Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Paniowy
za 2020r

1.Rada Sołecka w 2020 r.działała w składzie.
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Rada Sołecka w 2020 r. informowana była w następujących tematach i
zajmowała się tematami tj.:
1.Rozbudowa Szkoły .
2.Chodnik od ul. Wolności do ul. Żurawiej.
3.Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Starokościelnej.
4.Remonty dróg naszego Sołectwa.
5.Szycie maseczek - wsparcie w walce z covid -19.
6. Gazyfikacja naszego Sołectwa.
7.Odwadnianie posesji na terenie Sołectwa.
8.Działalność Spółki Wodnej.

9.Przycinka pielęgnacyjna drzew przy ulicy Mokierskiej i Wolności. Wycinka
drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego przy ul.
Darwina.
10.Wymiana oświetlenia.
11.Czyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Mokierskiej.
12.Oznakowanie ul. Kąty (dojazd do Rybałówki)
13.Organizacja Mszy dożynkowej.
14.Remont schodów prowadzących do Kościoła.
15.Doświetlenie ulic naszego Sołectwa.
16.Projekt chodnika przy ul. Mokierskiej.
17.Wiaty przystankowe skrzyżowanie ul. Gliwickiej i Zrębowej.
18.Likwidacją etatu lekarza pediatry w naszej przychodni.
19.Ponowny protest przeciwko budowie kolei w naszym rejonie.
20.Poszerzenie dojazdu do posesji przy ul. Darwina.
21.Organizacja zakupu paczek świątecznych dla seniorów 70+.
22.Zakup iluminacji świątecznych .
23.Podział środków sołeckich.
Ad.1 W minionym roku ( lipiec 2020 r.) rozpoczęto rozbudowę naszej szkoły .
Każdy etap prac jest widoczny, jak również dokumentowany.
Ze względu na wąski teren wokół szkoły i dużą skalę inwestycji, proszę
mieszkańców naszego Sołectwa o wyrozumiałość w związku z prowadzonymi
robotami.
Ad.2 Chodnik wzdłuż szkoły od ul. Wolności do Żurawiej może uda się zrobić w
trakcie rozbudowy.
Ad.3 Wykonano nakładkę asfaltową na odcinku ul. Starokościelnej.

Ad.4 Remonty dróg w naszym sołectwie przebiegały w kolejności składanych
wniosków, niezrealizowane w 2020 r. zostaną dokończone w tym roku.
Utwardzono odcinek ul. Kąty i ul. Ks. Szymankiewicza. Na ul. Zrębowej załatano
dziury. Dokonano napraw mało powierzchniowych na ulicach: Staromiejska
(boczna) do nr. 100 d., do nr. 17, do nr. 45 (odcinek Gminny). Naprawy na ul.
Solnej od nr. 9 do ul. Przelotowej oraz na ul. Mokierskiej będą kontynuowane
w tym roku łącznie z ul. Wolności. Planuje się również regenerację
zniszczonych fragmentów istniejącej nawierzchni asfaltowej przy ul. Rusinów.
Odnośnie podejmowanego tematu przebudowy skrzyżowania ul. Wolności z ul.
Przelotową powziąłem wstępną informację od radnej powiatowej, że temat
ten ma być przedmiotem rozmowy Wicestarosty z Dyrekcją WZD, czy jest
szansa na „wyjęcie” z projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 925 tego
fragmentu, by spróbować go przebudować w ramach programu: „bezpieczne
przejścia na terenie powiatu” Sprawa jest nadal otwarta, niemniej w toku
działania.
Ad.5 Włączyliśmy się w walkę z covid 19, zakupiliśmy materiał do szycia
maseczek, których na początku pandemii brakowało i wspólnie z pracownikami
niepedagogicznymi szkoły, przedszkola podjęliśmy akcję szycia i rozdysponowania ich pomiędzy mieszkańców naszego Sołectwa.
Ad.6 Odnośnie gazyfikacja Sołectwa, informuję, że Zakład Gazowniczy z
siedzibą w Zabrzu z uwagi na mnogość projektów realizuje prace zgodnie z
harmonogramem zawartych umów.
Ad.7 W drugiej połowie roku 2020 r. miały miejsce zalania posesji, piwnic
domów. Udało się przeprowadzić roboty melioracyjne w wszystkich
zgłoszonych przypadkach.
Ad.8 Spółka Wodna wywiązywała się ze zgłaszanych problemów na bieżąco, a
sytuacje awaryjne były usuwane niezwłocznie i w miarę posiadanych środków
finansowych.
Ad.9 Została przeprowadzona dwukrotnie przycinka pielęgnacyjna drzew przy
ul. Mokierskiej, jak również przy ul. Wolności. W tym roku przeprowadzono
oględziny drzew przez przedstawicieli Ochrony Środowiska, którzy wystąpili o

