
Sprawozdanie z działalności Sołtysa wsi Pogórze oraz Rady 

Sołeckiej za lata 2021/2022 

Działania, które były realizowane w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy 

bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców naszej miejscowości, jak również 

do jej promocji. Wszystkie przedsięwzięcia, które były realizowane mają na celu 

odbudowanie społeczeństwa  działającego wspólnie dla dobra naszej miejscowości. 

Przez ten okres wydarzyło się wiele - jest to efekt dobrej współpracy z naszymi 

organizacjami społecznymi takimi jak Parafia NMPKP , OSP Pogórze, LKS Pogórze 

Zespołem Szkolno–Przedszkolnym, Stowarzyszeniem Przyjaciół Pogórza, Paniami z 

KGW, oraz przy współpracy z naszymi miejscowymi firmami a przede wszystkim z 

mieszkańcami naszej miejscowości. 

W 2021r, pomimo obostrzeń wspólnie zorganizowaliśmy lub wsparliśmy takie 

przedsięwzięcia jak : 

Poczęstunek oraz upominki dla seniorów zamiast tradycyjnego Spotkania 

opłatkowego, spotkania integracyjne dla mieszkańców, Wieczornica 

Niepodległościowa, biegi narciarskie, gry terenowe,  VI Piknik Historyczny jedyna 

impreza plenerowa w naszym rejonie, spacer tematyczny (przyrodniczy). Wsparliśmy 

nasze Stowarzyszenie przy organizacji zagospodarowania nieużytku przy ul Zamek, 

gdzie wykonano zalesienie przy wsparciu naszych firm. Ustawiono rzeźby postawiono 

latarnie solarne, wszystko to tylko dzięki firmom oraz darczyńcom. Oprócz tego 

uczestniczyliśmy oraz wspieraliśmy przy organizacji zajęć interpersonalnych w naszej 

szkole, spotkania z psychologami, mając na celu uświadamianie naszych najmłodszych 

mieszkańców o ogólnych zagrożeniach a także radzenia sobie z trudną sytuacją 

„pandemii”, ze względu na obostrzenia było to udostępnione zdalnie bez możliwości 

kopiowania z powodu praw autorskich. Publikacja była również w naszej szkole. 

Wsparliśmy Panie z KGW przy organizacji tradycyjnego kiszeniu kapusty.  

Zorganizowaliśmy wspólnie z Radiem Bielsko oraz Fundacją Na Rzecz Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego z Bielska Białej przy wsparciu Ireneusza Korzonek akcję rozdawania 

kodeksów drogowych dla najmłodszych  uczestników a Stowarzyszenie z Radiem 

Bielsko rozdawało odblaski. W naszej miejscowości są tworzone ścieżki edukacyjne: 

historyczna oraz przyrodnicza. Jest to nasz autorski  pomysł aby promować naszą 

miejscowość i gminę Skoczów, jak również pokazać walory przyrodnicze oraz historię 

naszej miejscowości oraz Śląska Cieszyńskiego. W trakcie ścieżki jest usytuowana 

siłownia plenerowa, która w ostatnich czasach cieszy się dużym powodzeniem. Cieszy 

fakt, że ten projekt ma bardzo dużą aprobatę naszych mieszkańców, efektem są liczne 



wycieczki osób również z poza naszej okolicy, nasza ścieżka przyrodnicza jest wpisana 

w trasy PTTK.   

Do dnia dzisiejszego  2022 r  wsparliśmy następujące  imprezy plenerowe to jest Cross 

Świętojański, 100-lecie OSP, VII Piknik Historyczny, Ognisko Świętojańskie ( NOC 

KUPAŁY) gdzie odbyło się odsłonięcie rzeźb „Pogórzanina i Pogórzanki” w stroju 

Śląska Cieszyńskiego, uczestniczyliśmy w Spartakiadzie Sołectw, Dożynkach, 

pomagaliśmy również przy organizacji kina plenerowego, rozdaliśmy upominki 

dzieciom podczas organizowanych w naszej szkole wakacji dla dzieci z naszej gminy. 

