Spytkowice, dnia 01.03.2017 r.

Odpowiedzi na postulaty zgłoszone na zebraniu wiejskim
sołectwa Spytkowice
w dniu 16.04.2016 r.

1. Zamontowanie progów zwalniających na ul. Słonecznej.
2. Remont ulicy Słonecznej.
(Wójl poinformował,
zobowiązany

że przedsiębiorca

który

uszkodził

do naprawy. Stan drogi zostanie przywrócony

pobocza

drogi

został

do sianu po remoncie.

W planach Jesl projekl budowy chodnika w celu oddzielenia części jezdnej)
Odp.: W sprawie remontu ul. Słonecznej odpowiedź została udzielona w czasie
zebrania, natomiast w .sprawie zamontowania progów zwalniającycłi ustalono, że
projekt organizacji ruchu

nie przewiduje zamontowania progów zwalniających na

ul. Słonecznej w Spytkowicach.

3. Naprawa dojazdu do pól za kaplicą cmentarną.
Odp.: Uzgodniono z sołtysem wsi Spytkowice, że w 2017 roku przedmiotowy odcinek
drogi zostanie wysypany kamieniem.

4. Obcięcie gałęzi na ul. Św. Bartłomieja.
Odp.: Zadanie zostało wykonane.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
Wójt

poinformował,

że

przymierzamy

się

do

wymiany

oświetlenia

na

energooszczędne.

6. Wyczyszczenie rowu przy posesji Pana Bobaka.
Odp.: Zadanie zostało wykonane. Prace zostały wykonane przez pracowników
interwencyjnych pod nadzorem Pani Sołtys.

7. Zezwolenia na wycinkę drzew.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzja na

wycinkę drzew musi zostać wydana. W tej sprawie zwracał się do różnycłi
instytucji, ałe przepisy nadał nie zostały zmienione.
Informacja nt. aktualnie obowiązującycłi przepisów zostanie udzielona na
bieżącym spotlianiu.

8. Składanie wniosków Rodzina 500+
Wójt odpowiedział, że do realizacji tego programu nie została żadna osoba
zatrudniona. Jeśli cliodzi o sUadanic dodatkowycłi dokumentów (np. PIT) nie
jest wymagane, jednak ułatwią i przyspieszają one wydanie decyzji oraz wypłatę
świadczeń.

9. Wykonanie w przyszłości oświetlenia ulicznego na nowo powstałym osiedlu przy Alei
Kasztanowej.
Wójt odpowiedział, że ma to na uwadze. Jednak wcześniej musi zostać wykonana
podstawowa infrastruktura, a następne kroki to wykonanie projektu i uzysłtanie
pozwolenia na budowę,

10. Brak miejsc parkingowych przy urzędzie gminy oraz możliwość jego rozbudowy dla
pracowników urzędu przy GBP.
Wójt

poinformował,

że w jednym

budynku

mieści

się łdłłca instytucji

i dlatego jest problem z zaparkowaniem samochodów.

U . Blokowanie

ulicy

Szkolnej

i ulic

sąsiednich

podczas

zebrań

z rodzicami

Dyrektor, która

zobowiązała

w ZSP.
Odp.:

Sprawa została

skierowana

do Pani

się przekazać uwagi na najbliższych zebraniach z rodzicami (cała odpowiedź
w zał. Nr 1).

12. Zakres monitorowania kamery w Rynku.
Wójt poinformował, że kamery zostały wymienione z analogowych na cyfrowe i
w tej chwili jest możliwość identyfikacji osób.

13. Budowa chodnika przy ul. Pagóry.
Wójt odpowiedział, że mimo iż jest to droga powiatowa będzie to kolejny projekt

chodnika który zostanie przez Gminę zrealizowany.

14. Remont drogi dojazdowej do Pana Mruczka, tj. wylot z ul. Czarnowiejskiej.
Odp.: Zostały wyrównane ubytki w drodze dojazdowej do w/w posesji za
kwotę 1 969 zł brutto.

15. Dobudowa chodnika przy ul. Jana Pawła

II (łącznik

z

ul. Konwaliową)

Wójt wyjaśnił, że chodnik został wybudowany po jednej stronie i obecnie nie ma
możliwości budowy go po drugiej stronie jezdni.

16. Wykaszanie rowów przy ul. Konwaliowej.
Odp.: Wykaszanie rowów jest wykonywane na bieżąco m.in. przez pracowników
interwencyjnycłi.

17. Wykaszanie rowów przy drogach powiatowych.
Wójt poinformował, że to zadanie należy do zarządcy drogi czyli Powiatu
Wadowickiego.

