PROTOKÓŁ Nr 5/17
Zebranie wiejskie Sołectwa Spytkowice odbyło się w dniu 4 marca 2017 r.
o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach ( II termin).
W zebraniu udział wzięli:
Sołtys wsi Spytkowice: Helena Mamoń
Wójt Gminy Spytkowice: Mariusz Krystian
Przewodniczący Rady Gminy: Jerzy Piórowski
Członkowie Rady Sołeckiej, Goście Zaproszeni oraz Mieszkańcy Sołectwa w załączeniu listy
obecności co stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Zebranie otworzył Sołtys wsi Spytkowice – Helena Mamoń, witając wszystkich obecnych
Mieszkańców Sołectwa oraz Gości: Wójta Gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana,
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jerzego Piórowskiego, Radnych Rady Gminy
oraz członków Rady Sołeckiej.
Pani Sołtys wyjaśniła, dlaczego zebranie odbywa się w II terminie. W I terminie nie zebrała
się wymagana liczba stałych Mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania
(min.160 osób). Zgodnie ze Statutem Mieszkańcy Sołectwa zabierający głos w dyskusji
proszeni są przed rozpoczęciem swojej wypowiedzi, aby podali imię i nazwisko w celu
odnotowania tych informacji w protokole. Prowadząca zebranie Sołtys wsi Spytkowice –
Helena Mamoń zaprosiła do stołu prezydialnego Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady
Gminy oraz Radnych Rady.
Następnie Sołtys wsi przedstawiła porządek obrad zebrania:
 Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2016 roku oraz planowane
rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2017.
 Informacja Wójta Gminy na temat zadań zrealizowanych w roku 2016 oraz
planowanych do realizacji w roku 2017.
 Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich zebranich wiejskich.
 Informacja Wójta Gminy nt. zmian prawnych dotyczących wycinki drzew
 Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Helena Mamoń zapytała, czy są inne propozycje odnośnie zmiany porządku
obrad. Zebrani nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „ZA” (25) przyjęli
porządek obrad w brzmieniu jak wyżej.
Ad 2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2016 roku oraz planowane
rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2017.
Sołtys wsi Spytkowice Helena Mamoń odczytała sprawozdanie z działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Spytkowice w 2016 roku na ogólną kwotę 82 000 zł, jak również
przedstawiła podział nowych środków finansowych w kwocie 82 000 zł, które otrzymała
Rada Sołecka do realizacji prac w roku 2017, co stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Informacja Wójta Gminy na temat zadań zrealizowanych w roku 2016 oraz
planowanych do realizacji w roku 2017.
Wójt Gminy Mariusz Krystian przywitał zebranych Mieszkańców i przedstawił informację
na temat zadań zrealizowanych w roku 2016 - zestawienie stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu. Następnie przedstawił zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych
w Sołectwie Spytkowice w roku 2016, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W ramach informacji o wykonywanych pracach interwencyjnych na terenie Sołectwa
Spytkowice Wójt Gminy szczegółowo wymienił zakres prac wykonanych przez pracowników
interwencyjnych, co stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Wójt Gminy przedstawił główne, planowane do wykonania w 2017 roku zadania
co stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich zebraniach
wiejskich.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział na wnioski zgłoszone w czasie zebrań
wiejskich (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu oraz niniejszej treści), które
odbyły się: 16.04.2016 r. i 26.11.2016 r.
Następnie Wójt Gminy przedstawił informację w sprawie tzw. „ptasiej grypy”.
Poinformował, że

Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem uchylił na naszym terenie

obszar zagrożony, który był wyznaczony od drogi krajowej Nr 44 w kierunku północnym.
Natomiast nie oznacza to, że nie obowiązuje ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
i niestety również ta ustawa na naszym terenie nakazuje bezwzględne przestrzeganie takich
zasad jak: zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich, nie wolno karmić drobiu na
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zewnątrz budynków, zwłaszcza poić wodą ze zbiorników zewnętrznych. Należy również
stosować odzież i obuwie ochronne, maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach do
budynków, przetrzymywać drób w pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania
się po otwartym wybiegu. Ognisko „ptasiej grypy” wykryto w Porębie Żegoty. Obszar 3 km
od tego ogniska uznawany jest jako strefa zapowietrzona, natomiast 10 km wokół tego
ogniska ptasiej grypy to strefa zagrożona. Obostrzenia, które przeczytałem prawdopodobnie
będą trwały do maja, aż temperatury znacząco wzrosną i problem tego wirusa zniknie
(czasowo do jesieni).
Ad 5. Informacja Wójta Gminy nt. zmian prawnych dotyczących wycinki drzew
Wójt Gminy Mariusz Krystian omówił nowelizację ustawy o Ochronie Przyrody która to
znacząco zmieniła zasady wycinki drzew i krzewów na działkach stanowiących własność
osób fizycznych. Znowelizowana ustawa zezwala na działce prywatnej wyciąć drzewa i
krzewy

zezwolenia

bez

jeżeli

nie

są

one

usuwane

w

celach

związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Również bez zezwolenia można wycinać drzewa
na gruntach rolnych jeżeli grunt jest sklasyfikowany jako rolny i właściciel zamierza go
przywrócić

do

użytkowania

rolniczego.

Właściciel

lasu

prywatnego

i

gruntów

sklasyfikowanych jako leśne w dalszym ciągu musi uzyskać zezwolenie na wycinkę od
leśniczego właściwego do lasów prywatnych.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski podziękował Panu Wójtowi za obszerną
informację i powiedział: „Szanowni Zebrani jak już Wójt wspomniał, że cyfry są nieważne,
podane tu przez jednego Mieszkańca, którego tu dzisiaj nie ma, zobaczcie Ja przyniosłem tu
argumenty, które nie będę przytaczał, ale Wam pokażę – tu jest Raport otwarcia obecnego
Wójta 2010-2014 ciekawe cyfry, tu jest Wójta Gminy Spytkowice Raport kadencja 2006 –
2010. Pani Wójt chwali się co zrobiła, czego nie zrobiła, bardzo ciekawa lektura, to jest do
dyspozycji. Tu są następne dokumenty, które tak szybciutko chcę Państwu pokazać, tu jest
zebranie wiejski, protokół też do wglądu – co tam Panowie mówili, co Ja mówiłem, co Wójt
mówił, tu jest też co Gmina dopłaciła do Powiatu. W samych chodnikach tu jest na kwotę
3 000 000 zł, 2 900 000 zł Gmina, 300 000 zł tylko Powiat, przy drogach powiatowych gdzie
jest to ich zadanie. Ja przepraszam, że 5 minut zajmę, ale cyfry trzeba podać. Pan Wójt
bardzo obszernie tu dzisiaj podał też cyfry i Ja Wam też przedstawię za rok 2016, bo tu chodzi
o te parytety, żeby je pilnować, bo jak ostatnio powiedziałem, że miejscowość Miejsce była
niedofinansowana to zapytano się mnie komu weźmiecie, żeby im dofinansować. Jak widzicie
nie wzięto nikomu a zrealizowano inwestycje: Lipowa 46 000 zł, Miejsce 918 188 zł,
Spytkowice 1 676 000 zł, Bachowice 1 002 000 zł, Ryczów, 933 562 zł, Półwieś 419 277 zł.
Na poprzednim zebraniu podałem poprzednie 5 lat, tak jeżeli ktoś by był ciekawy to można to
33

