PROTOKÓŁ NR 4/ 16
z zebrania wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 26 listopada 2016 roku
w godz. od 1715 (II termin) do 1900 w sprawie zmiany granic Sołectwa Spytkowice
poprzez włączenie części obszaru przysiółka Wiśnicz.
W zebraniu udział wzięli:
Helena Mamoń - przedstawiciel Rady Gminy do prowadzenia zebrania,
Wójt Gminy Spytkowice – Mariusz Krystian,
Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Piórowski,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Adam Chodacki,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Marcin Berniak,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Zbigniew Malaga,
członkowie Rady Sołeckiej oraz Mieszkańcy Sołectwa
wg zał. list obecności – załącznik nr 1.
Zebranie otworzyła Helena Mamoń witając obecnych uczestników zebrania.
Stwierdziła, że zebranie odbywa się w II terminie, gdyż w I terminie nie zebrało się 5%
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania tj. 160 osób oraz, że zebranie
jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Poinformowała, że zgodnie ze wskazaniem Rady Gminy Spytkowice Przewodniczy
dzisiejszemu zebraniu, jako Jej przedstawiciel.
Następnie zaprosiła do stołu prezydialnego:
Wójta Gminy Mariusza Krystiana oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego
Piórowskiego.
Biorących udział w zebraniu Mieszkańców Sołectwa poprosiła, 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, która jest wyłożona przy
wejściu.
Osoby chcące zabrać głos w dyskusji poprosiła, 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.
Poinformowała, że w konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na
terenie Sołectwa, na którym mają być prowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.

Następnie przedstawiła projekt porządku dzisiejszego zebrania:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad,
2. Przeprowadzenie konsultacji na terenie Sołectwa Spytkowice celem poznania opinii
Mieszkańców dotyczącej zmiany granic Sołectwa Spytkowice poprzez włączenie do
dotychczasowego obszaru Sołectwa Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego
Okleśna – części przysiółka Wiśnicz - to jest działek ewidencyjnych nr 960, 965/2,965/3,
1092, 965/4, 965/5, 965/6, 964, o łącznej powierzchni 138,0400 ha - podjęcie uchwały.
3. Informacja Wójta Gminy nt. prowadzonych i planowanych inwestycji Sołectwie.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie zebrania.
Zebranie nie wniosło uwag i zapytań w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (24)
przyjęło porządek obrad w brzmieniu jak wyżej.

Ad. pkt. 2. Przeprowadzenie konsultacji na terenie Sołectwa Spytkowice celem
poznania opinii Mieszkańców dotyczącej zmiany granic Sołectwa
Spytkowice poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru Sołectwa
Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna – części
przysiółka Wiśnicz - to jest działek ewidencyjnych nr 960, 965/2,965/3,
1092, 965/4, 965/5, 965/6, 964, o łącznej powierzchni 138,0400 ha - podjęcie
uchwały.

Przewodniczący Zebrania Helena Mamoń poinformowała, że w dniu 28 lipca 2016 roku
zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.
Na mocy niniejszego Rozporządzenia przysiółek Wiśnicz został włączony do Gminy
Spytkowice, co obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Kolejnym

niezbędnym

krokiem

w

zakresie

przejęcia

tego

obszaru

jest

jego

przyporządkowanie do Sołectw Gminy Spytkowice.
Rada Gminy w dniu 26 października br. podjęła stosowną uchwałę upoważniającą swą treścią
do odbycia dzisiejszych konsultacji w tej sprawie.
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Przedmiotem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie:
"Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa Spytkowice poprzez włączenie do dotychczasowego
obszaru Sołectwa Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna – części
przysiółka Wiśnicz - to jest działek ewidencyjnych nr: 960, 965/2, 965/3, 1092, 965/4, 965/5,
965/6, 964 o łącznej powierzchni 138,0400 ha",
Rada Gminy na najbliższej (po odbyciu zebrań wiejskich) sesji w oparciu o uzyskane wyniki
dokona zmian w statucie Sołectwa Spytkowice, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017
roku. Za przyjętą uznaje się opinię, za którą opowiedziała się w głosowaniu większość
Mieszkańców Sołectw biorących udział w konsultacjach.
Następnie poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.
Wójt Gminy Mariusz Krystian na podstawie mapy graficznej przedstawiającej proponowany
podział Sołectwa omówił szczegóły podziału. Przypomniał, że cały proces związany
z przyjęciem przysiółka Wiśnicz rozpoczął się w marcu br. Poinformował, że obszar Gminy
zwiększy się ogólnie o 148 ha. Decyzją Rady Ministrów podpisaną przez Panią Premier Beatę
Szydło 1 stycznia 2017 przysiółek Wiśnicz staje się administracyjnie częścią Gminy
Spytkowice. Zaznaczył, że przejmujemy teren administracyjnie, co nie oznacza, że jesteśmy
właścicielem tego terenu.
Logika nakazuje, aby teren ten był przydzielony do dwóch Sołectw: Miejsce i Spytkowice.
Poinformował, że proponowany na dzisiejszym zebraniu podział administracyjny przysiółka
Wiśnicz nie jest docelowy. Obecnie zdecydowana większość obszaru trafia do Sołectwa
Spytkowice, ale docelowo tego terenu dla Sołectwa Spytkowice będzie trochę mniej.
Jedna z głównych trudności w procesie przyjęcia przysiółka Wiśnicz polegała na tym,
że rzeka Wisła (aż po przeprawę promową) oraz starorzecza: "Miejsce", "Oko", "Krajskie"
stanowią jeden numer geodezyjny. Nie było możliwości przejęcia części działki, gdyż
konieczne byłoby jej wydzielenie, a to nie jest obecnie możliwe, gdyż nie jest to jeszcze nasz
teren. Obecnie w przysiółku Wiśnicz zamieszkuje 6-ciu Mieszkańców, którzy od 1 stycznia
muszą mieć nadany aktualny adres. W związku z tym na dzisiejszym zebraniu jest
proponowany, omówiony i przedstawiony na mapie przez Wójta Gminy podział
administracyjny przysiółka Wiśnicz. Docelowo po 1 stycznia 2017 roku, kiedy będzie można
zlecić prace geodezyjne dokonamy "wycięcia" części tego terenu tak, aby część tego gruntu
należała do Sołectwa Spytkowice, wraz ze starorzeczami: "Oko" i "Krajskie".
Zaznaczył, że obecnie następują "nerwowe ruchy" ze strony właściciela tego terenu,
czyli Gminy Alwernia, która jest właścicielem drogi za zabudowaniami, wokół Wiśnicza.
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Z informacji, jakie ukazały się na stronie internetowej Gminy Alwernia, zbywa ona ten teren
o powierzchnia 1,42 ha za kwotę ponad milion złotych w drodze bezprzetargowej.
Również nerwowe ruchy zaczęły się ze strony właściciela części tego terenu,
który wystąpił do Okręgowego Urzędu Górniczego o wydanie Planu Ruchu w ramach
posiadanej koncesji na wydobycie żwiru. Gmina Spytkowice występowała w tym roku
do Okręgowego Urzędu Górniczego z prośbą o informację czy został złożony wniosek
o wydanie tej decyzji. Nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej. Z prawnego punktu widzenia
nie jesteśmy obecnie (do 31.12.br.) stroną w tym postępowaniu. Poprosił Mieszkańców, aby
w razie zauważenia w tym miejscu dziwnych sytuacji przekazali do Urzędu Gminy
informację w tym zakresie.
Przypomniał, że teren ten jest przejmowany przede wszystkim ze względów społecznych,
powodziowych, jak również przyrodniczych. Będzie on bogactwem dla całej Gminy
Spytkowice w kontekście nie roku, dwóch, ale kilkudziesięciu lat na przyszłość.
Gmina Spytkowice "podchodziła" do tematu przysiółka Wiśnicz dwukrotnie: w latach
90-tych i 2000-nych, lecz sprawa kończyła się na wystosowaniu jednego pisma w tej sprawie.
Problem ten był zawsze zbywany milczeniem przed Gminę Alwernia.
Proces ten był dla Wójta Gminy i całego Urzędu niezwykle trudny i czasochłonny, wymagał
podjęcia wielu trudnych rozmów, wielu wizyt Wójta w poszczególnych instytucjach
oraz dużego zaangażowania i wkładu pracy ze strony pracowników Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Zebrania Helena Mamoń podziękowała Wójtowi Gminy za wyjaśnienie
Mieszkańcom tematu spotkania, następnie otworzyła dyskusję.
Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Władysław Mocniak zapytał, czy od 1 stycznia 2017 roku
będzie panowała dwuwładza na terenie przysiółka Wiśnicz?
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski stwierdził, że temat przyjęcia przysiółka
Wiśnicz będzie procentował dla przyszłych pokoleń, nasze pokolenie będzie musiało ten teren
odpowiednio przygotować dla przyszłych pokoleń.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że właściciele gruntu w obrębie Wiśnicz nie
zmienią się - Gmina Spytkowice będzie miała tam władztwo właścicielem administracyjne.
Jak przejmiemy drogę, to będziemy ją mogli prawnie wyremontować.
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Na dzień dzisiejszy nie mamy wglądu w projekt wniosku o wydanie Planu Ruchu.
Teren ten stał się terenem pod wydobycie żwiru dopiero w roku 2012, kiedy Gmina Alwernia
uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina Spytkowice złożyła w tym
względzie sprzeciw do Gminy Alwernia, ale pozostał on bez odpowiedzi. Obecny właściciel
na podstawie koncesji stara się o Plan Ruchu. Z posiadanych informacji wynika, że transport
żwiru ma się odbywać taśmociągiem przez rzekę Wisłę. Wójt nie wierzy jednak w to, że cały
żwir będzie transportowany drogą wodną, samochody ciężarowe siłą rzeczy muszą tam
dojechać, a jedyna droga prowadzi przez Sołectwo Miejsce.
Zdaniem Wójta nie chodzi o to, aby żwir wydobywać, tylko o to, aby uzyskać odpowiednie
pozwolenie, a następnie ją odsprzedać i czerpać z tego tytułu określone środki finansowe.
Droga w przysiółku Wiśnicz posiada dwa numery geodezyjne: 1 - od wjazdu na Wiśnicz
do końca zabudowań, 2 - od końca zabudowań dookoła. W planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Alwernia tereny te są oznaczone, jako rolne, czyli nadające się pod
eksploatację żwiru, dlatego 1,42 ha wyceniono na ponad milion złotych.
Wydobycie żwiru wchodzi grę tylko i wyłącznie, jeżeli zgodzą się na to Mieszkańcy Gminy
Spytkowice. Dodał, że z doświadczenia wiemy, że tego typu inwestycje budzą wielkie emocje
społeczne.
Stwierdził, że w takich sytuacjach nie można być zbyt pewnym siebie, ze wszystkim trzeba
się liczyć, jednak Gmina Spytkowice znalazła w procesie przyjęcia przysiołka Wiśnicz wielu
przyjaciół, którzy niezmiernie pomogli zrealizować to trudne zadanie.
Następnie Przewodniczący Zebrania zapytała, czy ktoś z zebranych chce zabrać głos w tej
sprawie?
Zebranie Wiejskie nie wniosło więcej uwag.
Przewodniczący Zebrania Helena Mamoń zaznaczyła, że zanim podda pod głosowanie
stosowne w tej kwestii pytanie informuje, że opinię w sprawie poddanej konsultacji
Mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Następnie ponownie zapytała, czy są pytania i wobec ich braku poddała pod głosowanie
pytanie:
"Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa Spytkowice poprzez włączenie do dotychczasowego
obszaru Sołectwa Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna – części
przysiółka Wiśnicz - to jest działek ewidencyjnych nr: 960, 965/2, 965/3, 1092, 965/4, 965/5,
965/6, 964 o łącznej powierzchni 138,0400 ha".

5

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (24) wyraziło pozytywne
stanowisko w sprawie: zmiany granic Sołectwa Spytkowice poprzez włączenie do
dotychczasowego obszaru Sołectwa Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego
Okleśna - części przysiółka Wiśnicz.
W dalszej kolejności odczytała projekt Uchwały w w/w sprawie, który stanowi załącznik
nr 2 do protokołu, po czym poddała go pod głosowanie.
Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (24) podjęło:
U C H W A Ł Ę NR 3/16
w sprawie: opinii Mieszkańców dotyczącej zmiany granic Sołectwa Spytkowice
poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru Sołectwa Spytkowice
części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna – części przysiółka
Wiśnicz - to jest działek ewidencyjnych nr: 960, 965/2, 965/3, 1092,
965/4, 965/5, 965/6, 964 o łącznej powierzchni 138,0400 ha
Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 3. Informacja Wójta Gminy nt. prowadzonych i planowanych inwestycji
Sołectwie
Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił plany inwestycyjne na rok 2017:


remont 3 Zespołów Szkolno - Przedszkolnych, w tym najbardziej kosztowny remont
ZSP Spytkowice,



remont i przebudowa ul. Szkolnej (postulat z zebrania wiejskiego) w ramach
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - remont nawierzchni
i budowę prawostronnego chodnika w kierunku szkoły. Jest w tym zakresie opracowana
dokumentacja projektowa oraz prawomocne zgłoszenie robót budowlanych. Mamy już
podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie,



na ukończeniu jest dokumentacja projektowa dot. przebudowy mostu na ul. Sosienki,
po jej sporządzeniu zgłosimy to zadanie do Wojewody o przyznanie środków na jego
realizację w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,



w ramach budowy ścieżki rowerowej (wspólny wniosek gmin: Spytkowice, Tomice,
Brzeźnica) może zostać wyremontowana nawierzchnia ul. Brzestowej prowadzącej
do starorzecza "Krajskie". Nabór wniosków o przyznanie środków na ten cel w ramach
Małopolskiego Programu Operacyjnego rozpoczyna się w miesiącu grudniu i będzie
trwał do lutego 2017 roku. Po uzyskaniu dofinansowania Gminy przy udziale środków
własnych będzie realizować to zadanie,
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jest już podpisana umowa i jest realizowany projekt kompleksowej kanalizacji Gminy,
zadanie opiewa na kwotę 2.500.000 zł. Obejmuje ono rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozgałęźną
na pozostałym nieskanalizowanym terenie Gminy oraz likwidację oczyszczani
w Bachowicach. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim,



jest realizowane zadanie związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy. Prace trwają, projekt studium będzie gotowe
do uchwalenia przez Radę Gminy w okresie jesiennym roku 2017,



szukamy środków zewnętrznych na realizację zadania dot. budowy chodnika przy
ul. Słonecznej. Dokumentacja w tym zakresie jest sporządzona, analizujemy zgłoszenie
tego zadania do Doliny Karpia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,



staramy się również o remont ul. Spadzistej, ale na to zadanie musi być wykonany
projekt budowlany. W momencie uregulowania spraw własnościowych będziemy
przystępować do prac projektowych,



w ramach zadania modernizacja istniejących ścieżek rowerowych mamy zgłoszoną ul.
Bożego Ciała i ul. Św. Katarzyny w zakresie remontu nawierzchni drogi. Będziemy
składać wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Następnie przedstawił zadania realizowane w roku bieżącym:


zakończyliśmy prace związane z budową i uruchomieniem domu pogrzebowego
w Spytkowicach. Dom działa, a otoczenie wokół zmienia na bieżąco swój wizerunek.
Na ukończeniu są prace związane z utwardzeniem parkingu na ul. Słonecznej, pod który
zakupiliśmy dwie działki. Do realizacji jest utwardzenie placu postojowego przed
kaplicą,



trwają prace związane z dobudową fragmentu chodnika na drodze powiatowej przy
ul. