PROTOKÓŁ NR 3 /17
z zebrania wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 5 marca 2017 roku w godzinach
od 1415 (II termin) do 1540.
W zebraniu udział wzięli:
Sołtys sołectwa Ryczów – Kazimierz Fryc,
Wójt Gminy Spytkowice – Mariusz Krystian,
Radna Rady Gminy Spytkowice – Katarzyna Stokłosa,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Krzysztof Gierek,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Andrzej Podolski,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Marian Ryba,
Radny Rady Powiatu – Ryszard Mróz,
oraz mieszkańcy Sołectwa wg załączonych list obecności.
Zebranie otworzył Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc witając obecnych gości oraz
Mieszkańców sołectwa.
Stwierdził, że zebranie odbywa się w II terminie, ponieważ nie zebrała się wymagana liczba
5% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania oraz, że jest prawomocne do
podejmowania uchwał.
Biorących udział w zebraniu Mieszkańców Sołectwa prosił, aby zgodnie z paragrafem
13 ust. 2 Statutu Sołectwa swą obecność potwierdzili na liście obecności poprzez wpisanie imienia
i nazwiska oraz ulicy i numeru domu. Lista została przekazana zebranym.
Osoby chcące zabrać głos w dyskusji poprosił, aby przed rozpoczęciem swojej wypowiedzi
podały imię i nazwisko, celem odnotowania w protokole, kto jest zgłaszającym lub wnioskodawcą
danego zapytania, czy wniosku. Nie podanie imienia i nazwiska spowoduje, że zgłaszający zostanie
odnotowany w protokole ogólnie jako mieszkaniec Sołectwa.
Poinformował również, że do głosowania na zebraniu uprawnienie są stali mieszkańcy
Sołectwa umieszczeni w stałym rejestrze wyborców Gminy Spytkowice.
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Następnie zaprosił do stołu prezydialnego:
Wójta Gminy, Radnych Rady Gminy, a także Radnego Rady Powiatu.
W dalszej kolejności przedstawił porządek 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.

Zebranie nie wniosło uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (60) przyjęło porządek
obrad w brzmieniu jak wyżej.
(Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności Urzędu Gminy 1 osoba biorąca udział w zebraniu nie była
uprawniona do głosowania – nie umieszczona w stałym rejestrze wyborców Gminy Spytkowice).
Lista obecności Mieszkańców oraz lista obecności Gości zaproszonych do udziału w Zebraniu
Wiejskim stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2016 roku oraz
planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2017.
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc przedstawił:


sprawozdanie Rady Sołeckiej z prac wykonanych w 2016 roku, którego pisemna treść stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu



planowane rozdysponowanie środków z rezerwy sołeckiej w roku 2017, których pisemna
treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zebranie wiejskie nie wniosło uwag.
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Ad. pkt. 3. Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2016
oraz planowanych do realizacji w roku 2017.
Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację nt. zadań zrealizowanych w 2016 roku.
Pisemna treść wystąpienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Po informacji nt. zadań zrealizowanych w 2016 roku Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił
wykaz prac wykonanych przez zatrudnionych przez Urząd Gminy pracowników, w

ramach

różnych programów przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach. Pisemna treść
wystąpienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie

Wójt

Gminy

przedstawił

informację

Gminnego

Zakładu

Usług

Wodnych

w Spytkowicach dotyczącą robót wodociągowych wykonanych w roku 2016 na terenie Sołectwa
Ryczów. Treść informacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności przedstawione zostały planowane do realizacji zadania w roku 2017:
Całość budżetu Gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 35 mln 351 tys. zł, a po stronie
wydatków kwotą 39 mln 220 tys. zł.
Najważniejszym

wydatkiem,

który

determinuje

budżet

tegoroczny

i

przyszłoroczny

to kompleksowy remont Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Ryczowie, Bachowicach
i Spytkowicach. W tym roku planuje się wydać kwotę 6 mln 100 tys. zł, lecz na tym nie koniec,
ponieważ wartość kosztorysowa zadania przekracza 17 mln złotych.
Planowane jest opracowanie projektów zabezpieczenia ruchu pieszego wzdłuż DK 44 od Spytkowic
do Półwsi. W miejscowości Ryczów planowane jest w ramach tego zadania opracowanie projektu
zjazdu

do

śmietnika

cmentarnego

oraz

przebudowy

skrzyżowania

ul.

Oświęcimskiej

z ul. Starowiejską.
Planowana jest realizacja remontu ul. Sportowej w Ryczowie przy udziale środków unijnych.
Jest to jeden projekt razem z ul. Szkolną w Spytkowicach.
Zaplanowana jest również częściowa płatność projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni
ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Spytkowice, Miejsce,
Lipowa, Bachowice, Ryczów, Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”.
W tym roku planuje się wydatkować na ten cel kwotę 246 tys. zł, natomiast całość projektu będzie
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kosztowała 2,5 mln zł i będzie płatna w głównej mierze w 2018 roku. Według tego projektu będzie
można później etapowo wykonywać poszczególne elementy tego, co nazwane jest na roboczo
„kanalizacją”.
Ponadto na bieżące utrzymanie dróg planuje się wydatkować kwotę 650 tys. zł. Zmiana Planu
Zagospodarowania Przestrzennego będzie kosztowała w tym roku 72 tys. zł.
Całość wydatków związanych z funkcjonowanie oświaty to koszt 18 mln zł, pomoc społeczna
i realizacja programu „500+” to 9,5 mln zł oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska to
kwota 1 mln 279 tys. zł.
Pisemna treść wystąpienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Zebranie wiejskie nie wniosło uwag.

