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Spytkowice, dnia 02.03.2017r.

ODPOWIEDZI NA P O S T U L A T Y ZGŁOSZONE W T R A K C I E ZEBRANIA
WIEJSKIEGO
SOŁECTWA BAĆKOWICE
W DNIU 17 KWIETNIA 2016 ROKU

Rozwiązanie problemu założonych korytek przy ulicy Na Wzgórzach (korytka za wysoko
ułożone - woda prfynie drogą asfaltową).
Odp.: Z protokołu zebrania wynika, że Sołtys zobowiązał się wykonać to zadanie.
Jednak nie zostało wykonane.

2. Wyjaśnienie sprawy likwidacji dróg rolniczych - ulica Księdza Golby,
[do odpowiedzi są załączniki]
Odp.: Przedmiotową sprawę wyjaśniono z Sołtysem wsi Bachowice i ustalono, że
drogi poruszane na zebraniu są w przeważającej części drogami prywatnymi. Droga
o/P. Jasińsidego w wypisach z rej. gruntów widnieje jako władający

Gmina

Spytkowice, a w starych dokumentach odnaleziono właścicieli prywatnych. W chwili
obecnej jest ona przedmiotem regulacji prawnej.

3. Zabezpieczenie wyrwy w nawierzchni na drodze gminnej (granica Spytkowice Bachowice, koło dawnego RSP w kierunku ulicy Górki).
Odp.: Należy opracować projekt budowlany wraz z operatem wodno-prawnym.

Rozeznanie kwestii kontaktu z Kołami Łowieckimi w sprawie niszczenia upraw przez
dziki.
Odpowiedź Wójta: w lej sprawie kontaktowano się z Ohęgami
tego,

aby

cała

gmina

była

objęta

działalnością

Łowieckimi. Dążymy do

jednego

Koła

Łowieckiego

(za wyjątkiem Miejsca i Starorzecza).
Odp.: W tej sprawie udzielono odpowiedzi zainteresowanym mieszkańcom za
pośrednictwem Sołtysa. Poza tym Referat RGGiOŚ na bieżąco udziela informacji.

5. Naprawa uszkodzonych 3 krat przy ulicy Cichej.
Odpowiedź Wójta: naprawa zostanie wykonana w ramach gwarancji.
Odp.: Kraty zostały w niezbędnym zakresie wyremontowane przez wykonawcę
remontu.

6. Przekierowanie ruchu ciężkich samochodów z ulicy Dębowej na „Przecznicę" - droga jest
niszczona przez transport wożący materiały budowlane.
Odpowiedź Wójta: zakaz przejazdu ulicą musi być wspólnym wnioskiem mieszkańców
tej ulicy.

7. Zamontowanie tablic informacyjnych

o kierunku dojazdu na boisko sportowe LKS

„Borowik" oraz na obiekt sportowy „ORLIK".
Odpowiedź Wójta: w tym roku przewidywana jest zmiana sposobu oznakowania ulic
w Sołectwie

Lipowa. Jeżeli będzie akceptacja tego typu oznakowania, to znaczy na

słupkach, w przyszłym roku wprowadzimy oznakowanie w całej Gminie.
Odp.: Tabłiee zostały zamontowane (25.1L2016 r.)

8. Zlikwidowanie wysypiska śmieci i popiołu przy ulicy Księdza Golby.
Odp.: Wg informacji Sołtysa zadanie zostało wykonane.

9. Zwiększenie ilości oświetlenia ulicznego przy ul. Stefczyka (PP. Świdergał).
Odpowiedź Wójta: wniosek przyjęty do reałizacji.
Odp.: Zostało zlecone wykonanie projektu na montaż dodatkowych opraw
oświetlenia ulicznego.

10. Podjęcie działań w sprawie zamontowania dodatkowej rury na przepuście przy
ul. Dębowej (koło P. Kościelniaka).
Odp.: Rura została zakupiona zadanie zostanie wykonane w roku 2017.

