PROTOKÓŁ nr 3/2017
z zebrania wiejskiego Sołectwa Bachowice, które odbyło się w dniu 5.03.2017 r.
o godz. 915, w sali Domu Strażaka w Bachowicach ( II termin).
W zebraniu udział wzięli:
Sołtys wsi Bachowice a zarazem radny Sołectwa Bachowice – Marian Szewczyk,
Wójt Gminy Spytkowice – Mariusz Krystian,
Radny Powiatu Wadowice – Ryszard Mróz,
Radna Sołectwa Bachowice – Lucyna Kozak,
Radny Sołectwa Bachowice – Arkadiusz Stańczyk,
Członkowie Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy Sołectwa wg zał. listy obecności, który
stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Zebranie otworzył Sołtys wsi Bachowice – Marian Szewczyk witając obecnych gości
oraz mieszkańców Sołectwa. Stwierdził, że zebranie odbywa się w II terminie, ponieważ
w I terminie nie zebrało się 5 % (89 Mieszkańców) stałych mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania oraz, że jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Zgodnie z paragrafem 13 ust. 2 Statutu Sołectwa - Sołtys wsi poprosił mieszkańców
o wpisanie się na listę obecności potwierdzając udział w zebraniu oraz pouczył, aby osoby
chcące zabrać głos w dyskusji przed rozpoczęciem swojej wypowiedzi podały imię
i nazwisko, celem odnotowania w protokole, kto jest zgłaszającym lub wnioskodawcą danego
zapytania, czy wniosku. Wyjaśnił, iż nie podanie imienia i nazwiska spowoduje,
że zgłaszający zostanie odnotowany w protokole ogólnie jako mieszkaniec Sołectwa.
Mieszkańcy zostali również poinformowani, że do głosowania na zebraniu uprawnieni są stali
mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w stałym rejestrze wyborców Gminy Spytkowice.
Następnie Sołtys wsi Bachowice – Marian Szewczyk zaprosił do stołu prezydialnego Wójta
Gminy Spytkowic, Radnego Powiatu Wadowice i Radnych oraz członków Rady Sołeckiej.
W dalszej kolejności Pan Marian Szewczyk przedstawił projekt porządku obrad zebrania
w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2016 roku oraz planowane
rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2017.
3. Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2016 oraz planowanych
do realizacji w roku 2017.

4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednim zebraniu wiejskim.
5. Informacja Wójta Gminy nt. zmian dotyczących reformy oświaty oraz zmian
prawnych dotyczących wycinki drzew.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie zebrania.
Sołtys zapytał zebranych czy są inne propozycje?
Mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w zebraniu nie wnieśli uwag do porządku obrad
i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (52) przyjęli przedstawiony porządek obrad
w brzmieniu jak wyżej.
Ad. pkt 2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2016 roku oraz planowane
rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2017.
Sołtys wsi Marian Szewczyk przedstawił sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań
w 2016 roku (Załącznik Nr 2 do protokołu) oraz plan Rady Sołeckiej na rok 2017.
Po
odczytaniu
Sprawozdania
Sołtys
czy do przedstawionych informacji są pytania?

zapytał

zebranych

Mieszkańców,

Pan Mirosław Knapik – ustosunkował się do prac związanych z remontem drogi
na Grodzisko. Prace związane z remontem tej drogi spowodowały zapchanie rowu
odwadniającego przy drodze. W tej chwili zrobiło się tam istne „bajoro”. Bardzo proszę
o pilne udrożnienie tego rowu.
Sołtys wsi Marian Szewczyk odpowiedział, że rów zostanie udrożniony przez pracowników
robót publicznych oddelegowanych do prac na terenie naszego Sołectwa. Dalej zapytał,
czy są jeszcze pytania do sprawozdania?
Mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w zebraniu nie wnieśli dalszych uwag do tego
punktu.
Planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2017 na .
1. Wykonanie chodnika przy drodze na boisko sportowe LKS „BOROWIK” z uwagi
na poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników drogi.
2. Dobudowa garaży do budynku Domu Strażaka w Bachowicach na potrzeby OSP
z uwagi na brak pomieszczeń do przechowywania samochodów pożarniczych

2

i sprzętu. Dodał, że musimy zrobić duży skłon w stronę Wójta Gminy, aby przede
wszystkim zacząć realizację tego zadania.
3. Kontynuacja remontu kompleksu boisk „ORLIK 2012”. Zaznaczył, że Orlik
cieszy się dużym zainteresowaniem Mieszkańców całej Gminy, a nie tylko
naszego sołectwa. Zadanie jest w pełni zasadne.
4. Frez na przecznicę od ul. Górki do P. Jaskierni, pod kątem spełnienia warunków
tzw. ścieżki rowerowej.
5. Frez na ul. Herbową – poprawa stanu technicznego
6. Frez od ul. Kaniów do przecznicy obok P. Jodłowskiego pod kątem spełnienia
warunków tzw. ścieżki rowerowej i łącznika tych ulic – dróg gminnych.
7. Pobieranie rowów w stronę Wróblówek. Droga jest tak zniszczona, że nie można
przejść, a co dopiero przejechać.
8. Wysypanie kamienia na drogę do przepompowni.
9. Poprawa stanu przejezdności drogi obok boiska LKS „BOROWIK” do drogi
na Grodzisko. Z drogi korzystają Mieszkańcy, a stan drogi jest zły.
10. Wykonanie chodnika łączącego Szkołę z obiektem „ORLIK 2012”. Względy
bezpieczeństwa dzieci wymuszają takie działania. Jest koncepcja wykonania tego
chodnika obok istniejącej oczyszczalni ścieków, bądź wzdłuż drogi gminnej
ul. Dębowa,
11. Propozycja

wykonania

nowej

drogi

od

posesji

P.