 Wszystkie te imprezy zorganizowano z zachowaniem bezpieczeństwa oraz 

wytycznych, nawet z powodu  na obostrzenia nasi mieszkańcy pracowali dla dobra 

naszej miejscowości - wyremontowano i konserwowano kilka tablic, remontowano 

maszt przy pomniku, czyszczono trasy ścieżek,  zrobiono przegląd ław i stołów i 

namiotów które są wykorzystywane na spotkania integracyjne i festyny, sympatycy 

LKS Pogórze oraz mieszkańcy wybrukowali plac przed pawilonem. Odbyło się kilka  

spotkań mieszkańców aby utrzymywać porządek przy parku, pomniku, wsparliśmy 

uczniów naszej szkoły przy akcji sprzątania naszej miejscowości. Uporządkowano plac 

przy boisku treningowym, gdzie w przyszłości mam taką nadzieję powstanie teren 

rekreacyjny dla mieszkańców według naszych planów. Z funduszu pokryliśmy koszty 

projektu wiaty przy LKS. Nadal trwa akcja  odtwarzania lasu przy ul. Zamek, dziękuję 

firmom oraz osobom prywatnym za zaangażowanie. Osoby które chciały by się 

jeszcze włączyć serdecznie zapraszam. 

Ze środków z funduszu drogowego udało nam się wykonać dość dużo prac. Jak co 

roku wykonane zostały remonty cząstkowe wszystkich dróg, wykonano remonty 

przepustów przy ul. Zalesie i Zamek, wyczyszczono rowy na ul. Zamek, Zalesie, 

Gawlasa, Sąsiedzka, Krosowa, wyczyszczono i udrożniono odpływ z ul. Krosowa 

przebiegający przez teren szkoły dzięki firmie SKO-EKO. Utwardzono część ulicy 

Sielskiej.   Utwardzanie poboczy na ul. Szczęśliwa, Lipowa Zamek i Zalesie. Wykonano 

zwalniacze oraz zmianę oznakowania na ul Lipowa i Zamek. Wykonano wykaszanie 

rowów i poboczy, przycinkę oraz wycinkę drzew oraz samosiejek na drogach 

gminnych. Systematycznie usuwano usterki które zagrażały bezpieczeństwu 

użytkowników naszych dróg. Przypomnę że dzięki programowi MZD wykonaliśmy 

bardzo dużą ilość nakładek asfaltowych, dokończyliśmy ul. Zamek oraz ul. Tokarską.. 

Wszystkie te przedsięwzięcia mogły się odbywać dzięki wsparciu i współpracy MZD w 

Skoczowie oraz wydziałów organizacyjnych gminy i wszystkich naszych pogórskich 

organizacji. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się nadal rozwijać, a trudności 

które napływają  nie będą utrudnieniem a wręcz mobilizacją do dalszego działania.  



Rolą gospodarza miejscowości czyli sołtysa jest reprezentowanie i dbanie o dobro 

mieszkańców i miejscowość oraz pomoc przy załatwianiu różnych spraw - przy 

wsparciu Rady Sołeckiej. Jak państwo widzą i wiedzą nie jest to łatwe zadanie lecz 

muszę z przykrością stwierdzić czasem utrudniane, ale na wszystkie możliwe sposoby 

staram się tę funkcję pomimo różnych trudności dobrze wykonywać. 

 Szanowni Państwo  sprawa którą chcemy  realizować to jest budowa skweru 

rekreacyjnego. Od 2015 roku składamy wnioski. W tym roku po raz kolejny składamy 

wniosek oraz uchwałę o wsparcie aby zabezpieczyć z funduszu sołeckiego na 

wykonanie planów oraz budowę skweru rekreacyjnego przy ul Zamek 20. Z powodu 

planów budowy przedszkola w tym miejscu nie możemy nic w tym kierunku na razie 

zrobić. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć budowę wiatki na LKS-ie  i przystąpić w tym 

roku do konkursu Inicjatywa Sołecka organizowany przez Urząd Marszałkowski, ze 

względu na opóźnienia z wykonaniem projektu a Celem przystąpienia do konkursu 

jest uchwała Zebrania Wiejskiego oraz Rady Gminy o zabezpieczenie środków w 

budżecie na ten projekt oraz budowę nie mieliśmy możliwości wystartować w 

konkursie. Pragnę po raz kolejny przypomnieć to co mówię na każdych zebraniach, że 

jest dożo różnych projektów i dofinansowań my nie mówimy że nam się należ MY 

prosimy tylko o pomoc i wsparcie aby odciążyć budżet gminy i wykorzystać środki 

zewnętrzne. 

Od pięciu lat staram się o poprawę drożności koryta rzeki Pogórzanki oraz młynówki. 