sobie podsumować, ale dla ciekawości mam tu takie z 2008 roku, które raptem musiałem
ukradkiem w Gminie wypisywać bo wtedy byłem w głębokiej opozycji, byłem ścigany i te dane
mam, i tak Bachowice dwie duże inwestycje zrealizowane za 2 000 000 zł (ośrodek zdrowia –
953 000 zł, sala gimnastyczna 1 044 000 zł) i jeszcze te same Bachowice innych inwestycji,
które mógłbym jeszcze wymieniać, tu jest: Na Wzgórzach droga rolnicza 729 000 zł, to macie
2 700 000 zł, w 2006 roku same Bachowice zrealizowane dla porównania podaję Spytkowice
468 000 zł w tym; za 200 000 zł projekt na kanalizację, tyleż Spytkowice miały zrobione w
2008 roku na inwestycje a tu dwa miliony siedemset tysięcy złotych, dlaczego są cyfry ważne?
Bo one są bardzo ciekawe, podam jeszcze dla przykładu Półwieś wtedy miała zrealizowane za
96 000 zł, Ryczów – 291 000 zł, przy czym też był ośrodek zdrowia, one były tu i tu robione bo
wtedy kiedyś było tak, że dualnie się robiło, no i wtedy od tego okresu zadłużenie Gminy jest
bo te inwestycje zostały zrealizowane za środki pożyczone, tak Miejsce 230 000 zł, chciałem
to Państwu przedstawić w woli ścisłości do poprzedniego zebrania, tak żeby Państwo nie
myśleli, że wszystko się zostawia, każde tu Wasze ataki czy z różnych stron one są potem
analizowane i jak widać Wójt też przygotowany był świetnie – gratulacje, tylko ręce do
oklasków powinny się składać. Powiem Państwu tak króciutko ostatni okres był gorący z racji
szkół, nie wiem czy Państwo wszyscy chodzili na te zebrania, ale było tak gorąco, że Radni
usłyszeli tak cierpkie słowa i tak byli napastowani, że powinni pozostawić swoje mandaty i iść
do domu. Proszę Państwa jeżeli się słyszy na takich spotkaniach „nas nie interesują
inwestycje nas interesuje szkoła” ok. jest to wzgląd społeczny i bardzo ważny trzeba się nad
tym pochylić, a dzisiaj w tym samym miejscu, za chwilę w wolnych wnioskach tylko będą
inwestycje także warto czytać te wszystkie protokoły. Mam jeszcze jedną sprawę do Państwa
tak w woli ścisłości bo ten gorący okres przeszedł. Te środki, które Wójt przedstawił na szkoły
w tym roku na modernizację trzech szkół; Bachowice, Ryczów, Spytkowice to 6 100 000 zł,
kosztorys jest na kwotę 17 000 000 zł, ile wyjdzie przetarg to jest trudno powiedzieć. Wójt już
był przerażony przy tych szkołach, ale myślę, że po tym gorącym okresie w jakiś sposób się do
pewnych spraw dojdzie, nie możemy zapomnieć jeszcze o jednej rzeczy, ja dzisiaj przed
zebraniem prosiłem Panią Sołtys o zwołanie zebrania Rady Sołeckiej bo chcemy Radni z
Radą Sołecką ustalić pewną kwestię. Jak wiecie firma „KO- BO” jest taka jak poprzednie
władze Gminnej Spółdzielni ją sprzedały, a w jaki sposób wytyczono te działki tam to Bóg
raczy wiedzieć i w jaki sposób Oni sobie tam też gospodarują drugie Bóg raczy wiedzieć –
mają zagrodzone Nasze części gruntów, my jesteśmy pozbawieni drogi do tyłu za zamek, a jak
wiecie można tam przyszłościowo zrobić teren rekreacyjny, Oni sobie już geodezyjnie
wyprowadzili, chcieli z nami rozmawiać, ale jak zawsze na początku odpychamy temat bo
uważamy, że „KO – BO” nie może się tam rozwijać, ale ono tam już jest. Jest ten zakład
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i będzie tak długo funkcjonował jak kiedyś tam zbankrutuje, może coś innego wybudują,
ale to jest prywatna własność, która jest święta i nasza prośba jest – prośba Radnych bo my
się tu spotkaliśmy i z Panem Wójtem byliśmy i obejrzeliśmy te grunty i chcemy dojść do
konsensusu z właścicielami „KO – BO”, chcemy Ich w jakiś sposób nie ograniczyć, ale Oni
mają dwie drogi i tego się już nie uniknie. Chcielibyśmy aby Oni między tymi dwoma drogami
byli a nam w ramach zamiany wydzielili wzdłuż ogrodzenia zamkowego drogę do tyłu bo
mamy dojazd, ale koło Starej gorzelni a tu byłoby konieczne aby tam przyszłościowo było
wejść nas teren koło stadionu, pokazywaliśmy to Panu Wójtowi a czy Oni zechcą rozmawiać z
Panem Wójtem i urzędnikami to druga sprawa. Ja chciałem to dlatego dzisiaj na tym
zebraniu przedstawić i będziemy również przedstawiać Radzie Sołeckiej żebyśmy mogli zająć
stanowisko na sesji i żeby mógł Wójt realizować tę wymianę i dojść do konsensusu z
właścicielami. Nie mam rzutnika aby Państwu pokazać te grunty, ale Państwo wiecie jak tam
jest, także my chcemy aby na przyszłość ten problem był rozwiązany, jak ktoś wejdzie z
jakimiś pracami za zamkiem bez drogi dojazdowej, nie ma szans. Miałem dzisiaj nie poruszać
tego tematu, ale oponentów dzisiaj nie było, którzy też w tamtym czasie co Wam
przedstawiłem z 2008 roku, był ważną osobą bo był w koalicji z tymi którzy rządzili także ja
odpowiadam i Panowie Radni też odpowiadają za tę kadencje bo jesteśmy w koalicji bo jak
Wójt odpowiada to my odpowiadamy bo ten wózek ciągniemy wspólnie, dobre i złe.
Chciałbym aby Państwo przez aklamacje wyrazili zgodę na pertraktacje z właścicielami
„KO –BO”.
Ad. 6 Sprawy bieżące wolne wnioski i zapytania
Pan Czesław Mruczek poruszył sprawę:


remontu końcowego odcinka drogi ul. Czarnowiejskiej



dalszej regulacji Potoku Spytkowickiego

Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że stan drogi zostanie sprawdzony jeszcze na
wiosnę. Odnośnie rzeki poinformował, że w związku ze zmianą prawa wodnego Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ma zostać zlikwidowany podobnie jak RZGW.
Prawdopodobnie powstanie nowe przedsiębiorstwo WODY POLSKIE, które przejmie zarząd
nad wszystkimi sprawami związanymi z rzekami i potokami. WODY POLSKIE mają
powstać na bazie RZGW. W związku z planowanymi zmianami MZMiUW nie inwestuje
w nowe projekty.
Pan Jan Stępień poruszył sprawę:
 remontu

drogi

–

ul.

Konwaliowej

(powiedział,

że

jest

bardzo

zadowolony

z wyczyszczenia fosy)
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Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że jest opracowywany projekt na wykonanie
kanalizacji burzowej i po jej wykonaniu zostanie rozpatrzona możliwość położenia nakładki
asfaltowej.
Pan Jan Stępień poruszył sprawę:


remontu dalszego odcinka ul. Wadowickiej

Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że

porozumienie w sprawie remontu

ul. Wadowickiej planowane było na takiej zasadzie, że: Starostwo daje na ten cel – 600 000
zł, Gmina – 300 000 zł i firma DE HEUS – 300 000 zł. Wówczas odcinek ul. Wadowickiej od
skrzyżowania z drogą krajową aż do zjazdu do firmy DE HEUS byłby już wyremontowany.
Jednak ostatecznie firma DE HEUS zdecydowała się wspomóc tą inwestycję kwotą
100 000 zł, w związku z tym Starostwo obniżyło kwotę finansowania zadania do 300 000 zł
a Gmina do 200 000 zł. Wobec powyższego nie udało się wyremontować zamierzonego
odcinka.
Pan Jan Stępień wyraził uznanie dla:
- zmian jakie nastąpiły w przepisach dot. wycinki drzew oraz poruszył temat smogu i dopłat
do wymiany pieców węglowych na gazowe
- Wójta i Radnych Gminy za wykonanie parkingu k/kaplicy cmentarnej
Pan Józef Węgrzyn zawnioskował o:


uzupełnienia ubytków w drodze na ul. Słonecznej



ograniczenie prędkości na tej ulicy (zapytał jakie gmina ma plany w tej sprawie ponieważ

słyszał, że Wójt podpisał zgodę na cały rok na przejazd ciężarówkami).
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że droga – ulica Słoneczna była już remontowana,
a obecne uszkodzenia zostaną uzupełnione. Na przekraczanie prędkości „zostanie uczulona”
policja. Jeżeli chodzi o podpisanie zgody, to posiada ją tylko jeden przedsiębiorca, który
prowadzi działalność w rejonie Spytkowice – Przewóz. Nie została wydana zgody dla każdej
ciężarówki na przejazd tą ulicą.
Pan Michał Stańczyk poruszył sprawę:


remontu drogi ul. Kanada zawnioskował o poszerzenie zakrętów (zaznaczył, że droga jest

bardzo wąska i założenie korytek nie rozwiąże problemu)
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił: że wykonanie remontu drogi – ul. Kanada jest
utrudnione z uwagi na stan własności gruntów jak również ukształtowanie terenu, zwłaszcza
na jej początkowym fragmencie. Jeżeli istnieje możliwość poszerzenia zakrętów to przy
wiosennej naprawie dróg można będzie to wykonać.
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Pan Michał Stańczyk poruszył sprawę


remontu dróg rolniczych:

- przedłużenie ulicy Kanada w stronę lasu na Górki
- droga „NA LESIE" Przewóz
- droga k/wału
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że w sprawie dróg rolniczych Pani Sołtys
przekaże informację na temat kosztu ich naprawy.
Pan Michał Stańczyk poruszył sprawę


usunięcia gałęzi z ulicy Torowej

Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że gałęzie z ulicy Torowej zostaną usunięte
przez nowo przyjętych pracowników interwencyjnych (w roku 2016 zostało wykonane tyle
robót, że nie zdążono gałęzi usunąć).
Pan Michał Stańczyk:
 zaproponował czy w ramach opłat za śmieci nie można by było przyjmować odpadów
budowlanych albo obniżyć tych opłat.
 poruszył problem odbioru opon przez Zakład Usług Komunalnych
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że Zakład Usług Komunalnych nie przyjmuje
opon z uwagi na bardzo wysokie ceny ich odbioru na składowiskach. Zostaną wprowadzone
nowe zasady co do odbioru opon przez Zakład Usług Komunalnych i ponoszonych z tego
tytułu opłat przez Mieszkańców. Zasady odbioru odpadów budowlanych od Mieszkańców
ujęte są w obowiązującym Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
Spytkowice oraz uchwale w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości
cen za te usługi.
Pan Władysław Mocniak


wyraził uznanie za wykonaną nakładkę na ulicy Wzory. Zgłosił problem odprowadzenia

wody z drogi ul. Wzory (naprzeciwko posesji P. Wilczaka i P. Mocniaka w czasie deszczu
i roztopów stoi woda)
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że z odwodnieniem tego odcinka drogi jest
problem, gdyż musiałaby zostać tam wykonana bardzo głęboka kanalizacja burzowa. Temat
ten zostanie ponownie rozważony, będzie powołana komisja w terenie.
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Pan Władysław Mocniak:


zwrócił uwagę, że na ulicy Wzory nie jest przestrzegane bezpieczeństwo ruchu

drogowego.
Pan Władysław Rokowski poruszył sprawę:


wykonania oświetlenia na ul. Św. Jana

Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że od przyszłego roku będzie proponował Radzie
Gminy, aby w projekcie budżetu przeznaczyć pieniądze na wykonanie projektów i budowę
poszczególnych elementów oświetlenia.
Pan Władysław Rokowski poruszył sprawę:


zamontowania znaku ograniczenie prędkości na ulicy Św. Katarzyny

Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że propozycja zamontowania znaku
ograniczenie prędkości na ulicy Św. Katarzyny zostanie przeanalizowana.
Pan Władysław Rokowski poruszył sprawę:


uzupełnienie drzewostanu przy „Śtrece”

Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że w tej sprawie będziemy kontaktować się
z Mieszkańcami w celu uzupełnienia drzewostanu.
Pani Stanisława Szarek poruszyła sprawę:
 wykonania odwodnienia ul. Torowej
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że korytka zostaną odmulone i jeszcze w tym roku
jest planowane wykonanie dalszej części rowu.
Pan Józef Mamoń – poruszył problem:


udrożnienia rowu przy drodze krajowej 44 (po prawej stronie od dworca PKP w stronę

skrzyżowania z Górkami)


śmieci na ul. Wróblówki i na działce przy DK 44 za stacją kontroli pojazdów

Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że sprawa udrożnienia rowu przy DK 44
zostanie zgłoszona do GDDKiA, natomiast śmieci przy ulicy Wróblówki zostaną zebrane
przez pracowników interwencyjnych, a przy drodze krajowej śmieci zbiera zarządca drogi.
Następnie zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórkowski: „Na ostatniej sesji
Radni prosili o odroczenie podjęcia decyzji odnośnie przyłączenia Łączan z kanalizacją do
naszej oczyszczalni. Panie Wójcie dobrze by było powiedzieć na temat oczyszczalni aby
Społeczeństwo wiedziało, i z czym się wiąże to podłączenie, bo my będziemy musieli podjąć
jakąś decyzję na TAK lub NIE. Co prawda tu na liście jest tylko 2 Radnych:
z Przewozu podpisanych i mieszkaniec Lipowej a to dotyczy tych Mieszkańców, ale na tym
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zebraniu trzeba by było poruszyć ten temat tak żeby Radni wiedzieli co mają w dalszych
działaniach czynić”.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że projekt budowy kanalizacji, który jest
teraz opracowywany zakłada kanalizację około 80 % obszaru Gminy. Dla Gminy Spytkowice
potrzebna jest oczyszczalna ścieków o przepływie ok. 1000 m³ na dobę. Oczyszczalnia, która
obecnie funkcjonuje jest oczyszczalnią o max przepustowości dobowej 300 m³. Jest to
oczyszczalnia z lat 90 – tych, obiekt typu farmerskiego. Została wybudowana w bardzo
minimalistycznej wersji: nie posiada modułu mechanicznego z prawdziwego zdarzenia, jest
oczyszczalnią biologiczną, nie ma sita, piaskownika, pojemnika wstępnego. Każdy z tych
zbiorników powinien być dublowany. Rozważana jest możliwość, że część ścieków
z niektórych obszarów gminy nie trafi na oczyszczalnię w Spytkowicach. Jednym z takich
obszarów są Bachowice od Krzyża na Kaniowie w kierunku ul. Pod Borem tam już jest
naturalny spadek terenu w kierunku doliny Skawy, w związku z tym kierowanie tych ścieków
do góry może wiązać się z budowaniem przepompowni co spowoduje wzrost kosztów
inwestycji, a tym samym wzrost opłat za ścieki. Może się również okazać, że kierowanie
ścieków z części Miejsca na oczyszczalnię w Spytkowicach nie będzie ekonomicznie
uzasadnione. Dlatego też będziemy musieli rozważyć czy nie lepiej będzie podłączyć się do
kanalizacji w gminie Zator.
W związku z tym już tutaj może być jakiś ubytek ścieków, może to być w okolicy 100
kubików.
Ta nasza oczyszczalnia jest planowana na około 1000 kubików, tyle potrzebujemy. 300
kubików tj. zapas czyli razem wychodzi 1300 m³. Więc jeżeli z tego naszego 1000 ubędzie
nam 100 to propozycja Brzeźnicy, która mówi, że chce ścieki z Łączan przekazać do nas, jest
dla nas propozycją nie do odrzucenia. Zaproponowany przez nich przepływ będzie wynosił
ok. 140 kubików na dobę i my w tym momencie uzyskujemy dalej te 1000 kubików, a 300
mamy zapasu. Co więcej, kiedy nasza oczyszczalnia pracuje teraz na 90% mocy, to u nas
koszt oczyszczonego kubika ścieków wynosi 11,06 zł. Wiadomym jest, że Mieszkaniec tyle
nie płaci, bo Mieszkaniec płaci 4,46 zł. W związku z tym tą resztę pokrywa budżet gminy w
formie dopłaty do ścieków, to jest w sumie pół miliona złotych rocznie. Nowa oczyszczalnia
będzie miała 1300 m³, a jeśli zostawimy ją pustą, to koszt 1 m³ nie zmniejszy się. W tym
momencie Ja jako Wójt słysząc propozycję Wójta z Brzeźnicy, mówię brawo, bo my mamy
przynajmniej zrekompensowany ten potencjalny ubytek naszych ścieków, a gdyby nawet tego
ubytku nie było, to by to i tak było korzystne. Dzisiaj na zebraniu wiejskim w Lipowej
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Mieszkańcy powiedzieli „TAK”, nie mamy nic przeciwko, proszę tylko przypilnować żeby
charakter ścieków i te dostawy były zgodne z prawem”.
Pan Adam Chodacki stwierdził, że oczyszczalnia i tak powstanie On jest zadowolony
i zwrócił się do Wójta o poinformowanie mieszkańców, o ile się powiększyło sołectwo
Spytkowice w związku z przyłączeniem do Gminy Spytkowice Wiśnicza i czy ruszyło
wydobycie na tym terenie.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że Sołectwo Spytkowice powiększyło się
o taki obszar jaki został przedstawiony na ostatnim zebraniu wiejskim. Ponadto powiedział,
że z informacji od Mieszkańców ul. Wiśnicz dowiedział się, że ciężki sprzęt odjechał.
Warunki techniczne uruchomienia tam wydobycia powodują, że będziemy jeszcze bardzo
długo czekali zanim tam cokolwiek się będzie działo. Do wydobycia jest jeszcze
bardzo daleko.
Ad. 7. Zakończenie zebrania.
Sołtys wsi Spytkowice podziękowała wszystkim Mieszkańcom za udział w zebraniu.
Wobec wyczerpania dyskusji na tym zakończono zebranie wiejskie Sołectwa Spytkowice.
Prowadzący Zebrania
Sołtys wsi Spytkowice
Helena Mamoń
Protokolant:

Joanna Kornaś - Srokosz
Anna Suślik
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POSTULATY ZGŁOSZONE W TRAKCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA
SPYTKOWICE W DNIU 4.03.2017 R.

1.Wykonanie remontu końcowego odcinka drogi ul. Czarnowiejskiej k/ Pana Mruczka
Wójt poinformował, że stan drogi zostanie sprawdzony jeszcze na wiosnę
2. Wykonanie regulacji Potoku Spytkowickiego na odcinku nieruchomości
Pana Mruczka
Wójt poinformował, że w chwili obecnej melioracja nie wykonuje nowych inwestycji
w związku z likwidacją MZMiUW i powstaniem WÓD POLSKICH.
3.Wykonanie remontu drogi gminnej - ul. Konwaliowa
Wójt poinformował, że w chwili obecnej jest wykonywany projekt na kanalizację burzową
i po jej wkonaniu będziemy się zastanawiać nad nakładką asfaltową.
4.Uzupełnienie ubytków na ul. Słonecznej oraz ograniczenie prędkości
na tej ulicy
Wójt poinformował, że droga- ulica Słoneczna była już remontowana a obecne uszkodzenia
zostaną uzupełnione
Przekroczenie prędkości zostanie zgłoszone na policję.
5.Remont drogi gminnej ul. Kanada (założenie korytek i poszerzenie zakrętów)
Wójt poinformował, że sprawa zostanie rozważona przy wiosennym remoncie dróg
(naprawa remonterem, założenie korytek, wykonanie mijanki)
6.Remont dróg rolniczych :
- przedłużenie ulicy Kanada w stronę lasu na Górki
- droga „NA LESIE" Przewóz
- droga k/wału
Wójt odpowiedział, że Pani Sołtys wsi przekaże jaki będzie koszt naprawy tych dróg.
7. Usunięcie gałęzi z ulicy Torowej
Wójt poinformował, że na wiosnę gałęzie zostaną usunięte przez nowych pracowników
interwencyjnych.
8. Odprowadzenie wody z drogi gminnej ul. Wzory
(naprzeciwko posesji P. Wilczaka i P Mocniaka
Wójt poinformował, że w w/w sprawie zostanie powołana komisja w terenie
(z powiadomieniem Pana W. Mocniak)
9. Wykonanie oświetlenia na ul. Św. Jana
Wójt poinformował, że w kwestii oświetlenia na ul. Św. Jana prace są już rozpoczęte
10. Zamontowanie znaku ograniczenie prędkości na ulicy Św. Katarzyny
Wójt poinformował, że zostanie to rozpatrzone
11. Nasadzenie drzew na ulicy Torowej
Wójt poinformował, że drzewostan zostanie uzupełniony w porozumieniu z mieszkańcami
(głównie z Panem Rokowskim).
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12. Wykonanie odwodnienia ul. Torowej
Wójt poinformował, że korytka zostaną odmulone i w tym roku zostanie wykonana dalsza
część rowu
13 Zamontowanie znaku ograniczenia prędkości na ul. Wzory
14.Wykonanie udrożnienia rowu przy drodze krajowej 44 (po prawej stronie od dworca
PKP w stronę skrzyżowania z Górkami)
Wójt powiedział że rów przy DK 44 przyjmuje – zostanie zgłoszone do GDDKiA
15. Zabranie worków ze śmieciami na ul. Wróblówki i na działce przy DK 44 za stacją
kontroli pojazdów
Wójt poinformował, że śmieci zostaną zebrane przez pracowników interwencyjnych a przy
drodze krajowej zbiera zarządca drogi.

Sporządziły:
Joanna Kornaś – Srokosz
Anna Suślik

Spytkowice, dnia 10.03.2017 r.
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