Antoni

Kurdziel

do ul. Rzemieślniczej, równoległa do ul. Ks. Gołby. Ta inwestycja była
już rozpatrywana i planowana do realizacji, jednak wstrzymała ją P. Matura
twierdząc, że grunty, po których miała być budowana stanowią Jej własność.
12. Remont dróg rolniczych strona wschodnia i zachodnia Sołectwa.
13. Wykonanie przyczółków na mostkach wzdłuż dróg gminnych i rolniczych celem
zabezpieczenia rowów przed zamulaniem.
14. Wykonanie remontu drogi na Kaniowie przez las. Nadleśnictwo dało frez jednak
wywóz drewna z lasu powoduje niszczenie drogi uniemożliwiające przejazd.
15. Założenie bariery na moście ul. Pod Borem. Most jest zrobiony i nie ma bariery
zabezpieczającej.
16. Wykonanie dodatkowego oświetlenia na ulicach: Górki, Kaniów, Pod Borem,
Wróblówki, - do 3 domów.
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17. Założenie klimatyzacji na sali widowiskowej Domu Strażaka.
18. Wykonanie mostu na drodze do kaplicy Św. Bartłomieja i poprawa stanu
przejezdności drogi. Droga ta może stanowić połączenie z ul. Św. Bartłomieja
na terenie wsi Spytkowice oraz objazdem w przypadku uniemożliwienia przejazdu
ul. Wadowicką.
19. Zakup korytek do położenia w rowach przy drogach gminnych.
20. Przygotowanie drogi pod ścieżkę rowerową od P. Knapik Mirosław do ul. Górki.
Dalej Sołtys wsi zapytał czy są pytania do przedstawionego planu na rok 2017?
Pan Zdzisław Warzecha zawnioskował, aby do przedstawionego Planu zadań na rok bieżący
dodać zadanie związane z wykonaniem ogrzewania budynku pawilonu Sportowego LKS
„BOROWIK” Bachowice. Brak ogrzewania powoduje, że budynek niszczeje i będzie
wymagał remontu. Woda na okres zimowy jest spuszczana z instalacji wewnętrznej,
co powoduje powstawanie nieprzyjemnych zapachów z instalacji kanalizacyjno sanitarnej.
Szkoda budynku oraz kosztów, jakie poniesiono przy jego budowie.
Pan Antoni Bobak zawnioskował o założenie oświetlenia ulicznego na drodze łączącej
ul. Rzemieślniczą z ul. Ks. Gołby. Ponadto poprosił o wykonanie tzw. mijanki z uwagi
na małą szerokość tej drogi i trudnościami w mijaniu się pojazdów.
Pan Bogdan Jasiński poprosił o skierowanie sprawy i środków na drogę o nr 4292 i nr 4293.
Droga ta jest bardzo potrzebna, bo wszyscy ludzie muszą jeździć obecnie, aż po Krzyż.
Z wiedzy, którą posiada z dnia 18 stycznia są to drogi gminne bardzo zaniedbane. Dziś
proponuje się na zebraniu budowę nowej drogi. A co z drogą obok posesji P. Stachowskiego?
W 1990 roku rozpoczęto budowę drogi koło P. Jaskierni. Do tej pory nic w tym temacie
się nie dzieje. Są tam dwie drogi gminne, z czego jedna o nr 4283 i druga droga, która jest
całkowicie zaorana o nr 4279. Strona zachodnia jest całkowicie odcięta od dojazdu do pól.
Dużym sprzętem rolniczym nie można nigdzie przejechać. Jedna z tych dróg jest całkowicie
zaorana, a wiem, że jest to droga gminna. Ja taką wiedzę otrzymałem. Trzeba tam w pierwszej
kolejności poczynić wszystko, by umożliwić dojazd do dużego obszaru pól uprawnych.
Powtarzam nic tam się nie dzieje od 1992 roku. Trzeba zrobić drogę od podstaw „porządnie”,
aby mógł nią jeździć ciężki sprzęt rolniczy z projektem drogi włącznie. Właściciele
przyległych gruntów do drogi winni odstąpić swoich gruntów, by droga była w odpowiedniej
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szerokości – wyrazić na to zgodę. Jeżeli tego nie zrobią i nie wyrażą zgody to nie wiadomo
którędy będą dojeżdżać do swoich gruntów w celu ich uprawy.
Sołtys wsi Marian Szewczyk poinformował, że Wójt analizuje te numery działek na mapie
i odpowie czy stanowią one drogi gminne, byśmy wiedzieli dokładnie, czy tak jest naprawdę.
Pan Bogdan Jasiński dodał, że należy tymi drogami jak najszybciej się zająć, bo tamta strona
Bachowic ( zachodnia ) jest bardzo zaniedbana i jest tam prowadzonych bardzo mało
inwestycji. To rejon Sołectwa od Remizy OSP ul. Ks. Gołby, aż Pod Bór. Ludzie tam
sprzedają działki przy drodze, a do dalszych pól nie ma już dojazdu, do żadnych dalszych pól.
Na koniec swojej wypowiedzi poprosił, by się zająć tymi tematami. Jeżeli tego nie zrobimy
to najbliższy dojazd rolników do pól będzie przy kościele.
Sołtys wsi Marian Szewczyk zapytał, która droga jest zaorana?
Pan Bogdan Jasiński odpowiedział, że jest tam droga zaorana o nr 4279 albo nr 4283.
Jedna z tych dróg jest zaorana przy gruntach pana Stanisława Wójtowicza. Ja się
orientowałem w Gminie i tam na mapach są dwie drogi koło P. Jaskierni.
Sołtys wsi Marian Szewczyk poinformował, by takie wnioski i zapytania były zgłaszane
w pkt. 6 porządku obrad tj. wolne wnioski i zapytania.
Pan Stanisław Świdergał powiedział, że są to bardzo ważne rzeczy, o których teraz jest
mowa. Poprosił o podanie, które drogi stanowią własność Gminy, po których mogą jeździć
Mieszkańcy do pól. Jeden z Mieszkańców z tzw. Czarczy wybudował dom i zasypał drogę
dojazdową, która tam była. Teraz tej drogi już nie ma.
Sołtys wsi Marian Szewczyk zgodził się ze słowami przedmówcy.
Pan Stanisław Świdergał nadmienił też, że nie jest zasadne zrobienie oświetlenia ulicznego
dla jednej osoby, gdy są pilniejsze inwestycje.
Sołtys wsi Marian Szewczyk poinformował, iż jest to osoba niepełnosprawna.
Pan Bogdan Jasiński powiedział, że jeżeli mowa jest o drodze koło P. Jaskierni to jest
potrzeba jej poszerzenia. Właściciele gruntów przyległych do drogi winni się na to zgodzić.
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Pan Mieczysław Gołba zapytał, kiedy będą założone kraty na ul. Cichej? Aktualnie kraty
są w stanie krytycznym. Miała być powołana przez Wójta Komisja w tym temacie. Tam
dojdzie do tragedii. Temat zgłoszony był już pół roku temu i dalej nic się przy tym problemie
nie dzieje.
Pan Bogdan Bartuś zapytał, kiedy będzie zrobiona droga rolnicza do „Monika”. Dziury
są w tej drodze po kolana i do pól nie można dojechać. Dodał, że od trzech lat nic się nie robi
w celu jej naprawy. Powiedział cyt. „pola będziemy chyba uprawiać przy pomocy
helikopterów”.

Ad. pkt 3. Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2016 oraz
planowanych do realizacji w roku 2017.
Sołtys wsi Marian Szewczyk poprosił Wójta o zabranie głosu.
Wójt Gminy Mariusz Krystian powitał wszystkich zebranych, przedstawił informacje
na temat zadań zrealizowanych w roku 2016, których pisemna treść stanowi (Załącznik Nr 3
do protokołu).