W latach 2021 i 2022 uczestniczyłem w  spotkaniach z przedstawicielem Wód Polskich 

z bielska które sam zorganizowałem oprócz tego były spotkania z wydziałem ochrony 

środowiska z Urzędu Gminy który również wystosował pismo do zarządcy o pilne 

zajęcie się tymi ciekami wodnymi zgoda na wycinkę drzew była do końca 2021 roku. 

W miesiącu kwiecień zaczęto czyścić koryto rzeki z samosiejek do tej pory nie 

dokończono, efekty zaniedbań już widać między innymi zwalone drzewo na 

zadaszenie OSP, mieszkańcy ul. Zamek na własny koszt udrażniają koryto rzeki aby ich 

dobytku nie zalewało podmywana kapliczka. 

 Zostały zdewastowane znaki na ul. Bielskiej oraz zaniedbana droga w szczególności 

pobocza . Pomimo interwencji MZD oraz zgłoszenie na policję i wielu próśb nawet na 

zebraniu wiejskim łącznie z wnioskiem nic się nie działo w tym kierunku. Dopiero po 

stanowczych pismach do Marszałka Województwa oraz Wojewody przy wsparciu 

Starostwa w Cieszynie zaczęto poprawiać warunki bezpieczeństwa na tej ulicy. Z 

informacji jakie posiadam jest projektowana nowa organizacja ruchu na ul. Bielskiej, 

w między czasie wystosowałem pismo do Burmistrza aby uczestniczyć przy tych 

pracach w szczególności jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców po 



przez oświetlenie tej ulicy oraz doświetlenie przejść dla pieszych oraz wyczyszczenia 

poboczy i korytek i przepustów. 

Kolejną rzeczą która mnie zaniepokoiła to rozbudowa ul Góreckiej. Przy tak dużej 

kolejnej inwestycji jaką robi powiat oraz gmina po raz kolejny nie ujęto ok 100 m 

wyremontowania drogi oraz skrzyżowania w naszej miejscowości przy ulicy 

Wierzbowej, jest to kolejny przykład jak traktowane jest społeczeństwo w naszej 

miejscowości. Pragnę przypomnieć że kilka lat temu identycznie wyglądał remont ul 

Bielskiej, wszystko remontowane do granicy miasta z naszą miejscowością. Po 

wystosowanych pismach oraz rozmowach z gminą i starostwem jest zapewnienie że 

zabezpieczone będą środki na plan i przebudowę drogi w granicach naszej 

miejscowości na ul Góreckiej ze skrzyżowaniem z Wierzbową. 

 Na dzień 13 września 2021 r. z funduszu sołeckiego dysponujemy kwotą- 4013,18 zł.   

Środki z funduszu drogowego są wyczerpane prawie w całości ale i tak udało nam się 

wykonać dość dużo prac.  

W 2023 roku planujemy oprócz bieżących remontów, remonty  na następujących 

ulicach- dokończenie ul. Wierzbowej do ul. Zgodnej oraz  ul. Baziową od ul. Zamek, ul. 

Zalesie będzie ona robiona etapami. Jest stworzony przez MZD projekt o tyle 

korzystny, że zamiast co roku robić nakładki po kilkadziesiąt metrów, będziemy w 

stanie wyremontować konkretne odcinki naszych dróg. Niestety z moich informacji 

jakie posiadam na przyszły rok może zabraknąć dodatkowych pieniędzy.  

 Normalnym systemem wyremontowanie tych ulic trwałoby o wiele dłużej. Mam 

nadzieję że dodatkowa kwota z budżetu gminy która wspiera fundusz sołecki będzie 

utrzymana powołując się na deklaracje pana Burmistrza.  

Spotkania w Urzędzie Gminy nie  odbywały się raz w miesiącu jak było to tradycją 

od lat, oprócz tego jak w ubiegłych latach spotykałem się z burmistrzem przynajmniej 

8 razy w sprawach pilnych dla naszej miejscowości, to w tym roku po mimo starań z 

mojej strony ani razu. Upokarzające dla mnie było że czekając na umówioną godzinę 

ponad pół godz. Poinformowano mnie że burmistrz nie ma na razie czasu ,proszę 

czekać. Chciałem porozmawiać między innymi na temat wniosków oraz koncepcji 

które złożyłem między innymi na temat budowy przedszkola, skweru rekreacyjnego, 

ul. bielskiej. W ubiegłym roku podczas jednej z rozmów dostałem zapewnienie od 

Pana Burmistrza że po skończeniu rozbudowy przedszkola w Skoczowie priorytetem 

jest budowa przedszkola w Pogórzu. Złożyłem petycję do Rady Gminy o pomoc i 

wsparcie przy budowie przedszkola oraz wniosek w sprawie zagubienia koncepcji 

budowy przedszkola. Rada Miejska uznała moją petycję jako zasadną.  