wycinkę tych drzew, ze względu na zagrożenie, które stanowią. Nie są to
drzewa parkowe, są stare, spróchniałe w środku i chore. O decyzji poinformuję
mieszkańców o decyzji. Podczas wiatru na dachu i na drogę spadają
niebezpieczne konary i sama przycinka nie rozwiązuje problemu.
Ad.10 ZUK jest w trakcie wymiany starego oświetlenia ulicznego w naszej
Gminie na oświetlenie ledowe. Realizowane jest to w miarę pozyskanych
środków finansowych. Na terenie naszego sołectwa również można zauważyć
kilka wymienionych punktów świetlnych.
Ad.11 Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził czyszczenie rowu przy ul.
Mokierskiej (odcinek około 200 m.).
Ad.12 Postawiono oznakowanie na ul. Kąty (dojazd do Rybałówki). Odcinek tej
drogi był niebezpieczny dla użytkowników.
Ad.13 Sfinansowaliśmy dekorację Kościoła z okazji Mszy dożynkowej.
Ad.14 Złożyliśmy do burmistrza wniosek o remont schodów przed wejściem na
teren Kościoła.
Ad.15 Złożyliśmy wniosek o doświetlenie ulic na terenie naszego Sołectwa.
Ad.16 W tym roku przyjęto do budżetu powiatowego wykonanie projektu
chodnika przy ul. Mokierskiej.
Ad.17 Wystosowaliśmy pismo do Burmistrza o postawienie wiat przystankowych na skrzyżowaniu ul. Gliwickiej i Zrębowej .
Gmina wymieniała wiaty stare na nowe. Na naszym Sołectwie u zbiegu tych ulic
nie ma ich wcale, więc można byłoby z tej wymiany coś wykorzystać.
Ad.18 Wspólnie z mieszkańcami składaliśmy protest przeciw likwidacji etatu
lekarza w naszej przychodni, dostarczyliśmy protest z podpisami naszych
mieszkańców Władzom Powiatu oraz Gminy.
Ad.19 Do CPK wysłaliśmy kolejny protest odnośnie budowy kolei w naszym
rejonie w związku z nowo planowaną trasą.
Ad.20 Ponowimy starania o poszerzenie wyjazdu z ul. Grzybowej na ul.
Gliwicką.

Ad.21 W tym roku z racji pandemii nie odbyło się spotkanie opłatkowe
seniorów naszego sołectwa. Postanowiliśmy zorganizować paczki świąteczne
dla osób 70+ , nie wszystkich odwiedziliśmy a to z powodu braku danych
osobowych.
Ad.22 W minionym roku ze środków sołeckich zakupiliśmy iluminacje
świąteczne. Nie były one w tym roku zakładane, gdyż okres był zbyt krótki na
zawarcie stosownej umowy z Tauronem. Będą one zakładane od grudnia tego
roku.
Ad.23 Podział środków Sołeckich. Zał.nr.1
Plany na 2021.
1.Ul. Grzybowa ponownie złożymy pismo do Zarządu Dróg Krajowych
O poszerzenie wyjazdu na ul Gliwicką .

2.Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Szymankiewicza.
3.Zagospodarowanie terenu zielonego koło boiska .
4.Remonty bieżące ulic naszego Sołectwa.
5.Ponowienie pisma do ZDK o zamontowanie świateł na żądanie na
skrzyżowaniu ul. Staromiejskiej i Gliwickiej.
6.Jeżeli będzie to możliwe zorganizujemy festyn Sołecki oraz spotkanie
opłatkowe dla seniorów.
7. Podział środków Sołeckich na 2021r. zał. Nr.2
W 2020 r. ograniczono do minimum liczbę dyżurów stacjonarnych ze względu
na pandemię covid-19. Jednakże pełniłem dyżury telefoniczne, zawsze byłem
do dyspozycji mieszkańców, gdy sytuacja tego wymagała, jechałem na miejsce
wskazanego problemu, by go rozwiązać. Wszelkie problemy, wnioski, skargi
mieszkańców przyjmowałem telefonicznie lub spotykając się z mieszkańcami w
plenerze na terenie Sołectwa.
Kończąc sprawozdanie pragnę podziękować Burmistrzom Mikołowa, pani
Przewodniczącej Rady Miasta Mikołowa, Radzie Miasta jak również
pracownikom Gminy, Zarządowi Starostwa, przedstawicielom Straży Miejskiej,

Policji, Ks. Proboszczowi, Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Radnej Powiatowej pani
Janinie Szołtysek, wszystkim Stowarzyszeniom i Organizacjom działającym na
terenie naszego Sołectwa, Członkom Rady Sołeckiej, Sołtysom naszej Gminy za
współpracę, pomoc, dobrą radę. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Paniów za
Wasze uwagi, życzliwość, zaufanie, dobre słowo i współpracę. Jeżeli czegoś nie
zrealizowałem postaram się zrobić w tym roku .