Wójt Gminy Mariusz Krystian podziękował Sołtysowi za udzielenie głosu oraz powitał
wszystkich przybyłych na zebranie Mieszkańców. Na wstępie poinformował, że na część tych
rzeczy, które państwo podnosiliście, wcześniej zadawanych pytań, ma odpowiedzi w pkt 3
odpowiedzi na pytania. Wójt poinformował, że przedstawi odpowiedzi w sprawach:





dróg
krat drogowych odwadniających
oświetlenia ulicznego
innych problemów

Następnie Wójt przedstawił wydatki Sołectwa Bachowice za 2016 rok. (Załącznik Nr 2 ),
które zamknęły się kwotą 1.002.000,00 zł.
Odnośnie remontu „ORLIKA” Wójt poinformował, że cały obiekt „Orlika” został wykonany
w sposób, który nie gwarantował właściwego odpływu wody. Remont więc, należało
rozpocząć od podstawowych prac budowlanych związanych z wykonaniem odwodnienia.
Po zdjęciu warstwy przepuszczalnej okazało się, że to nie warstwa przepuszczalna tylko
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glina, która powodowała zastoiska wody na boiskach. Ta warstwa została zdjęta. Wykonana
została nowa kanalizacja deszczowa boiska, została nawieziona warstwa kamienia
przepuszczalnego, która została uwałowana. Z uwagi na panujące ujemne temperatury
wykluczały one rozłożenie trawy, którą już zakupiliśmy. Boisko zdaniem Wójta winno
funkcjonować w sposób poprawny. Nadmienił też, że nie gwarantuje znakomitej jakości
rozwiązań, gdyż Wójt nie był od samego początku inwestorem tego zadania - „ORLIKA”.
Myśli jednak, że zakres popraw, który został zrobiony powinien udrożnić to boisko w takim
aspekcie, by pełniło już swoją funkcję bez problemów, aby każdy większy opad deszczu jak
poprzednio nie kończył się zatopieniem boiska, a nierówności na boisku uniemożliwiały
normalne funkcjonowanie i grę. Poprawa tego stanu rzeczy to koszt 156 tys. zł. Naprawiona
została kanalizacja deszczowa przy ZSP Bachowice, rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego
dróg, zamontowano nowe znaki drogowe, wykaszano rowy i pobocza dróg, udzielono dotacji
dla stowarzyszeń oraz organizacji działających na terenie Sołectwa.
Wójt wymienił też zadania, które były realizowane i finansowane ze środków publicznych
w ubiegłym roku czyli z budżetu Gminy, a których nie można przypisać do danego Sołectwa
dotyczące każdego Mieszkańca tj.:
1. Opracowanie gminnego programu konserwatorskiego renowacji 12 przydrożnych
kapliczek na terenie całej Gminy.
2. Dofinansowano remont Posterunku Policji w Spytkowicach.
3. Realizacja programu dla dzieci 88 dzieci z klas I-IV z terenu Gminy pn. „Już
pływam”.
4. Koszty za energię elektryczną do oświetlenie ulic, placów i dróg.
5. Wydatki na organizację Światowych Dni Młodzieży „Kraków 2016”.
6. Za odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy.
7. Dofinansowanie transportu zbiorowego.
8. Dofinansowanie działań organizacji społecznych z terenu Gminy.
Na terenie naszej Gminy inwestowały również instytucje zewnętrzne mające czy będące
właścicielami majątku na naszym terenie tj.:


Starostwo Powiatowe w Wadowicach – współfinansowanie pierwszego etapu
remontu drogi powiatowej ul. Wadowicka.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad finansowała remont drogi
krajowej nr 44 na terenie Gminy.
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Firma „De heus” – współfinansowanie pierwszego etapu remontu drogi
powiatowej ul. Wadowicka.

W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt Gminy przedstawił główne zadania planowane
do realizacji w roku bieżącym w Gminie i Sołectwie Bachowice. Poinformował, że budżet
w roku bieżącym zaplanowany jest i realizowany jest na kwotę 35 mln. zł., po stronie
dochodów, natomiast po stronie wydatków na kwotę 39 mln.
Plany na 2017 rok - to przede wszystkim duże wydatki realizowane z budżetu Gminy
m. in.:
1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj, szkół:
w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach. W tym roku na te zadania planujemy
wydać

kwotę

6.100.000,00zł.