Ad. pkt. 4.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednim
zebraniu wiejskim

Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację w tym zakresie stanowiącą załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy przedstawił również informację dotyczącą „ptasiej grypy”. Poinformował, że są
rozmieszczone tablice ostrzegawcze, o strefie zagrożonej od drogi krajowej nr 44 w kierunku
północnym. W dniu 3 marca Wojewoda zniósł obszar zagrożony. Zniesienie obszaru zagrożonego
nie usuwa obostrzeń, które są związane z zapobieganiem ptasiej grypy. Niestety na naszym terenie
w dalszym ciągu obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz.
Do Wójta dotarły informacje, że inspekcje weterynaryjne kontrolują gospodarstwa przede
wszystkim wzdłuż dróg głównych i gdy zauważy ptactwo wolnobiegające, to zwraca uwagę
(dosłownie „czepiają się”). W związku z tym Wójt Gminy uczulił, aby zwrócić na to uwagę,
ponieważ nie spisują dom w dom, ale tam gdzie inspekcja zauważy jakąś nieprawidłowość, to tam
próbuje kontrolować, robi spis, daje zalecenia, a potem sprawdza, czy te zalecenia zostały
wykonane. Dotarły też do Wójta informacje, że ktoś dostał karę na terenie naszej Gminy. Aby
uniknąć tego typu problemów Wójt informuje, że zniesienie tego obszaru zagrożonego nie
spowodowało zniesienia sankcji za nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących hodowli drobiu.
Zebranie wiejskie nie wniosło uwag.
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Ad. pkt. 5. Informacja Wójta Gminy nt. zmian dotyczących reformy oświaty
oraz zmian prawnych dotyczących wycinki drzew.
Wójt Gminy Spytkowice poinformował, że jeżeli chodzi o zmiany oświatowe w miejscowości
Ryczów, to przebiegać one będą w dość prosty sposób – tzn: Zespół Szkolno-Przedszkolny zmienia
się w ośmioklasową Szkołę Podstawową, więc zakres zmian będzie stosunkowo mało zauważalny.
Jeśli chodzi o wycinkę drzew – w dniu 16 grudnia 2016 r. parlament uchwalił zmianę dotyczącą
ustawy o ochronie przyrody. Od dnia 1 stycznia 2017 roku nie obowiązuje pozwolenie na wycinkę
drzew. W ocenie Wójta jest to jedno z lepszych praw, jakie zostało wydane, ponieważ tak naprawdę
sankcjonuje normalny stan tzn.: stan taki, że jeżeli ktoś posadził drzewo na swojej nieruchomości
i wydatkował na to środki finansowe, nakład swojej pracy, to może go wyciąć kiedy chce i nie musi
się prosić Wójta lub Burmistrza o pozwolenie w tym zakresie. Natomiast należy pamiętać, że brak
zezwolenia obowiązuje na nieruchomościach na których mieszkamy oraz na gruntach rolnych.
Tam również nie obowiązuje uzyskanie pozwolenia na wycinkę, czyli np. jeżeli przywracamy
nieruchomość rolną do użytkowania rolniczego np. poprzez karczowanie samosiejek. Natomiast
jeżeli ktoś ma drzewa na gruntach leśnych sklasyfikowanych jako las, w dalszym ciągu uzyskuje
zezwolenia od leśniczego, do lasów prywatnych. Również w sytuacji gdy drzewa są ścinane
w ramach lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy trzeba uzyskać
zezwolenia na wycinkę drzew. W pozostałych przypadkach nie trzeba się prosić o wydanie
zezwolenia na wycinkę drzew.
Wójt Gminy Spytkowice poinformował, że w ostatnim czasie zwrócił się ponownie do Wójta
przedstawiciel firmy planującej eksploatację żwiru na tzw. „Stawach” w Ryczowie. W związku
z tym po uzyskaniu konkretnych informacji Wójt planuje spotkanie z Mieszkańcami i przekazanie
im dalszych planów dotyczących tego zadania. W uwagi na to, że temat wywołuje wiele emocji
i był szeroko komentowany, Wójt Gminy z woli ostrożności informuje, że ten temat powrócił
w ostatnim czasie i jeśli będą jakieś konkretne informacje w tym zakresie, to będzie informował
Mieszkańców, bądź firma będzie już organizowała spotkania w celu przekazania dalszych
informacji w tej sprawie.
Zebranie wiejskie nie wniosło uwag.