Natomiast Wojewoda uwzględnił że na tą petycję powinien odpowiedzieć burmistrz. 

Do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi. 06 kwietnia odbyło się spotkanie z 

mieszkańcami na temat budowy przedszkola po przedstawieniu prze zemnie sprawy 

aby mieszkańcy zdecydowali nad losem naszego przedszkola zastępca burmistrza 

przedstawił swoją wizję uznając się za fachowca oraz podważając kompetencje 

znanego inżyniera, projektanta w naszej gminie, sam pokazując projekt z budowy na 

osiedlu południe mówiąc że jest to projekt na ul. Zamek. Po tym wszystkim 

mieszkańcy byli zdezorientowani. Ustalono że mamy przedstawić działkę i miejsce na 

budowę, co też na dzisiejszym zebraniu zrobimy.  

Spotkania z Radą Sołecką odbywają się według potrzeb, oprócz tego jesteśmy w 

stałym kontakcie. 

Wszystkie zgłoszenia od naszych mieszkańców, są w trakcie załatwiania. Na 

opóźnienia w niektórych sprawach nie mam wpływu. W sprawach ważnych dla naszej 

miejscowości wystosowałem pisma do Urzędu Marszałkowskiego ,Wojewody, 

Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, Zarządu dróg woj. Powiatowego zarządu 

dróg, Miejskiego zarządu dróg, Wody Polskie, Nadleśnictwo Ustroń oraz wielu innych 

instytucji które mają wpływ na jakość życia w naszej miejscowości. 

Bardzo dużo pytań od mieszkańców było na temat nowych stawek oraz sposobu 

wywozu śmieci oraz deklaracji w sprawie opalania domów mam nadzieję że nasi 

goście udzielą wyczerpujących odpowiedzi. Nie wszystkie informacje są dostarczane 

na bieżąco aby informować mieszkańców. Dziękuję tym wydziałom które przekazują 

mi informację aby udostępnić to na naszej stronie sołeckiej jest to możliwość do 

dotarcia większego grona mieszkańców. Przez ponad rok czasu naszą stronę 

odwiedziło ponad 40.000 osób więc warto umieszczać oprócz na tablicach również na 

stronie. 

 Coraz częste podtopienia są tematem oraz wzburzeniem mieszkańców. Faktem jest 

że powstaje coraz to więcej budynków a gwałtowne ulewy robią duże spustoszenie a 

właściciele najczęściej wykonują inwestycje nie patrząc na skutki  ( poprzerywane 

dreny, zasypywanie rowów, sztuczne podnoszenie terenów. Niepokojące jest również 

coraz większy ruch ulicami naszej miejscowości z powodu remontów dróg w 

okolicznych wioskach oraz w mieście Skoczów. Szczególnie eksploatowane są ulice 

Zamek, Górne Stawy, Dworcowa nie wspominając o ul. Bielskiej. Jest to podstawa aby 

wnioskować do Urzędu Gminy po raz kolejny o zabezpieczenie dodatkowych środków 

i wsparcie na remonty tych ulic w szczególności Górne Stawy. 



 Bardzo dużo osób w naszej miejscowości nie jest podpięte do wodociągu nie stać 

ludzi aby wybudowali na własny koszt, a pomocy z gminy nie mają. Złożyłem wnioski 

o zabezpieczenie środków na 2022 r. na wsparcie budowy wodociągów na ul. Dębina, 

Zalesie, Bielska, Sąsiedzka, Sielska oraz Zamek. Przypomnę że obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie dostępu do wody wszystkim mieszkańcom . Dochodzą do mnie również 

informacje o braku obstawienia etatów w szkole. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi 

szkoły wspólnie z rodzicami musieli wykonywać prace przygotowawcze do roku 

szkolnego. 

 Mieszkańcy chcą od wydziałów odpowiedzialnych za oświatę na piśmie do rady 

sołeckiej o wyjaśnienie tej sytuacji, czy we wszystkich szkołach gminy są takie 

problemy czy tylko w Pogórzu. 