Planujemy

również

uzyskać

dofinansowanie

na to zadanie z Unii Europejskiej w kwocie 3.5 mln. zł. Całkowity koszt zadania
to 17 mln. zł. Jest to całkowity remont tych szkół z zewnątrz i wewnątrz. Inne
wydatki, są następnymi gdyż modernizacja i remont szkół to priorytet w roku
bieżącym i przyszłym.
2. Wykonanie projektu kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
na terenie całej Gminy poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni
ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w Spytkowicach,
Miejscu i Lipowej, Bachowicach, Ryczowie i Półwsi oraz likwidację oczyszczalni
ścieków w Bachowicach. Dodał, że całościowo projekt, uzyskanie zezwoleń
na realizację zadania to 2,5 mln. zł. Zadanie to jest już realizowane. W tym roku
planujemy wydatkować na kanalizację Gminy 240 tys. zł, ale całościowo projekt
i wykonanie kanalizacji Gminy to koszt 2,5 mln. zł.
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych
4. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
5. Zadania związane z oświatą i wychowaniem w Gminie.
6. Pomoc socjalna i Program rządowy „500+”.
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
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Dalej w swojej wypowiedzi Wójt Gminy przedstawił kolejne wydatki planowane do realizacji
w roku bieżącym w Sołectwie Bachowice:
1. Utworzenie stałej wystawy muzealnej w Muzeum Regionalnym w Bachowicach
postaci: księdza Franciszka Gołby, ojca Rudolfa Warzechy oraz Franciszka Stefczyka.
2. Droga rolnicza Wróblówki. Ten temat był już poruszany na poprzednim zebraniu
sołectwa Bachowice. Była przeprowadzona wizja w terenie przez wyznaczoną przeze
mnie Komisję. Była też przeprowadzona przez Wójta rozmowa ze Sołtysem wsi,
Radnymi, Członkami Rady Sołeckiej. Wójt poinformował, że droga rolnicza od Lipki,
aż do zjazdu gdzie droga jest w najgorszym stanie technicznym, na mapach
nie istnieje. Droga ta jest w terenie, ale nie posiada numeru jako działka drogowa.
Po przeprowadzonych rozmowach z Panem Sołtysem ustalono, że droga ta może być
na bieżąco równana, jednak jakiekolwiek inwestycje w tym terenie, a zaznaczam,
iż należy zacząć od odwodnienia, muszą się wiązać z regulacją geodezyjną drogi.
W ubiegłych latach Sołtys zbierał już od Mieszkańców zgody na realizację tego
zadania. Wójt zaznaczył, że jesteśmy gotowi na jego realizację jednak nie chciałby,
by ponownie przy podjęciu decyzji o realizacji zadania „rozbić się o mur”, sprzeciwu
pojedynczych osób. Drogi te, są w takim samym stanie prawnym jak do tej pory, czyli
we władaniu Gminy lub widnieją jako nieuregulowany stan prawny. Na to również
ponosimy koszty postępowań sądowych, robót geodezyjnych i innych rzeczy byśmy
w przyszłości mogli te drogi remontować. I tak właśnie jest w przypadku dróg
rolniczych. Albo my ją wyregulujemy geodezyjnie i przejmiemy na gruncie
darowizny, bądź też poprzez regulację prawną. Jeżeli jednak będą sprzeciwy to ta
sytuacja tam na Wróblówkach będzie jeszcze trwała wiele, wiele lat. To trzeba sobie
powiedzieć uczciwie i Pan Sołtys o tym wie, bo rozmawialiśmy o tym od czasu naszej
Komisji w terenie i później jeszcze po zebraniu wiejskim ubiegłorocznym, jeśli chodzi
o drogę rolniczą Wróblówki.
3. Sprawy oświetlenia ulicznego - Wójt wyjaśnił, iż zdarzało się tak, że wnioski, które
były później składane realizowane były szybciej niż te, które złożono wcześniej
nie są nadal zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Wójt tłumaczył to w ten sposób,
że dużo prościej jest realizować wniosek w tym temacie gdzie istnieje już
infrastruktura, ponieważ nie trzeba wykonywać już projektu budowlanego oraz
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uzyskiwać pozwolenia na budowę. Jest to procedura kosztowna i długotrwała
w czasie. Tak się właśnie zdarzyło na "Czarczy", gdzie istniała sieć i lampy już są.
Wniosek, który pojawił się tu na zebraniu o uzupełnienie oświetlenia ulicznego
na ulicy Stefczyka jest realizowany, bo istnieje sieć, ale w związku z tym, że tych
wniosków na terenie całej Gminy o uzupełnienie oświetlenia jest bardzo dużo tam
gdzie nie ma infrastruktury od przyszłego roku, rokrocznie w budżecie będą
planowane środki na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
i wykonaniem oświetlenia. Sukcesywnie te punkty, które były wskazywane
od najstarszych, będą miały pierwszeństwo w wykonywaniu. Ten wniosek z Bachowic
jest najstarszy i jako pierwszy będzie realizowany od przyszłego roku, gdzie
w budżecie pieniądze na te zadania będą planowane. Wójt na każdym zebraniu
przekazuje te informacje Mieszkańcom, bo wnioski o rozbudowę oświetlenia
ulicznego występują we wszystkich Sołectwach.
Całość zestawienia wydatków Gminy Spytkowice, realizowanych w sołectwie Bachowice
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. pkt 4.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednim zebraniu

wiejskim.
Wójt poinformował, że jedynie wniosek o obniżenie korytek na ulicy Na Wzagórzach
nie został zrealizowany. Poprosił Sołtysa wsi, by przy pomocy pracowników interwencyjnych
pracujących na terenie sołectwa wykonać niezbędny na tej ulicy zakres prac. W ubiegłym
roku zakres robót wykonanych na terenie Bachowic przez pracowników interwencyjnych był
bardzo duży i tych prac nie zdążono wykonać. Będą one zrealizowane w roku bieżącym. Jeśli
chodzi o złożony wniosek dotyczący analizy likwidacji dróg rolniczych od Krzyża w dół
w kierunku Boru, to sytuacja na dzień dzisiejszy jest następująca:


Droga na działce nr 4287 - tj. droga koło Państwa Jasińskich, władający Gmina
Spytkowice. Sprawa jest aktualnie w sądzie o uregulowanie tej drogi w drodze
zasiedzenia. Była już pierwsza rozprawa. Tam część Mieszkańców zgłosiła sprzeciw
wobec zasiedzenia drogi przez Gminę, część zgłosiła inne zastrzeżenia.



Pan Bogdan Jasiński przerwał Wójtowi informując, że sprzeciwy były, ale nie do tej
drogi.
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Wójt wyjaśnił, że wniosek dotyczył nie tylko tej drogi, więc Wójt mówi o całej
sprawie. Do tej drogi złożono wniosek, by zasiedzenie odbyło się przy udziale
geodety, co Wójt akceptuje.



droga o nr działki 1385/17 jest drogą prywatną.



droga o nr działek 4292 i 4293, gdzie Gmina Spytkowice figuruje jako właściciel.
Co do tej drogi Wójt powoła Komisję z udziałem Sołtysa wsi, Członków Rady
Sołeckiej i rolników, którzy z tej drogi korzystają.



działka 4298 to droga prywatna. Właścicielem jest Pan Adam Momot.



kolejne drogi, które widnieją w terenie jako działki drogowe, to działki nr 4305
i nr 1327. Są to działki prywatne.



Działka drogowa o nr 4316 stanowi drogę prywatną.



Działka nr 1860/6 - Gmina Spytkowice jest Władającym drogi. Wniosek o jej
regulację był złożony. Sprawa w sądzie przez Gminę została przegrana na skutek
sprzeciwu Mieszkańców.

Pan Stańczyk zapytał Wójta, co dalej z tą drogą?
Wójt odpowiedział, że nadal jesteśmy władającym, czyli sytuacja jest bez wyjścia.
Myśmy chcieli ją uregulować, by była możliwość jej remontu. Mieszkańcy powiedzieli
NIE.
Pan Stańczyk zapytał, co dalej z tą drogą?
Wójt odpowiedział, że sprawa nadal pozostaje nieuregulowana.
Tu kolejny już raz Pan Stańczyk przerwał wypowiedź Wójta i zapytał czy Gmina będzie
remontować tę drogę?
Wójt odpowiedział, że przy sprzeciwie Mieszkańców droga nie będzie remontowana.
Gdyby Gmina była właścicielem drogi miałaby podstawy prawne do podjęcia
jej remontu. Wójt zwrócił się bezpośrednio do Pana Stańczyka, który przerywał już
kilkakrotnie Jego wypowiedzi cyt. "Szanowny Panie, skoro Gmina chce wydatkować
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publiczne pieniądze na ten cel, a Mieszkańcy mówią nie, to Wójt ma ich wołami
zaciągnąć ???”.
Pan Stańczyk zwrócił się do Wójta i powiedział, aby tę drogę oddać ludziom.
Wójt wyjaśnił, że nic nie może dać, ani też oddać, gdyż Gmina nic nikomu nie zabrała,
ani też nie jest właścicielem tej drogi. Wójt tyle już razy tłumaczył na zebraniach
wiejskich, że cyt. „władanie jest specyficzną formą posiadania. Coś się posiada, ale nie
jest się tego właścicielem. Żeby coś komuś dać albo odebrać trzeba być właścicielem”.
Pan Stańczyk powiedział, że kiedyś Gmina zabrała.
Wójt wyjaśnił, że Gmina nic nie zabrała. W latach 70-tych i 80-siątych Sądy Powszechne
z urzędu na wszystkie działki, co do których nie można było ustalić właścicieli ówczesne
Sądy wpisywały Urzędy Gmin – Gromady, jako Władający. Stąd też się wzięły władania.
Pan Stańczyk zapytał Wójta, czy cała ta droga jest we władaniu Gminy od asfaltu
do góry?
Wójt odpowiedział cyt. „Szanowny Panie. Droga ta ma jeden numer działki i jako jeden
numer 1860/6 jest we władaniu Gminy na mapie i jest od asfaltu”.
Dalej Wójt przedstawiał sprawy własności dróg:


działka 1987/1 stanowi własność prywatną.