Ad. pkt. 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc poprosił mieszkańców o zabierania głosu i zadawanie
pytań. Zaproponował zadawanie pytań, a następnie po kilku pytaniach udzielanie przez
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Wójta Gminy odpowiedzi.
Mieszkańcy zgłosili następujące zapytania i wnioski:
1. Pan Robert Pyjos Mieszkaniec ul. Słonecznej – gruntowny remont ul. Słonecznej, droga
pomimo ciągłego łatania siada i rozsypuje. Każdorazowe lepienie to marnowanie pieniędzy.
2. Mieszkaniec Chałupek – wymalowanie pasów na ulicach Nadwiślańskiej i Starowiejskiej.
3. Mieszkaniec Chałupek – założenie rur na rowie wzdłuż ulicy Nadwiślańskiej (od jednego
skrzyżowania do drugiego). Część rowu jest zarurowana jeszcze we własnym zakresie przez
Mieszkańców.
4. Mieszkaniec Chałupek – remont nawierzchni drogi na ul. Nadwiślańskiej od skrzyżowania
z ulicą Starowiejską w kierunku skrzyżowania z ulicą Wiejską – około 200 m.
5. Mieszkaniec ul. Starowiejskiej 5 Andrzej Bury – remont i utwardzenie drogi dojazdowej do
posesji i do pól na długości ok. 150 m.
6. Pan Bogdan Suślik – wykonanie przepustu wzdłuż drogi na ul. Starowiejskiej skrzyżowanie z drogą rolniczą obok działki nr ew. 212.
7.

Pan Józef Starowicz – przejście dla pieszych przy ulicy Oświęcimskiej (na Kądziołach).
Z uwagi na duży ruch samochodów w tym samochodów ciężarowych bardzo utrudnione jest
przejście do przystanku autobusowego.