 

Jestem w  stałym kontakcie z naszym dzielnicowym z Policji asp. Michałem Szczypka 

oraz rewirowym ze Straży Miejskiej Janem Bednarzem. Wszystkie sprawy załatwiamy 

na bieżąco. 

Sprawy urzędowe z reguły załatwiam osobiście z poszczególnymi oddziałami naszego 

urzędu za co dziękuję pracownikom urzędu za współpracę, lub listownie z urzędami z 

poza naszego rejonu. 

Uczestniczyłem na zebraniach sprawozdawczych naszych organizacji, czyli w OSP oraz 

LKS i SPP. Obecność na takich zebraniach jest bardzo potrzebna i ważna aby poznać i 

ustalić rodzaj współpracy. Jestem również w stałym kontakcie z Proboszczem parafii, 

jak również dyrekcją i nauczycielami ZSP nr 5 w Pogórzu oraz dyrekcją PDPS. 

W 2022r. po konsultacjach z wszystkimi naszymi organizacjami społecznymi 

postanowiliśmy uhonorować Pana Ireneusza Korzonka jako zasłużonego dla Sołectwa 

Pogórze, jeżeli to możliwe proszę o wskazanie osoby którą uhonorujemy w przyszłym 

roku. Co roku otrzymujemy wsparcie naszych działań przez MON, MRPiPS, Urząd 

Miasta, Starostwo Powiatowe.  

W 2021 nasza miejscowość została wyróżniona artykułem w prestiżowej gazecie 

ogólnopolskiej SAMORZĄDOWIEC opisane były szczególne działania na rzecz rozwoju 

oraz dobrą współpracę w naszej miejscowości. 

Zgłosiłem w 2021r  po raz kolejny naszą miejscowość do konkursu  najpiękniejsza wieś 

województwa śląskiego na prośbę urzędu gminy.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Na 2023 rok przedstawiam środki przeznaczone do dyspozycji w naszym Sołectwie: 

Fundusz drogowy – 165.594,- zł   wychodzi 6,600 zł/km 

(Plus dofinansowanie na nakładki asfaltowe) 

Fundusz sołecki – 12.654, zł  czyli 6,0 zł na osobę(mieszkańca ) 

Przybyło nam mieszkańców : 2088 osób w 2021r. na 2109 osoby w 2022 r.  

Proponuję zebranym złożyć wniosek o podwyższenie stawek na fundusz drogowy do 

kilometra drogi oraz sołecki na mieszkańca z powodów rosnących cen a kwoty 

dofinansowań są z przed prawie dekady.  

Szanowni mieszkańcy to jest jedynie skrót działań, które ja jako przedstawiciel naszej 

miejscowości realizowałem aby w naszej miejscowości żyło się lepiej przy waszej 

współpracy aby udowodnić, że my jako mieszkańcy możemy wspólnie zrobić wiele, 

pomimo wielu trudności. Mam nadzieję, że ten wysiłek nie pójdzie na marne. 

Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu w Skoczowie, Radzie Sołeckiej,  

mieszkańcom  oraz organizacjom i firmom za pomoc oraz wsparcie. Zapraszam do 

wspólnej pracy osoby które nie koniecznie działały w kierunku dobra naszej 

miejscowości, pokażcie że również Dzięki Wam nasza miejscowość jest przykładem 

jak można współpracować oraz tworzyć jedną całość, pomimo wielu trudności oraz 

czasem niełatwych decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedstawiam propozycję Uchwał i Wniosków : 

 Uchwała nr 1.  Proponuję przeprowadzić głosowanie nad propozycją wsparcia z 

funduszu drogowego na 2022 r. –   bieżące utrzymanie dróg, wycinka i przycinka 

drzew, materiały eksploatacyjne sprzętu.  

Uchwała nr 2.  Przekazanie kwoty 1050.00 zł na fundusz drogowy. 

Uchwała nr 3. Proponuję przeprowadzić głosowanie nad propozycją wsparcia z 

funduszu sołeckiego na 2022 r. – uroczystość 11 listopada, spotkanie dla seniorów, 

spotkanie integracyjne, tradycyjne kiszenie kapusty, jubileusz KGW  

 

Planując wydatki z funduszu drogowego na 2023 r. proponuję: 

Uchwała nr 4. 

Remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg, wykonanie zatoczek (tzw. mijanek) 

oraz naprawa nawierzchni na ul Zalesie, Baziowa,  dokończenie utwardzenia części 

drogi Sielskiej od strony ul Zalesie, wykonanie odwodnienia na ul Wspaniałej, 

stabilizowanie ul Gawlasa. Remonty ulic, Górne Stawy, Zalesie, Ogrodników 

Nakładki asfaltowe-  dokończenie ulicy Wierzbowa.   

