
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Zbytków za rok 2021

Niestety, rok 2021 był wciąż rokiem naznaczonym pandemią, co mocno odcisnęło się na działalno-

ści społecznej. Jednak dzięki możliwościom technologicznym, sołtys wraz z radą sołecką, byli w 

ciągłym kontakcie, na bieżąco analizując sołeckie sprawy drogą mailową i telefoniczną. Obostrze-

nia pandemiczne uniemożliwiły przeprowadzenie spotkań rady, jednak zorganizowano wyjazdową 

radę, mająca na celu rozdysponowanie kamienia na terenie wsi.

Ponadto Sołtys, będąc jednocześnie Radnym Rady Miejskiej w Strumieniu, współpracował z Rad-

nym Kazimierzem Jaworskim, Radnym Powiatowym Stanisławem Mendrkiem oraz sołtysami z 

miejscowości sąsiadujących z terenu gminy Strumień.

Rada Sołecka wraz z sołtysem obradowali w sprawie:

- zadań do budżetu gminy;

- zadań w ramach funduszu sołeckiego;

- zadania w ramach Konkursu Marszałkowskiego „Inicjatywa sołecką 2021”;

- propozycje do wyróżnienia „Zasłużony dla Sołectwa”, „Zasłużony dla Gminy Strumień”, Laur 

Srebrnej Cieszynianki.

Zrealizowane zadania:

- udział w zebraniach walnych organizacji;

- współpraca z instytucjami działającymi na terenie Zbytkowa, Gminy Strumień, Powiatu Cieszyń-

skiego;

- działania profilaktyczne dotyczące pandemii Covid-19: rozdysponowanie maseczek dla instytucji

na terenie wsi;

- przygotowanie zapytań ofertowych do zadań w ramach Funduszu Sołeckiego i Konkursu Mar-

szałkowskiego „Inicjatywa sołecka” 2021;

- zwołanie zebrania wiejskiego;

- przygotowanie propozycji do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok, które zosta-

ły uchwalone na Zebraniu Wiejskim: wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków, przy-

gotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Akacjowej;

- współorganizowanie akcji zbierania karm dla psów na potrzeby „Psiej Ekipy”;



- przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadania „Na straży zdrowia - stawiamy na sport”. Za-

kup dofinansowany został z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Kon-

kursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 r. oraz ze środków Gminy Strumień;

- odpowiedzi na bieżące zaproszenia, zapytania;

- koordynacja koszenia rowów;

- koordynacja i nadzorowanie prac porządkowych;

- koordynacja i nadzorowanie zimowego utrzymania dróg;

- koordynacja i uwagi do cząstkowych napraw dróg gminnych;

- nadzorowanie prac przy naprawie przepustu i odwodnieniu ul. Starowiejskiej;

- złożenie wniosków o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Sołectwa”: Grażyna Gądek oraz 

Aniela Janota;

- wniosek o wyczyszczenie przepustu trójokularowego oraz przepustu na rowie melioracyjnym 

obok terenu byłej restauracji Samolot pod DK81;

- wniosek o przycięcie i pielęgnację drzew przy drogach gminnych;

- wniosek o przygotowanie projektu dot. przystanku na ul. 1-go Maja w Zbytkowie w kierunku do 

Strumienia;

- wniosek do PGNiG o zabezpieczenie antykorozyjnie rury gazowej nad rowem melioracyjnym w 

okolicy ul. Wiślańskiej;

- interpelacja, wraz z radnym Kazimierzem Jaworskim, dotycząca budowy drogi technicznej 

wzdłuż DK81, po zamknięciu przejazdu na skrzyżowaniu z ul. Wspólną;

- wnioski do Policji ws. gromadzenia się młodzieży na placu zabaw i przy remizie OSP Zbytków 

w godzinach wieczornych i nocnych;

- monitorowanie i raportowanie poziomu wód i stanu rowów podczas intensywnych opadów;

- bieżące prowadzenie strony www.solectwozbytkow.pl oraz fanpage Sołectwo Zbytków na Face-

booku.

Serdecznie dziękuję Radzie Sołeckiej za Waszą pracę, pomysły i bezinteresowne zaangażowanie. 

Pragnę również podziękować wyjątkowym instytucjom, które działają na terenie Zbytkowa  - Wa-

sza  praca jest wzorcowa i godna chwalenia i podziwiania. Dziękuję Wam, drodzy Mieszkańcy, za 

to, że tworzymy tu wspaniałą, zintegrowaną społeczność. Podziękowania dla przedstawicieli Gminy

Strumień, z p. Burmistrz na czele oraz Powiatu Cieszyńskiego. 

Dziękuję także moim bliskim za ich wsparcie. 

Bogusław Wawrzyczek

http://www.solectwozbytkow.pl/

