uchwalenie 
budżetu, władzom gminy za środki na realizację zadań dodatkowych, mieszkańcom za ściągalność 
składek.   
 
Pojawiła się realna szansa na budowę sieci gazowej w Książenicach. 19.04.2018 r. zorganizowałem 
pierwsze spotkanie mieszkańców Książenic z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z 
o.o. na ten temat. Po tym spotkaniu zbieraliśmy ankiety na temat potencjalnego zużycia gazu. Udało
się zebrać 135 ankiet, które zostały przekazane do PSG. Dzięki tym ankietom wykonana została 
analiza, która wykazała opłacalność inwestycji dla Książenic i Kamienia, następnie wykonana 
analiza hydrauliczna wykazała możliwości techniczne, po czym PSG przystąpiła do wykonania 
wstępnej koncepcji gazyfikacji Książenic. 4.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Książenicach 
odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Na 
spotkaniu tym zaprezentowana została koncepcja gazyfikacji Książenic w oparciu o zebrane 
ankiety. Najważniejsze ustalenia spotkania:
2022 rok planowane ukończenie fazy projektowej (projekt + uzyskanie niezbędnych pozwoleń)
2024 rok planowane ukończenie budowy całej instalacji Kamień-Książenice (prace ziemne i 
przyłączeniowe)
Cena przyłącza ok. 2300 zł (instalacja do 15m; skrzynka z gazem na ogrodzeniu)
Obecnie PSG ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowy sieci gazowej w Książenicach.
Przetarg obejmuje 2 zadania - wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję 
dokumentacji wykonawczej dla Rybnika-Kamienia i Książenic. Termin składania ofert - 2019-05-
27 godz. 11:00. Wadium 10 000 zł dla każdego zadania. Szacunkowy wartość zadań bez VAT: 
Kamień 1 250 000 zł, Książenice 950 000 zł. Termin wykonania zamówienia - 32 miesiące od 
podpisania umowy
Szczegółowe informacje o postępowaniu można znaleźć na platformie zakupowej PSG. Trzymamy 
kciuki za uczestników postępowania.

29 marca 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej zakończył się proces zmian w Statucie Sołectwa 
Książenice. Został ogłoszony tekst jednolity, najważniejsza zmiana to obniżenie kworum z 30 do 15
mieszkańców. Trochę to smutne, ale szkoda byłoby tracić możliwość uchwalenia np. Funduszu 
Sołeckiego gdyby zabrakło kilku osób do 30. 

4



Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. przygotowaliśmy i złożyliśmy zgłoszenie do 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r pn „Zakup sprzętu do organizacji 
imprez plenerowych w Książenicach” - chcemy rozbudować scenę oraz dokupić dodatkowe 
namioty. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.  

1 maja 2019 r. na parkingu przy kościele odbył się festyn charytatywny na rzecz Karolka Wilka. 
Przy organizacji festynu czynny udział wzięli członkowie Rady Sołeckiej. Karolkowi życzymy 
zdrowia.

Przez cały okres sprawozdawczy Rada Sołecka spotykała się regularnie na zebraniach. Członkowie 
Rady Sołeckiej aktywnie uczestniczą w działaniach innych podmiotów na terenie Książenic.
Martyna Hanak i Marcin Markiewka wraz z małżonkami założyli Stowarzyszenie Razem dla 
Książenic, w ramach którego uczestniczą w różnych projektach i ubogacają nasze książenickie 
imprezy. Panie Eugenia Roskoszek, Zofia Dymorz i Janina Gańcorz to aktywne uczestniczki Koła 
Gospodyń Wiejskich, działającemu od tego roku pod zmienionym szyldem. Grzegorz Kubasa to 
prezes Unii Książenice, Andrzej Podorski szefuje chórowi Vox Cordis. Dzięki temu działania nasze 
są jeszcze bardziej owocne i dzięki doskonałej współpracy można zrobić więcej. Pan Andrzej Kania
zawsze wspomaga nas transportem, pozostali członkowie Rady Sołeckiej zawsze chętnie pomagają 
przy przewożeniu i montażu sceny i ławostołów, za co składam wszystkim gorące podziękowania.
Podziękowania też chciałbym złożyć Straży Pożarnej oraz wszystkim wolontariuszom, którzy 
licznie wspomagają nas przy różnorakich działaniach. 

Specjalne podziękowania dla władz gminy za przychylność i reakcję na zgłaszane problemy.

Plany na rok 2019
Fundusz sołecki – w trakcie realizacji
W planie remontów dróg mamy zabezpieczone środki w wysokości 70 000 zł - moja propozycja 
jest taka, aby skierować je na ulicę Za Torem, jednakże jeszcze  wiążące decyzje nie zapadły.
(z ulic będących własnością Gminy do utwardzenia pozostały Za Torem, Lasoki, fragment Nad 
Potokiem, łącznik Graniczna-Powstańców, łącznik Klimka-Słoneczna)
Książenickie dożynki odbędą się w tym roku 1.09. Już dziś serdecznie zapraszam. Wniosek z 
ubiegłego roku – niezależnie od pogody przeprowadzimy korowód dożynkowy.

Książenice, 16.05.2019 r.

(-) Marek Szczech
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