Ostatnia droga na tym ciągu to jest przy i do boiska LKS „BOROWIK”, którą
stanowią działki o nr 2001/56, 2001/55, 2001/54, 2001/52, 2001/53 i 2001/51, to jest
droga do boiska i dalej w kierunku Grodziska.

Tak wygląda sprawa własności dróg poruszanych na poprzednim zebraniu wiejskim
od Krzyża w kierunku Pod Borem, czyli obecnie zgodnie z wnioskami Mieszkańców, a takie
są do sprawdzenia jest jedna droga, której Gmina jest właścicielem.
Pan Stańczyk ponownie zapytał Wójta, co ma robić, gdyż wody opadowe z wyżej
położonych pół spływają na jego grunty powodując powstanie dziur o głębokości do pół
metra. Jeżeli Gmina jest władającym tej drogi to mogłaby wykonać jej remont?
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Wójt odpowiedział, że Gmina realizując zadania publiczne odpowiada również karnie za ich
realizację. Znając te właśnie wnioski Gmina rozpoczęła działania od początku. Chcieliśmy
najpierw własnościowo wyregulować sprawy, a później brać się za remont takiej ulicy. Jeżeli
Gmina przy sprzeciwie Mieszkańców przegrała sprawę w sądzie o zasiedzenie, to co Wójt ma
teraz zrobić? Niech mi ktoś wytłumaczy. Poprosił Pana Stańczyka, by z takimi pytaniami
zwrócił się do tych Mieszkańców, którzy zgłosili sprzeciw. Wójt na siłę do sądu ich nie
zaciągnie i nie przymusi, by świadczyli na korzyść Gminy, aby tę drogę przejęła. Potem
w społeczeństwie wśród Mieszkańców jest takie przeświadczenie, że Gmina zabiera grunty.
Wójt oznajmił, że Gmina wydatkuje środki publiczne nas wszystkich. Jeśli je wydatkuje,
to po to, żeby później takie drogi remontować. Skoro jednak Mieszkańcy tego nie chcą, to my
na siłę nic robić nie będziemy.
Pan Stańczyk poinformował. że w roku 1968 Gmina zabrała takie drogi na podstawie
Zarządzenia, które stanowiło, że drogi z których korzystało więcej osób – użytkowników,
to Gmina przejmowała takie drogi. Z drogi, o której tu mówię korzystało 7- miu rolników.
Wójt odpowiedział, było tak na mocy sądu, a nie Gminy, czy też ówczesnego Naczelnika
Gminy. Wójt poinformował, że Gmina chciała tę sprawę uregulować, jednak bezskutecznie.
Gdyby Gmina nie podjęła działań i kroków, by te sprawy uregulować, to miałby Pan słuszne
pretensje. Myśmy próbowali i podjęliśmy się próby rozwiązania sprawy.
Na poprzednim zebraniu podnoszona była sprawa wyrwy w drodze na granicy Bachowic
i Spytkowic. Temat jest w trakcie realizacji. Jest jednak problem, ponieważ przepustu
pod drogą nie da się udrożnić. Trzeba będzie opracować projekt budowlany wraz z operatem
wodnoprawnym na odwodnienie tego terenu.
Pisemna treść odpowiedzi na postulaty zgłoszone w trakcie poprzedniego zebrania sołectwa
Bachowice w dniu 17.04.2016 r,, stanowi Załącznik nr 4 do protokołu.
Rozeznanie tematu w kontaktach pomiędzy Kołami Łowieckimi, które działają
na terenie naszej Gminy w zakresie niszczenia upraw rolniczych przez dzikie zwierzęta
na bieżąco przekazywali informacje w tym zakresie, poprzez Sołtysa wszystkim
zainteresowanym mieszkańcom.
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Prośba o naprawę krat na ul. Cichej.
Gmina 3 krotnie wzywała Wykonawcę do naprawy tych krat, jednak na żadne z wysłanych
wezwań Wykonawca nie zareagował. Naprawa krat zostanie wykonana i pokryta z tzw.,
funduszu gwarancyjnego Wykonawcy, który jest zdeponowany w ramach przeprowadzonego
przetargu.
Przekierowanie ruchu ciężkich samochodów z ul, Dębowej na Przecznicę, gdyż droga jest
niszczona przez transport wożący materiały. Taka zmiana odnośnie zakazu ruchu musiałaby
być poprzedzona wykonaniem projektu organizacji ruchu, który dla każdej drogi będzie
opracowywany, jak również zyskać poparcie wszystkich Mieszkańców, mieszkających
na odcinku drogi oraz właścicieli gruntów – nieruchomości przyległych do tego odcinka
drogi.
Wnioskowano również o zamontowanie tablic informacyjnych tj. oznaczenie dojazdu
na kompleks boisk sportowych "ORLIK 2012" oraz Stadion Sportowy LKS
„BOROWIK” Bachowice. Tablice zostały zamontowane.
Likwidacja wysypisk śmieci.
Na bieżąco realizowano zadanie przy pomocy pracowników robót interwencyjnych.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Stefczyka.
Jest w trakcie realizacji.
Podjęcie działań mających na celu zamontowanie dodatkowej rury na przepuście przy
ul. Dębowej.
Rura została zakupiona, a zadanie będzie wykonane w tym roku.
Wójt przedstawił również informację w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków. Część
naszej Gminy była w strefie zagrożenia. Były to tereny w kierunku północnym od drogi
krajowej nr 44. Strefy te zostały uchylone stosownym Rozporządzeniem Wojewody
Małopolskiego. Wójt przypomniał, że nadal obowiązują obostrzenia w tym zakresie. Wójt
ma informacje, że są prowadzone spisy i kontrole przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny
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oraz takie nie do końca potwierdzone informacje, że posypały się pierwsze mandaty za nie
przestrzeganie zasad hodowli drobiu. Obostrzenia te według uzyskanych informacji mogą
potrwać do maja br. Drób nadal musi być przetrzymywany w zamkniętych pomieszczeniach
lub w stosownych wolierach zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.
Wójt uczulał by Mieszkańcy stosowali się do tych zasad, bo łamiący przepisy mogą spotkać
się z nałożeniem kar.

Ad. pkt 5. Informacja Wójta Gminy nt. zmian dotyczących reformy oświaty oraz zmian
prawnych dotyczących wycinki drzew.

Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że w Bachowicach nie ma większych
problemów dotyczących reformy oświaty. Dotychczasowy Zespół Szkolno Przedszkolny
stanie się Szkołą Podstawową i będzie realizował zadania oświatowe.
Informacja w zakresie wycinki drzew. Wójt przypomniał, że Parlament podjął stosowną
ustawę znoszącą obowiązek uzyskania pozwolenia - decyzji na ścinkę drzewa. Każdy
właściciel gruntu, działki, na którym rosną drzewa może bez zgody Wójta je ściąć. Pamiętać
należy, że drzewa rosnące w obszarach leśnych wymagają zezwolenia uzyskanego
z Nadleśnictwa, a przy prowadzonej działalności gospodarczej wymagane jest nadal
zezwolenie.
Ad. pkt 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
W dalszej części zebrania Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział na zapytania oraz
wnioski zgłoszone w trakcie zebrania wiejskiego w dniu 5 marca 2017 r.
Ogrzewanie gazowe LKS „BOROWIK”. Wykonywany jest po rozmowie z Zarządem Klubu
przyłącz gazu do budynku Pawilonu sportowego. Zamkniemy temat przyłącza wówczas
będziemy realizować temat wewnętrznej instalacji gazowe w budynku. Zaznaczył,
że są to procedury czasochłonne i niestety trwają długo. Przy niekorzystnych warunkach
pogodowych (niskie temperatury –mróz) niekorzystnie wpływają na trwałość budynku. Jeżeli
będzie ogrzewanie można okresowo je włączyć i podnieść temperaturę wewnątrz budynku,
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by niskie temperatury niekorzystnie nie wpływały na jego stan techniczny i nie dopuścić
do przemrożenia jego ścian – murów. Wójt wie, że ogrzewanie elektryczne jest bardzo
drogim ogrzewaniem. Jedynym i uzasadnionym krokiem do tego jest tylko opcja wykonania
ogrzewania gazowego, by zminimalizować koszty.
Pan Stańczyk poprosił o podanie informacji w temacie możliwości otrzymania dotacji
do wymiany kotłów.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że z terenu całej Gminy zebraliśmy 200
chętnych Mieszkańców, właścicieli budynków mieszkalnych deklarujących chęć wymiany
kotłów węglowych starego typu na piece węglowe nowej generacji oraz. około 100
deklarujących wymianę kotłów na inne paliwa ekologiczne typu : gaz ziemny, olej opałowy,
pelet, biomasę i in. W sumie można powiedzieć złożono ok. 300 wniosków.
Gmina 10 lutego br. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego do programu unijnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Aktualnie złożony wniosek
jest rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski. Pierwsza informacja w tym zakresie zależeć
będzie od szybkości pracy Komisji powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
My na ten moment nie wiemy więcej nic. Państwo dostaniecie informacje, jak nasz wniosek
zostanie przez Urząd Marszałkowski sprawdzony i zaakceptowany. Dopiero w tedy
my podpiszemy z Urzędem Marszałkowskim umowę. Wójt dodał, że jest jeden temat czyli
bardzo ważna rzecz w tym wniosku, która bardzo utrudnia nam życie i zaznaczam, że nie jest
to nasz wymysł tylko decyzja urzędu Marszałkowskiego. Każde dofinansowanie do pieca
musi być poprzedzone audytem energetycznym. W tym momencie audyt energetyczny będzie
wykonywany przez Urząd Marszałkowski. Ci Mieszkańcy co złożyli wnioski nie będą
nic płacić za wykonany audyt. Wójt dodał, że jest jedno niebezpieczeństwo polegające
na tym,

że dom musi być dobrze docieplony żeby się zakwalifikować na dotację.