Wykaszanie oraz czyszczenie rowów, wycinka oraz przycinka drzew, zakup paliwa oraz 

materiałów eksploatacyjnych oraz narzędzi potrzebnych do wykonywania robót, 

bieżące naprawy sprzętu. 

Planowana pomoc w organizowaniu przedsięwzięć z funduszu 

sołeckiego na 2023 r. : 

Uchwała nr 5. 

- Pogórskie Kolędowanie, 

- Biegi Narciarskie  

- Festyny  

- Dożynki Pogórskie 

 -Cross Świętojański 



- Spartakiada Sołectw 

- Piknik Historyczny 

- Spotkanie dla Seniorów 

- Spotkania integracyjne 

- ulotki, tablice informacyjne, materiały promocyjne oraz materiały potrzebne do ich 

wykonania. 

- materiały i urządzenia do zabezpieczenia imprez plenerowych w naszej 

miejscowości, opłata stała za energię elektryczną, zakup lamp solarnych 4 szt. 

Przedstawiam propozycję wniosków do uchwalenia 

przez zebranie Wiejskie : 

 Wniosek Nr 1.  

Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Gminy Skoczów i Wydziału Nieruchomości i 

Planowania Przestrzennego  o zweryfikowanie oraz ustalenie własności oraz ich 

przejęcie przez gminę działek które są własnością osób prywatnych a przebiegają 

częściowo przez drogi gminne to jest ul. Dworcowa, G. Stawy, Zalesie. Dworkowa. 

Potrzebne to jest do uregulowania prawnego aby można było w przyszłości 

wykonywać prace modernizacyjne naszych dróg. 

Wniosek Nr 2.  

Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Gminy Skoczów w sprawie zabezpieczenia w 

budżecie gminy środków na projekt oraz budowę skweru rekreacyjnego przy ul. 

Zamek 20, oraz zabezpieczenie środków na zabezpieczenie lub rozbiórkę budynku 

znajdującego się na tej działce. 

Wniosek Nr 3. 

Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Gminy Skoczów o pilne wystąpienie do 

właściciela działki nr. 790/91 o powierzchni 0,68 ha, która jest własnością Skarbu 

Państwa na potrzeby budowy przedszkola, sąsiadująca z ul. Zalesie, Grodziecka, 

Bielska. Według wytycznych i zapewnień na spotkaniu w dniu 6 kwietnia 2022 w LKS 

Pogórze Co umożliwi budowę przedszkola w naszej miejscowości . 



Wniosek Nr 4. 

Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Gminy Skoczów w sprawie przydzielenia na 

pełny etat w sołectwie Pogórze pracownika MZD w Skoczowie 

 

 Wniosek  Nr 5. 

Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Skoczów o pilne zabieganie 

dodatkowych środków na remont oraz poprawę bezpieczeństwa ul. Górne 

Stawy. 

Wniosek  Nr 6. 

 Zwrócić się do Burmistrza Miasta Skoczów po raz kolejny o wsparcie oraz interwencję 

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Bielskiej 

oraz przekazywania informacji na temat planowanej przebudowy organizacji ruchu na 

tej ulicy. 

Wniosek Nr 7. 

Zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Skoczów oraz Wodociągów Ziemi 

Cieszyńskiej w sprawie zorganizowania i sprawdzenia technicznych parametrów 

wodociągu w miejscowości  Pogórze pod względem wydolności oraz zabezpieczenie 

punktów czerpalnych dla Straży Pożarnej po remoncie wodociągu. 

Wniosek  Nr.8  

Zwrócić się do Burmistrza Miasta Skoczów po raz kolejny o pomoc i  wsparcie 

mieszkańców ulic Zalesie, Dębina, Skarpa, Sielska, Zamek i Sąsiedzka w celu 

rozbudowy oraz podłączenia do wodociągu. 

Wniosek  Nr. 9 

Zwrócić się do Burmistrza Miasta Skoczów w sprawie pilnego uregulowania oraz 

wycinki drzew w rzece Pogórzanka oraz Młynówka, zabezpieczenie zabytkowej 

kapliczki według wytycznych z wizji lokalnej. 

Jeśli mają Państwo jeszcze propozycje wniosków proszę przedstawić.  