18. Opróżniania koszy w Rynku oraz wymiana koszy na większe.
Wójt poinformował, że mimo iż kosze są opróżniane codziennie, to nadal istnieje
problem z podrzucaniem śmieci z gospodarstw domowych.

19. Sprzątanie śmieci znajdujących się w rowach.
Wójt poinformował, że jeśli chodzi o rowy przydrożne to sprzątanie ich należy
do zarządcy drogi, ale jest wiele innych rowów, które łdedyś były własnością
spółek wodnych, a dzisiaj nie mają właścicieli.

20. Zobowiązanie do systematycznego koszenie nieużytków przez prywatnych właścicieli
tycłi działek.
Wójt poinformował,

że istnieje „martwy" przepis prawny zobowiązujący

właścicieła do wykoszenia działki. Problem nie istnieje jeżeli właściciel pobiera
dopłaty obszarowe.

21. Zmiana oznakowania ulic.
Wójt poinformował, że w tym roku zostanie zmieniona wizualizacja oznakowania
ulic na Lipowej. Następnie po tym ełtsperymencie zmiany zostaną wdrażane
w kołejnycłi miejscowościacli.

22. Dofinansowania na wymianę pieców.
Wójt poinformował, że dostrzegamy problem palenia śmieci w piecach C.O., dlatego
Gmina przystąpiła do opracowania Programu Niskiej Emisji. Obecnie temat jest
procedowany by móc w przyszłości starać się o środki zewnętrzne na to zadanie.
Odp.:

Gmina

przeprowadziła

rozeznanie

zainteresowania

wymianą

piecy

węgłowycłi na nowe poprzez zbieranie ankiet od mieszkańców. Na podstawie
złożonycłi ankiet zostały przygotowane i złożone dwa wnioski o dofmansowanie z
Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego. W ramacłi pierwszego
wniosku przewidziano wymianę około 200 sztuk starycłi kotłów węglowych na
ekonomiczne, a drugi zakłada wymianę około 70 sztuk kotłów węgłowych na
kotły gazowe, biomasę i pompy ciepła. Gmina rozważa również złożenie wniosku
do WFOŚiGW
Gospodarki

na wymianę

kotłów

w ramach opracowanego

Niskoemisyjnej z elementami

Programu

Programu Ograniczenie

Niskiej

Emisji.

23. Dokończenie budowy chodnika pomiędzy Spytkowicami a Bachowicami.
Odp.

W trakcie I etapu

remontu ul. Wadowicłtiej Starostwo

Powiatowe

Wadowicach dokonało remontu chodnika w niezbędnym zakresie.

24. Zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej.
Wójt odpowiedział, że pomysł jest inicjatywą Mieszkańców
bezpieczeństwa.

Zmiana

ze względów

organizacji ruchu na ulicę jednokierunkową

nie

usprawni ruchu, gdyż jest to dojazd do budynków użyteczności publicznej.
Projektant nie wyraził zgody na taką zmianę.

25. Czyszczenie studni kanalizacji burzowej przy ul. Starowiejskiej (p. Fryc).
Odp.: Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z P. Fryc stwierdzono, że po
podłączeniu mieszkańców z tego rejonu do kanalizacji sanitarnej problem
ustąpił. (Potwierdzono w dniu 07.11.2016 r.).

Odpowiedzi na zapytania i postulaty przedstawione w czasie zebrania w dniu
26.11.2016r.
Mieszkaniec Sołectwa Zdzisław Wolek:
•

wystąpienie do Polskich Linii Kolejowych o remont zniszczonej drogi rolniczej
na Kępkach wzdłuż torów kolejowych. W celu drożności przejazdu tą drogą należy ją
wybrać oraz wysypać kamienieniem, nawet tym który jest wykorzystywany do
uzupełnienia podkładów kolejowych.

(Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział,

że

droga rolnicza

będzie możliwa

do

realizacji, lecz w pierwszej kolejności z uwagi na problemy, jakie były przy wykonywaniu
przepustu w tym miejscu wystąpimy do Polskich Linii Kolejowych o zgodą na o wykonanie
inwestycji na ich terenie.)
Odp.: wystąpiono do Dyrektora Zakładu Linii Kołejowycłi w Krakowie o wyrażenie
zgody

na

dysponowanie

nieruchomością

pozwalającej

na

wykonanie

remontu

przedmiotowe drogi.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Franciszek Hojowski:
•

poprosił o interwencję w sprawie parkowania samochodów na chodniku przy drodze
powiatowej na ul Zamkowej w Spytkowicach, co powoduje blokowanie wjazdu na
ul. Starowiejską.

Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że zakaz postoju i zatrzymywania się na
ul. Zamkowej jest tytko jednostronny. W związku z tym samochody zatrzymują się na tej
ulicy od strony uł. Starowiejskiej, gdzie zakazu nie ma. Sprawa zostanie zgłoszona

do

Powiatowego Zarządu Dróg.
Odp.: Z dodatkowych wyjaśnień uzyskanych od P. Hojowskiego wynika, że miał na
myśli wjazd od strony placu targowego. Sprawa została przekazana do Starostwa
Powiatowego.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Zbigniew Simik:
•

poprosił o interwencję w sprawie stanu technicznego nawierzchni asfaltowej drogi na
ul. Pagóry - asfalt się załamuje. Zgłosi! również problem osuwającej się skarpy przy
posesji Państwa Simik, co powoduje, że ogrodzenie nieruchomości "zjeżdża" do fosy.
Dodał, że drogą tą przejeżdżają licznie samochody ciężarowe.

Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział,

ie temat zostanie zgłoszony do Starostwa

Powiatowego. Częściowym

rozwiązaniem

problemu jest realizacja istniejącego

projektu

wykonania chodnika na ul. Słonecznej.
Odp.: Z uzyskanych dodatkowych wyjaśnień wynika, że nie chodzi o skarpę, a pobocze.
Sprawa została skierowana do Starostwa.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Rafał Przejczowski:
•

poprosił o interwencję w sprawie wykoszenia Kanału Małopolskiego,

w tym roku Kanał

nie był wykoszony ani raz,
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział,

że jeśli do końca roku Kanał nie zostanie

wykoszony, to w roku przyszłym wykosimy go sami. aby nie zaprzepaścić wykonanej tam przez
pracowników interwencyjnych pracy.
Odp. Kanał jest własnością Skarbu Państwa, pomimo łicznych monitów nie został
wykoszony, co Starosta Wadowicłu tłumaczy braidem środków finansowych.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Kazimierz Wyzgał:
•

poprosił o interwencję

w sprawie remontu przejazdu kolejowego na Kępkach,

gdyż

prawdopodobnie jest on położony o 10 cm za wysoko,
Odp.: Z uzyskanych informacji od PKP wynika, że prace które były wykonane w 2015r.
na przejeździe kolejowym Kępki zostały zakończone i dotyczą toru 1, a tor 2 będzie
remontowany w I Itwartale 2017r. Wykonywane prace są realizowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i projektem. (P. Wyzgał oświadczył, że informacje uzyskał
od pracowników flrmy, która prowadziła prace przy 1 torze).

Mieszkaniec Sołectwa Mieczysław
• poprosił

o interwencją

Gębczyk
w sprawie dokonania przez RZGW

czyszczenia

rowów

biegnących od oczyszcza/ni w kierunku przepompowni
Odp.: Wg informacji uzyskanych od przedstawiciela R Z G W - P. Ślizowskiego rowy
czyszczone są regularnie dwa razy do roku. Pomimo złożonych telefonicznie wyjaśnień
zostało w powyższej sprawie wystosowane pismo do RZGW.

Mieszkaniec Sołectwa Władysław Mocniak
• poprosił o informację w sprawie remontu lub budowy nowego wiaduktu kolejowego
Odp.: Zgodnie z informacją uzyslcaną od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisłca w

Krakowie, w tamtejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne o wydanie
decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków
Plaszów - Skawina - Oświęcim", którego Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe
S,A,

Warszawa.. Zadanie to obejmuje „rozbiórkę i budowę nowego mostu w

miejscowości Spytkowice w km 39,210 nad ulicą Zamkową". Ponadto wystąpiono z
pismem do Dyrektora PKP P L K Kraków o zorganizowanie spotkania w Urzędzie Gminy
w celu przedstawienia koncepcji i założeń pod kątem parametrów technicznych nowego
mostu.
• ziożył wniosek o ogrodzenie działki za stodołami
Odp.: Z odpowiedzi Kierownika Z U K wynika, że „Zakład dokonał w roku 2016
wstępnej rekułtywacji, tak aby nadać właściwy profd i możłiwym byłoby utrzymanie
tego terenu jako obszaru zielonego do koszenia. W 2017 roku planowane jest
utwardzenie przejazdu wzdłuż stodoły i dalszą rekultywację pozostałych terenów".
Dopiero po wykonaniu tych prac będzie możliwe wykonanie ogrodzenia.
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