8. Pan Józef Starowicz – założenie większego lustra na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej
z ul. Starowiejską oraz ewentualne wykonanie lewoskrętu na ul. Starowiejską.
9. Pani Zofia Łabudzik – wykonanie projektu sieci oświetleniowej drogi od Miasteczka
Starego do Chałupek (ul. Starowiejska).
10. Pani Zofia Łabudzik – przedstawienie informacji dotyczącej projektu kanalizacji - jak
będzie przebiegała i czy mieszkańcy ul. Starowiejskiej i pozostałych też będą w tym
projekcie ujęci.
11. Pani Zofia Łabudzik – oczyszczenie rowu od Pana Maja przy ul. Wierzbowej, gdyż przy
większych opadach woda wychodzi na drogę i powoduje, że staje się nieprzejezdna.
12. Mieszkaniec – wykonanie przepust na odnodze drogi „na stawy”, do rowu „R”, który jest
załamany i nie da się dojechać do posesji.
13. Pani Dorota Fryc-Piętak – która zapytała odnośnie miejsc parkingowych przy przystankach
kolejowych pn. „Park & Ride” oraz przewozów kolejowych, które zostały zawieszone.
Wójt Gminy Mariusz Krystian i Pan Sołtys Kazimierz Fryc odnosząc się do zadanych pytań
odpowiedzieli:
Ad. 1. Odpowiedź Pana Wójta: Z uwagi na fakt, iż przez najbliższe dwa lata będzie prowadzony
remont szkół, który pochłonie 95 % środków inwestycyjnych gminy, jedyną dużą inwestycją
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drogową będzie kompleksowy remont ul. Sportowej. W związku z tym Wójt prosi
Mieszkańców ul. Słonecznej o cierpliwość. Temat ul. Słonecznej będzie podjęty, kanalizacja
burzowa w ul. Słonecznej jest i Gmina będzie się starać, aby wykonać nakładkę asfaltową lecz
na pewno nie w tym roku, ani w roku przyszłym. Chyba że spadek ceny po przetargu na szkoły
pozwoli na planowanie innych działań, w tym drogowych.
Ad. 2. Odpowiedź Pana Wójta: Taki wniosek padł również na sesji Rady Gminy i w chwili
obecnej liczymy, ile takich pasów należy wymalować w całej gminnie, na terenach
niezamieszkanych. Będą to pasy skrajne, nie środkowe, ponieważ często są to drogi wąskie
w związku z tym wyznaczenie środka i dwóch pasów jest niemożliwe.
Odcinek pomiędzy Ryczowem-Miasteczkiem, a Ryczowem-Chałupkami zostanie ujęty
do namalowania pasów skrajnych.
Ad. 3. Odpowiedź Pana Wójta: Pan Wójt wyraził opinię, jak już mówił wiele razy wcześniej,
że jest przeciwnikiem rurowania rowów szczególnie na terenach płaskich, ponieważ w sytuacji
powodziowej łatwo wówczas dochodzi do zablokowania przepływu, nawet na terenach, gdzie
pochyłości są znaczne poprzez zamulenie przepustów krzakami, darniami, kamieniami i innymi
rzeczami. Wówczas momentalnie woda płynie wierzchem. Niestety część rowów jest również
zasypywana, a rów jest istotną częścią infrastruktury odwodnieniowej. Pan Wójt z Panem
Sołtysem dwa lata temu przeszli cały system nieistniejących, nieczynnych rowów od ul. Długiej
do rowu „R”, poprzez tzw. Stawy. Niestety część rowów już nie istnieje i nie ma możliwości ich
odtworzenia. Pozostały tylko zagłębienia i śladowe kształty, które wskazywały, że kiedyś
istniały tam rowy – obecnie są one zasypane. Rozpoznamy, gdzie jest rów, dokąd jest wykonana
infrastruktura podziemna, czy są jakieś studzienki, kratki rewizyjne, czy jest położona tylko
sama rura i co w tym temacie można tam zrobić.
Ad. 4. Odpowiedź Pana Wójta: W tym roku na pewno nie będzie możliwości wykonania
nakładki asfaltowej na tym odcinku, natomiast naprawa remonterem – tak.
W przyszłości, podobnie jak w przypadku ul. Słonecznej, nie wyklucza się takiej możliwości.
Ulice: Zielona, Długa i Wierzbowa zostały zrobione asfaltem. Została jeszcze do wykonania
ul. Wiejska i część ul. Nadwiślańskiej.
Ad. 5. Odpowiedź Sołtysa wsi Ryczów: W ramach planowanych środków na zakup klińca
z Rady Sołeckiej na rok 2017 wykonany zostanie remont tego odcinka drogi.
Ad. 6. Odpowiedź Sołtysa wsi Ryczów: Najczęściej sprawa rozwiązywana jest w ten sposób, że
Pan Sołtys umawia się z Mieszkańcami, organizuje rury, a Mieszkańcy wykonują przepust we
własnym zakresie.
Ad.7. Odpowiedź Pana Wójta: W tym temacie nie ma dobrych wiadomości dla Mieszkańców.
GDDKiA systemowo dąży do likwidacji przejść dla pieszych i pozostawienia ich oznaczonych
tylko w niezbędnych miejscach. Kilka lat temu po badaniach przeprowadzonych przez
GDDKiA (które nie zostały przedłożone do wglądu) stwierdzono, że będą promować
tzw. „przejścia pozorowane” (to jest takie przejście jak na Kądziołach). GDDKiA ma projekt
likwidacji przejść dla pieszych. Gmina wielokrotnie występowała, aby GDDKiA wycofała się
z tego projektu, ale niestety taka jest polityka Dyrekcji. Przy projekcie wyznaczane było
przejście dla pieszych, ale nie wyrazili zgody na to aby projektowane było przejście dla