Ta wymiana piecy będzie możliwa dla osób bardziej zamożnych niż dla tych mniej
zamożnych. Może być tak, że przyjdzie audytor, weźmie kamerę termowizyjną, zrobi zdjęcia
ścian i stropów w budynku i według tych pomiarów wyjdzie przenikalność ciepła, a audytor
stwierdzi, że budynek nie spełnia określonych norm dopuszczających do otrzymania dotacji.
Zaproponuje wykonanie ocieplenia budynku. Potencjalnie można otrzymać około 7 tys. zł
dotacji na wymianę pieca ale by ja otrzymać to trzeba wydać 25 tys. zł. na ocieplenie. Można
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to wykonać oczywiście ocieplić dom i otrzymać dotację. To jednak bardzo utrudni życie.
Myśmy na odbytych spotkaniach wskazywali, że ta dotacja jest naprawdę fikcyjna, gdyż
uzależnia to zadanie. Smog nie dotyczy wartości cieplnych budynku tylko dotyczy jakości
powietrza. Czy jakość powietrza zależy od ocieplenia budynku. Mamy i na to pomysł gdyby
się okazało, że jakaś część wniosków nie może być zrealizowana z uwagi na fakt, że budynki
są niedocieplone to są też dostępne pieniądze na ten cel. Są one nieco mniejsze, ale jak dodał
Wójt są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Wtedy będziemy składać dalsze
wnioski. Na dzień dzisiejszy realizujemy ten wniosek, których złożonych zostało do urzędu
Gminy około 300-stu. Każdy, kto złożył ankietę będzie na bieżąco informowany, co należy
dalej zrobić w temacie otrzymania dotacji. Wójt poinformował cyt. „mówiąc uczciwie nie
sadzę by się to zaczęło nie wcześniej niż na jesieni tego roku”.
Natomiast, co do pytania, które drogi są gminne? Wójt poprosił by, jak na poprzednim
zebraniu wiejskim dokładnie sprecyzować, o które drogi gminne chodzi. Są zaorywane drogi
gminne np. od Krzyża w dół. Drogi są na mapach, a fizycznie nie istnieją. Wójt na pytania
z poprzedniego zebrania w temacie przygotował się konkretnie i odpowiada.
Pan Stanisław Świdergał zapytał, które drogi są Gminne od krzyża do ul. Górki strona
zachodnia odchodzące od ulicy ks. Gołby?
Radna Pani Lucyna Kozak uzupełniła pytanie przedmówcy, by podać informację o drogach
gminnych od Krzyża do granicy sołectwa z Sołectwem Spytkowice, strona zachodnia.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że to zapytanie zostanie zapisane jako wniosek
z dzisiejszego zebrania do realizacji, na który odpowie na kolejnym zebraniu sołectwa
Bachowice.
Pan Bogdan Jasiński zapytał Wójta, czy odpowiedź na powyższe zapytanie może być
udzielona na dzisiejszym zebraniu.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że nie, ponieważ jest to wniosek z dzisiejszego
zebrania i pytanie zadano publicznie, więc Wójt odpowiedzi musi udzielić publicznie. Jeżeli
wnioski kierowane są prywatnie w Urzędzie to Wójt określa termin udzielenia odpowiedzi
z wnioskodawcą indywidualnie. Termin odpowiedzi uzależniony jest od charakteru i zakresu
pytania.
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Sołtys wsi Marian Szewczyk zapytał zebranych czy ktoś jeszcze ma pytania lub chciałby
złożyć wniosek?
Pan Tadeusz Kurdziel powiedział, że zgadza się z informacjami przedstawionymi przez
Wójta w zakresie drogi rolniczej na Wróblówkach. Jest tam jednak problem dużej wagi, który
powstał po ostatnich ulewach. Na powierzchni znalazł się odcinek sieci wodociągowej,
co stanowi duże zagrożenie dla tej sieci. Należało by podjąć działania mające na celu
wydzielenie geodezyjne drogi, a następnie dążyć do uregulowania jej statusu prawnego.
Właściciele wyrażają obecnie zgodę by już pobrać rowy i spowodować przejezdność drogi.
Droga obecnie jest w takim stanie, iż nie można dojechać do około 80 ha pola w celu ich
uprawy. Zaproponował powołać w trybie pilnym Komisję, w której winna uczestniczyć
kierownik GZUW w Spytkowicach, bo tam jest tragedia.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że z uwagi na zagrożenie dla wodociągów
w trybie kryzysowym droga zostanie udrożniona. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast
kwestia robót geodezyjnych i inwestycji. Wójt wyjaśnił, że pierwsze trzeba wykonać roboty
geodezyjne, wyciąć tą drogę i przejąć ją na własność Gminy. Co do kosztów wykonania robót
na tej drodze to z Panem sołtysem przekonaliśmy się po przeprowadzonym zapytaniu
ofertowym jakiego rzędu są wysokości. Wójt dodał, że musi mieć pewność co do wykonania
tej drogi i akceptacji właścicieli gruntów, po których ona przebiega, że nie będą wstrzymywać
robót, Wójt już doświadczył sytuacji kiedy Gmina rozpoczęła prace remontowe. Nawiozła
materiałów, po czym musiała je z powrotem zabierać.
Prace na tej drodze będą prowadzone. Jeżeli na wierzchu jest rurociąg wodociągowy to jest
również potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Drogę trzeba udrożnić by była możliwość
uprawy tych 80-ciu ha ziemi. To nie ulega wątpliwości. Żeby jednak zrobić porządek
to trzeba ją odwodnić i podnieść.
Pan Tadeusz Dębski zadał pytanie odnośnie wycinki drzew czy obowiązują terminy ścinania
drzew, bo słyszy się różne informacje w tym zakresie?
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że nie są mu znane jakieś obostrzenia w tym
zakresie. Są przepisy odrębne dotyczące obszarów Natura 2000 czy terenów parków
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i rezerwatów przyrody. drzewa można ścinać a ograniczenia obejmują tylko te na których
widoczne sa gniazda w okresach lęgowych ptaków.
Pan Andrzej Wrona zapytał czy są podejmowane działania w stosunku do kół Łowieckich
w zakresie zwiększonych odstrzałów zwierzyny łownej. Zwierzęta te już niedługo zaczną
powodować szkody w uprawach a sprawy uzyskania odszkodowań nie wspominając
o ich wysokości i wymaganych procedurach nie rekompensują poniesionych strat rolników?
Kolejna sprawa to wykonywanie obcinania gałęzi drzew przy drogach rolniczych. Wiem
i widzę, że prowadzone są prace w tym zakresie. Stwierdzam, jednak, że jest to za nisko, czyli
minimum do 4 metrów w górę.
Sołtys wsi Marian Szewczyk wyjaśnił, że pracownicy robót publicznych wykonujący
na terenie Sołectwa prace i roboty porządkowe nie mogą tego typu prac wykonywać. Poza
tym nie dysponują wymaganym specjalistycznym sprzętem. Ma 3 pytanie dotyczące parkingu
pod salą gimnastyczną przy ZSP w Bachowicach. Jest on przeważnie pusty, niewykorzystany
i nie wiem dlaczego, a kosztował wiele pieniędzy. Przecież tam mogą parkować pracownicy
szkoły. Problem jest taki, że rodzice dowożący dzieci do szkoły nie mają się gdzie zatrzymać,
gdyż parking przed szkołą przy drodze powiatowej jest już od godziny 700 zajęty przez
pracowników szkoły, którzy mogą przecież parkować swoje samochody pod salą
gimnastyczną. My rodzice nie mamy się gdzie zatrzymać i wysadzić czy odebrać dzieci,
bo parking jest zawsze zajęty a pod salą jest pusty. Trudne jest to do zrozumienia, dlaczego
pracownicy szkoły z niego nie korzystają i blokują miejsca przeznaczone dla rodziców
dowożących dzieci do szkoły. Pytam jaki jest tego powód?
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że odpowie na dwa zapytania a mianowicie
obcinki drzew. Wójt ma doświadczenie w tym temacie, bo Urząd korzystał z usług takiej
specjalistycznej firmy na ul. Górki i ul. św. Bartłomieja w Spytkowicach. Uwierzcie mi to są
jednak koszty uzależnione też od charakteru obcinki. W kwestii Kół Łowieckich Wójt
od zeszłego roku dąży, by realizować sprawy łowiectwa na terenie Gminy prócz Sołectwa
Miejsce i terenów Natura 2000 przez jedno Koło Łowieckie. Ostatnio podpisywałem
zwiększenie plan łowieckiego dla koła HUBER, bo głównie to koło współpracuje z Wójtem.
Dodam, że jest to jedyne Koło, które zwiększa plany łowieckie. Wójt nie ma kontaktu
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z innymi Kołami Łowieckimi, a tylko z Kołem „HUBERT”. Wójt poinformował również,
że zmieniły się przepisy prawne, co do zasad szacowania wyrządzonych przez zwierzynę
szkód. Wójt nie wie jak w tym roku będą wyglądały sprawy likwidacji szkód. Ma być
również nowelizacja Prawa łowieckiego. ta nowelizacja może powodować powstawanie
większych jeszcze strat spowodowanych skodami ze strony zwierzyny dziko żyjącej.
Kwestie parkingu przy ZSP Bachowice Wójt rozezna i wyjaśni wątpliwości. Dodał, że często
w godzinach porannych przejeżdża drogą powiatową koło ZSP Bachowice i widzi właśnie
to zjawisko komunikacyjne. Dotał cyt. "sprawdzę, czy z parkingu nie mogą korzystać
rodzice, by stanąć i spokojnie odprowadzić dziecko do szkoły".
Mieszkańcy zapytali Wójta, czy przed Urzędem Gminy nie można wygospodarować więcej
miejsc parkingowych. Może pracownicy mieszczących się tam instytucji mogliby
pozostawiać swoje samochody na parkingu przy kościele?
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że dopóki Urząd będzie w obecnym miejscu
nigdy nie poprawi się sytuacja z parkowaniem samochodów w tym miejscu. Z uwagi na fakt,
że w jednym budynku jest: Urząd Gminy, Bank, Poczta, Policja, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminny Zespół Szkół, Gminny Ośrodek Kultury, Agencja Ubezpieczeniowa
PZU, Gminna Biblioteka Publiczna, a także Mieszkańcy pozostawiający swoje samochody
jadąc do pracy na nocne zmiany. Jak przychodzą w GOPS-ie dni wypłaty zasiłków jest
"Armagedon", jak przychodzą dni rent i emerytur w banku jest katastrofa, do Urzędu
codziennie przychodzi pewna ilość petentów, po południu odbywają się zajęcia organizowane
przez GOK Spytkowice, jeszcze jest Gminna Biblioteka , z której też licznie korzystają
Mieszkańcy. Wójt dodał, że tam nigdy nie będzie miejsca. Pod strażą nie wolno parkować.
Są znaki informacyjne i można mieć kłopot w postaci ukarania mandatem i punktami karnymi
przez Policję jeżeli tam zaparkujemy. Są to drogi pożarowe do pomieszczeń garażowych,
których nie wolno zastawiać - blokować. Przy Urzędzie nie ma miejsca, aby można obecną
sytuację w tym zakresie poprawić. Dzisiaj na nasze potrzeby, to taki budynek musiałby mieć
powierzchnię parkingową w okolicach pół hektara.
Sołtys wsi Marian Szewczyk zapytał, czy są jeszcze pytania do Wójta?
Nikt nie zgłosił chęci zadawania dalszych pytań.
Wójt Gminy Mariusz Krystian podziękował za udzielony głos w trakcie trwania zebrania.
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Sołtys wsi Marian Szewczyk podziękował Wójtowi za przekazane informacje oraz udzielone
wyczerpujące odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniego oraz dzisiejszego zebrania
Sołectwa Bachowice.
Sołtys wsi Marian Szewczyk poprosił Radnego Powiatowego Pana Ryszarda Mroza
o przedstawienie nam informacji w zakresie planowanego remontu drogi powiatowej
ul. Ks. Gołby i ul. Stefczyka przez Starostwo Powiatowe Wadowice w bieżącym roku.