pieszych, tylko aby była możliwość przejścia w ramach tzw. przejścia pozorowanego.
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Ad. 8. Odpowiedź Pana Wójta: W ramach projektu poprawy bezpieczeństwa przy DK 44,
projektowana jest zmiana kątów „wpięcia” ul. Starowiejskiej do ul. Oświęcimskiej. Z tego
powodu powinno tam być bezpieczniej. W ramach tego projektu będzie zaprojektowane
odpowiednie oznakowanie i zostanie zwrócona uwaga Projektantowi, aby na tym skrzyżowaniu
umieszczony został większy znak (lustro). Miejsce to jest zakwalifikowane przez GDDKiA
do ogólnopolskiego programu likwidacji miejsc niebezpiecznych. Stąd ten projekt, który
wykonujemy i później prace, które na koszt GDDKiA zostaną wykonane. Mają być wykonane
w tym roku zgodnie z deklaracją GDDKiA.
Ad. 9. Odpowiedź Pana Wójta: Projektowanie sieci oświetlenia pomiędzy Miasteczkiem
Starym, a Chałupkami to jest jeden z elementów projektowania oświetlenia na terenie Gminy,
tam gdzie nie ma sieci. Wniosków jest dużo i na pewno analizując i wybierając z Radą
i Radnymi te miejsca, będziemy się skupiać na tym żeby w pierwszej kolejności uzupełniać
oświetlenie na terenach i na ulicach, gdzie bezpośrednio dotyczy to terenów zamieszkanych,
czyli tam gdzie są budynki.
Ad. 10. Odpowiedź Pana Wójta: Projekt kanalizacji dotyczy w pierwszej kolejności rozbudowy
i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków. Istniejąca oczyszczalnia ścieków, która jest
obecnie oczyszczalnią biologiczną, typu rolniczego niestety nie spełnia parametrów
oczyszczalni dla całej Gminy, w związku z tym należy ją rozbudować. Ta oczyszczalnia
w chwili obecnej funkcjonuje na poziomie przepustowości 300m3/dobę. W Gminie potrzeba
oczyszczalni na poziomie ok. 1000 m3/dobę. Planujemy również 300 m3 zapasu na ewentualną
rozbudowę. Docelowo planujemy oczyszczalnię na poziomie 1300 m3 przepływu dobowego.
Oczywiście Chałupki są ujęte w projekcie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z tym nie ma niebezpieczeństwa że teren ul. Długiej nie zostanie objęty
projektowaną siecią kanalizacji, tym bardziej że Gmina Brzeźnica zwróciła się z propozycją
porozumienia, żeby do tej oczyszczalni przyłączyć wieś Łączany, dlatego że budowa
oczyszczalni dla tej miejscowości o wielkości ok. 200 m3 jest nieekonomiczna. Dla nas jest
to zysk ekonomiczny i pozwala nam na obniżenie ceny m3 ścieków.
Obecnie w naszej Gminie cena m3 ścieków to 11,06 zł natomiast Mieszkaniec płaci 4,46 zł.
Ponad 6 zł dopłaca budżet Gminy do m3 ścieków. W skali całej Gminy jest to ponad pół
miliona złotych. Gdyby taka skala dopłaty była przy 1000 m3 to wiadomo, że koszt byłby
olbrzymi. Dlatego musimy dążyć do tego, aby przez rozbudowę sieci i oczyszczalni obniżać
cenę ścieków tak, aby to zadanie bilansowało się, jak w przypadku wody. Gmina już w tym
momencie do m3 wody nie dopłaca ani grosza.
Ad. 11. Odpowiedź Sołtysa wsi: Sytuacja zostanie rozeznana i zostaną podjęte odpowiednie
działania zaradcze.
Ad. 12. Odpowiedź Sołtysa wsi: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek remontu na tej drodze,
zostanie rozezna sytuacja, co tam jest do zrobienia.
Ad. 13. Odpowiedź Pana Wójta: W poprzednim roku planowane było i była próba wskrzeszenia
przewozu kolejowego na terenie naszej Gminy. Udało się przywrócić 5 par kursów pociągów.
Niestety w trakcie uruchomienia tego projektu PKP nie informowało o planowanych, bądź
przewidywanych remontach tras kolejowych. Początkowo przez I kwartał frekwencja w tych
pociągach była obiecująca, niestety w momencie, kiedy rozpoczęły się remonty i wyłączenia
(zwłaszcza na odcinku od Skawiny do Krakowa) frekwencja dramatycznie spadła.
Do 24.02.2017 r. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego był termin
składania wniosków na budowę tzw. „przystanków przesiadkowych”. Przy każdej stacji, bądź
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przystanku kolejowym planujemy wybudowanie parkingu. W przypadku Ryczowa parking
planowany jest na działce gminnej przy ul. Starowiejskiej, koło kanału. W przypadku
uruchomienia przejazdów kolejowych planowane jest wybudowanie przystanku
przesiadkowego dla pasażerów korzystających z komunikacji kolejowej. Wójt po likwidacji
połączeń kolejowych w 2012 roku już piąty rok zabiega o objecie naszej Gminy siecią Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej. Budowana w chwili obecnej Łącznica Łagiewnicka pozwoli pociągom
z naszego kierunku na jazdę w kierunku Krakowa Głównego, a nie jak dotychczas do Płaszowa.
Urząd Marszałkowski i Gmina Skawina zaprosiła Gminę Spytkowice do współpracy w tym
temacie i jest bardzo duża szansa na to, że w roku 2019 pojawi się na naszym terenie Szybka
Kolej Aglomeracyjna.
Gmina w tym roku podobnie, jak Gmina Skawina jest liderem projektu „Opracowanie planu
zrównoważonego transportu kolejowego” i badane są realnie potrzeby naszych Mieszkańców
w zakresie komunikacji kolejowej. W sumie w Gminie planowane są 4 węzły przesiadkowe
przy przystankach kolejowych.
Po udzielonych odpowiedziach Sołtys zwrócił się do mieszkańców o zadawanie kolejnych pytań.
14. Pani Zofia Łabudzik – czy Łączany mają być przyłączane do naszej oczyszczalni
i którędy, czy jest jakiś plan?
15. Mieszkaniec – czy będzie możliwość przywrócenia BUS-a do Spytkowic z Wadowic przez
Ryczów.
16. Pani Zofia Łabudzik – czy byłaby możliwość odnowienia słupków na wale pomiędzy
Chałupkami a Lipową, poprzez pomalowanie farbą, a z biegiem czasu na ich wymianę
i założenie nowych odblaskowych? Są to słupki poprawiające widoczność jadącym drogą po
wale w czasie mgły.
17. Pani Zofia Łabudzik – utwardzenie terenu przy przystanku na Kądziołkach, przy
ul. Oświęcimskiej. Chodzi o miejsce do postoju samochodów.
18. Pani Kubarek Anna – czy jest szansa utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego.
19. Pan Grzegorz Konior – jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy i gdzie można uzyskać aktualne
dane na temat dofinansowania do wymiany pieców?
20. Pan Źróbek Władysław – remont odcinka drogi ul. Spokojna koło Hydromaru (odcinek ok.
200 m). Podsypywanie coroczne tej drogi nie ma sensu ponieważ droga wychodzi już ponad
podmurówkę jego ogrodzenia, a ruch na tym odcinku drogi jest dość duży.
21. Pan Kubas Jan – wykonanie połączenia pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Sadową. Temat był
zgłaszany już dwa lata temu. Są wymierzone granice drogi i nic dalej nie zrobione.
22. Pan Kubas Jan – koszenie poboczy na ul. Sadowej. Droga ta nie ma rowów,
a spływająca drogą woda zabiera wykoszoną trawę i niesie na dół. Czy nie byłoby lepiej nie
kosić tych poboczy?
23. Pani Zofia Łabudzik – czy jest jakaś kolejność, jeżeli chodzi o odnawianie kapliczek, czy
trzeba się gdzieś zapisać?
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24. Pani Janina Koterwas – remont kuchni Wiejskiego Domu Kultury.
25. Pani Janina Koterwas – na odnowionej kapliczce św. Jana Nepomucena cały cokół kapliczki
jest mokry i podciąga wodę, co do tej pory nie miało miejsca.
26. Pan Maślona Jerzy – sprawdzenie, czy rów „Wróblówki” w kierunku Ryczowa został dobrze
wyczyszczony. Zostały wycięte drzewa, grube drzewo zostało zabrane, a gałęzie
pozostawione przy rowie i na działkach.
27. Pan Maślona Jerzy – wyczyszczenie krat ściekowych (przykanalików) na ul. Szkolnej, które
są zamulone.
28. Pan Milowski Adam – czy jest możliwość wykorygowania rowu wzdłuż ul. Starowiejskiej
na krótkim odcinku, ponieważ część jest już zarurowana, od strony stacji po lewej stronie w
kierunku Pana Bryły Tadeusza. Jest dość strome pobocze, które się obsypuje. Droga
zawężyła się przez chodnik i samochody, które jeżdżą tym poboczem,
co powoduje, że rów się obsypuje. (odcinek ok. 250 m).
29. Mieszkaniec ul. Stadionowej 29 Pan Rafał - czy w ramach budżetu byłaby możliwość
utwardzenia drogi dojazdowej do posesji 29. Droga była posypana drobnym kamieniem,
który został zajeżdżony w ziemię.
Wójt Gminy Mariusz Krystian i Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc odnosząc się do zadanych
pytań odpowiedzieli:
Ad. 14. Odpowiedź Pana Wójta: Jeśli chodzi o przyłączenie miejscowości spoza Gminy,
to odbywa się to oczywiście na normalnych zasadach, tzn.: ta sieć kanalizacji, która znajduje się
na terenie np. Łączan jest projektowana i będzie wykonywana na koszt Gminy Brzeźnica.
Natomiast, tak jak i u nas, tak przyłączenie poszczególnych części wsi do sieci kanalizacyjnej
odbywa się poprzez system przepompowni i rurociągów. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że jest
to dla nas „zbawienie”, ponieważ część naszej Gminy nie będzie mogła być przyłączona do tej
kanalizacji, tzn. - cała część Bachowic od Krzyża Kaniowskiego w kierunku Woźnik może być
przyłączona do sieci Zatorskiej, ponieważ „pchanie” ścieków do góry i budowa systemu
przepompowni spowoduje, że 1 m3 ścieków może być dwa razy droższy. Podobnie może stać
się z częścią sołectwa Miejsce, gdzie bliżej jest do sieci Zatorskiej i łatwiej jest te ścieki tam
prowadzić, niż „pchać” je przez starorzecza do oczyszczalni w Spytkowicach Przewozie.
W związku z tym generalnie tyle, ile potencjalnie odpadnie to prawie tyle zostanie
zrekompensowane systemem tego samego rurociągu, a sieć którą wybuduje Gmina Brzeźnica
wybuduje na własny koszt.
Ad. 15. Odpowiedź Pana Wójta: Jeśli chodzi o BUS-a, to niestety Gmina nie prowadzi
przewozów. Natomiast były prowadzone rozmowy z firmą przewozową Pana Arkadiusza
Kurka, który prowadzi dojazdy do Chrząstowic. Niestety liczba pasażerów jest coraz mniejsza
i przewoźnik obawia się o przyszłość nawet tej linii. W związku z tym nie widzi możliwości
utworzenia dodatkowego połączenia przez Górny Ryczów do Spytkowic, tak jak to bywało
kiedyś.
(Tutaj padła sugestia Mieszkańców aby BUS kursował przez Ryczów do Spytkowic i dalej
przez Przewóz do Łączan i z powrotem.)
Wójt rozmawiał z przewoźnikiem w tym temacie, ponieważ był bardzo duży problem
z dojazdem z Wadowic po drugiej zmianie, czyli po godzinie 1000. To połączenie zostało
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uruchomione na prośbę Wójta, i tak jak tym BUS-em jeździło 6-10 osób, tak teraz jeżdżą dwie
osoby, albo jedna. Niestety przewoźnik mówi, że jest to coraz mniej opłacalne.
Ad. 16. Odpowiedź Pana Wójta: Jeśli chodzi o słupki na wale na Lipowej, to tam również będą
namalowane pasy skrajne, które wskażą drogę w sytuacji zamglenia.
Ad. 17. Odpowiedź Sołtysa wsi Ryczów: Jest to grunt GDDKiA i nie możemy na tym terenie
wykonać utwardzenia.
Ad. 18. Odpowiedź Pana Wójta: Gmina będzie musiała ten problem rozwiązać, ponieważ
od września tego roku Gmina jest zobowiązana zapewnić miejsca przedszkolne wszystkim
dzieciom od lat trzech. Niestety jeszcze nie wiadomo jak zakończy się ostatecznie projekt sieci
szkolnej w naszej Gminie, ponieważ w tym względzie nastąpiła ożywiona dyskusja, były
protesty społeczne, ponieważ te dwie mniejsze szkoły, tj.: Spytkowice Przewóz i Szkoła
Podstawowa w Miejscu, które obecnie w klasach 1-6 mają 44 i 46 dzieci, żądały, aby tam
utworzyć klasy od 1 do 8, żeby była pełna ośmioklasowa szkoła podstawowa. Gmina natomiast
planowała, aby te szkoły sformatować w zakresie klas 0-3 i właśnie tam utworzyć dodatkowe
oddziały przedszkolne, jeżeli będą potrzebne, a prawdopodobnie będą potrzebne, bo jeżeli
wszystkie dzieci w Gminie zostałyby zgłoszone do wychowania przedszkolnego, to brakuje
nam 9 oddziałów przedszkolnych.
Będzie taka możliwość, ponieważ również remont szkoły w Ryczowie przewiduje przeniesienie
tego przedszkola do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie, więc w ramach
tych pomieszczeń będzie taka możliwość.
Ad. 19. Odpowiedź Pana Wójta: W skali całej Gminy wpłynęło niespełna 300 ankiet od osób,
które chcą uzyskać dofinansowanie. 200 osób chce wymienić kotły węglowe na węglowe nowej
generacji, a ponad 70 kotły węglowe na kotły gazowe. Maksymalna wysokość dofinansowania
to 8 tys. złotych. Gmina złożyła stosowny wniosek w dniu 10.02.2017 r. Teraz tempo prac
zależy od Urzędu Marszałkowskiego, który będzie rozpatrywał ten wniosek. Kiedy te wnioski
zostaną rozpatrzone, to zostanie przyznane dofinansowanie oraz podpisana umowa
o dofinansowanie – raczej nie będzie to wcześniej niż na jesieni tego roku. Trzeba zaznaczyć,
że te pieniądze nie będą łatwe do wzięcia, ponieważ jest jeden trudny zapis i jest to pomysł
Urzędu Marszałkowskiego. Żeby uzyskać to dofinansowanie trzeba spełnić parametry cieplne
budynku, czyli trzeba mieć ocieplony dom. Przed podpisaniem umowy z każdą zainteresowaną
osobą po terenie będzie chodził tzw. „audytor energetyczny” z Urzędu Marszałkowskiego.
Będzie on płatny z Urzędu Marszałkowskiego i nikt z Mieszkańców nie będzie za to płacił.
Audyt energetyczny nic nie kosztuje i ma być płatny przez Urząd Marszałkowski. Audytor
będzie wyposażony w kamerę termowizyjną i po wykonaniu badań kamerą termowizyjną
będzie widoczne, jakie parametry cieplne ma dany budynek. W związku z tym jeżeli parametry
cieplne budynku nie wyjdą, nie będzie możliwości wzięcia dofinansowania. Tak więc efekt
będzie taki, że te pieniądze będą dla ludzi bardziej zamożnych. Bo jeżeli ktoś ma otrzymać
8 tys. zł na dofinansowania pieca pod warunkiem, że ociepli dom za 20 tys. zł, to wiadomo jaki
będzie skutek. Było to sygnalizowane Urzędowi Marszałkowskiemu, że jakość powietrza nie
zależy od parametrów cieplnych budynku, tylko od kotła.
Jest wyjście drugie z tej sytuacji, bo jeżeli okazałoby się, że takich trudności jest więcej,
to są pieniądze w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale te pieniądze są
już mniejsze niż w ramach programu unijnego. Było też wnioskowane do Urzędu
Marszałkowskiego, aby ci audytorzy byli wybierani i ich praca była nadzorowana przez Urząd
Gminy.
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Ad. 20. Odpowiedź Pana Wójta: Sprawa tego odcinka ul. Spokojnej była zgłaszana również
przez Radnego. Przy wiosennej naprawie dróg remonterem ten odcinek (ok. 200 m) zostanie
ujęty do remontu. Będą tez prowadzone rozmowy z właścicielami firmy, która tam działa w celu
uzyskania pomocy w realizacji tego zadania.
Ad. 21. Odpowiedź Pana Wójta: Łącznik pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Sadową zostanie
wykonany w tym roku.
Ad. 22. Odpowiedź Pana Wójta: Ulica Sadowa była ujęta w wykazie dróg do koszenia na
wniosek Mieszkańców. Po wyfrezowaniu tej drogi ruch na niej zrobił się większy i jeżeli ten
odcinek jest zarośnięty, to jest dość niebezpiecznie i w związku z tym pojawiły się wnioski,
żeby pobocza przy tej ulicy kosić.
Ad. 23. Odpowiedź Pana Wójta: W programie konserwatorskim zostały ujęte kapliczki, które
stanowią najcenniejszy zasób zabytkowy na terenie naszej Gminy, m.in. ta kapliczka za wałem
na Chałupkach. W związku z tym cztery kapliczki już są ujęte do dofinansowania, cztery
kolejne będą zgłaszane teraz i w zasadzie w każdej miejscowości naszej Gminy znajdzie się
jedna wyremontowana kapliczka.
Ad. 24. Odpowiedź Pana Wójta: Będzie opracowany projekt remontu kuchni.
Ad. 25. Odpowiedź Pana Wójta: Jeśli chodzi o figurę św. Jana Nepomucena, to prace przy tej
figurze jeszcze będą prowadzone. Ta kapliczka była w bardzo złym stanie i w związku z tym
będą tam jeszcze prowadzone prace związane m. in. z impregnacją kamienia na cokole,
ponieważ takie są zalecenia konserwatora.
Ad. 26. Odpowiedź Pana Wójta: Oczyszczenie rowu Ryczów – Wróblówki to była gigantyczna
praca. Wg prawa wodnego utrzymanie rowów, które nie są zinwentaryzowane, jako rów
melioracyjny, albo rów należący do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, należy
do poszczególnych właścicieli nieruchomości. Czyli udrożnienie tego rowu i jego odkrzaczenie
Gmina wykonała w zasadzie za Mieszkańców. Część gałęzi była palona, ale nie wszystkie,
ponieważ po wycięciu były świeże. Jeżeli coś nie było dorobione, to zostanie to na wniosek
uporządkowane.
Ad. 27. 28. Odpowiedź Sołtysa wsi Ryczów: Na ten rok ze środków rezerwy sołeckiej nie ma
takiej możliwości, ponieważ na to co jest zaplanowane braknie środków.
Ad. 29. Odpowiedź Sołtysa wsi Ryczów: Temat zostanie rozpoznany i najprawdopodobniej uda
się to wykonać.
Po udzielonych na zadane pytania odpowiedziach, Sołtys wsi udzielił dodatkowych wyjaśnień
dotyczących remontów dróg.
Z uwagi na środki jakie są w budżecie przede wszystkim udrażnianie są te drogi, które przez
lata były zaniedbane, nie uczęszczane, nieprzejezdne. Nie było dojazdu kombajnem do tego
rejonu, do którego od dwóch lat można już wjechać od strony pętli w Półwsi, a na dzień
dzisiejszy, gdyby nie ta droga, to nie byłoby którędy dojechać. Gdyby nie droga
w „studzienkach”, która jest właśnie udrażniana nie było możliwości dojechania kombajnem do
pól między drogą biegnącą wzdłuż lasu „półwiejskiego” a drogą powiatową. Dlatego m. in.
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droga (łącznik pomiędzy ul. Jana Pawła II a Sadową) czeka, ponieważ w tą stronę dojazd jest.
Dlatego w pierwszej kolejności robione jest to, co jest kompletnie nieprzejezdne.
Najważniejsze do wykonania były te nieprzejezdne części dróg, na których koleiny były
„po kolana”. Drogi te uzupełniane były kamieniami i równane.
Jeśli chodzi o mostki, to najczęściej sprawa rozwiązywana jest w ten sposób, że Pan Sołtys
umawia się z Mieszkańcami, organizuje rury, a Mieszkańcy robią sobie to we własnym zakresie.
Jest więc prośba ze strony Pana Sołtysa o rozmowę, gdyż wiele takich problemów jak rura na
mostek, czy drobne proste rzeczy można załatwić bez problemu.
Mieszkaniec Jan Kubas zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o „studzienki”, to tam nie ma dojazdu
przez „Dołek” z ul. Dębowej, bo jest zbyt wąsko. W trakcie dyskusji padła ze strony Pana
Kubasa taka sugestia, że drogę, która tam jest, a biegnie po działkach prywatnych należy
wykupić i zrobić ją „gromadzką”.
Sołtys wsi Ryczów zwrócił uwagę, że musiałaby być zgoda wszystkich właścicieli tych gruntów
na sprzedaż, a nie deklaracja jednej osoby.
Mieszkaniec Jan Kubas stwierdził, że trzeba tą drogę wykupić i zrobić wiejską.

Ad. pkt. 7. Zakończenie zebrania.
Sołtys wsi Kazimierz Fryc podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu.
Z uwagi na zakończenie dyskusji zebranie wiejskie Sołectwa Ryczów uznano za zamknięte.
Prowadzący zebranie:
Sołtys wsi Ryczów
Kazimierz Fryc

Protokolant:
Hupert Sławomir, Opyrchał Marek
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