Pan Radny Powiatowy Ryszard Mróz podziękował za udzielony głos. Poinformował,
iż myślał, że na dzisiejszaym zebraniu przekaże konkretne informacje wynikające
z rozstrzygnięcia przetargu na remonty cząstkowe dróg prowadzone przez Starostwo
na terenie Powiatu w 2017 roku. Niestety sprawdzałem jeszcze przed zebraniem
z protokolantem na stronie internetowej starostwa, lecz wyników przetargu jeszcze
nie opublikowano.
W tym roku będzie zrobione ok. 700 mb. drogi powiatowej przez Bachowice.
Docelowo plan budowy zakłada odcinek 4 km. Może rozważyć, czy odcinki, których
nawierzchnia jest w dobrym stanie nie poprwawić przez tzw., nakładki z masy bitumicznej,
a tej zniszczenie wykonać od podstaw. Można tym samym zwiększyć zakres wykonania
remontu tej drogi. Wartość wyceniona remontu odcinka tej drogi to kwota ok. 1,7 mln. zł.
Mam nadzieję, że w roku 2018 droga na odcinku Bachowic do drogi krajowej nr 44
w Spytkowicach będzie wyremontowana. Nadmienił, że ciężko w Radzie Powiatu jednemu
radnemu przekonać radnych z Wadowic, Andrychowa, Kalwarii, by wyrazili zgodę
na remont dróg w Gminie Spytkowice. Jest ciężko, ale coś udało się osiągnąć.
Będzie remontowana też droga do przeprawy promowej w Spytkowicach i droga
w Ryczowie. Dzisiaj remontując nawierzchnię remontuje się również jej całą infrastrukturę tj:
chodniki, odwodnienie, znaki, malowanie linii na jezdni i inne.
Pani Bożena Mielczarek zapytała radnego czy jeździ tą drogą, bo wtedy lepiej zrozumiałby,
na czym polega problem?
Radny Powiatowy Ryszard Mróz odpowiedział, że jeździ. Dodatkowo ma pomierzone
jej wymiary.
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Pan Franciszek Świergosz zapytał, kiedy zostanie przywrócona przeprawa promowa na rzece
Wiśle? Mieszkańcy dojeżdżający do pracy np. do Alwernii zamiast 3 km zmuszeni
są nadrabiać ponad 20 km.
Radny Powiatowy Ryszard Mróz odpowiedział, że Starostwo Powiatowe kilkakrotnie
ogłaszało przetargi na wykonywanie tych usług, ale nikt się nie zgłosił. Nie ma chętnych.
Prawdopodobnie niebawem dojdzie do podpisania tzw. umowy partnerskiej na okres 10 lat
na remont i obsługę promu. Prom jest stary i eksploatowany według starych technologii.
Można kupić nowy, ale jego koszt to milion złotych. Roczny koszt zapłaty za obsługę promu,
to 148 tys. zł. Tyle płaciło rocznie Starostwo Wykonawcy tych usług. Dwaj oferenci
posiadają swoje własne promy i gdyby zawarto porozumienie, to przeprawa może niedługo
wrócić. Problem Starostwo stara się rozwiązać, ale nie jest to łatwe. Wierzę, że z wiosną prom
będzie pływał.
Pan Franciszek Świergosz zawnioskował, by drogę łączącą ul. Ks. Gołby z ul. Rzemieślniczą
zrobić, jako jednokierunkową lub wykonać na niej mijankę.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że przy zgodnym wniosku Rady Sołeckiej
i Mieszkańców można taki wniosek rozpatrzyć.

Ad. pkt 7. Zakończenie zebrania.
Sołtys wsi Marian Szewczyk podziękował wszystkim zebranym za przybycie i udział
w zebraniu.
Wobec wyczerpania dyskusji na tym zakończono zebranie wiejskie Sołectwa Bachowice.

Prowadzący Zebranie:
Sołtys wsi Marian Szewczyk
Protokolant:
Krzysztof Świergosz, Jadwiga Bartel
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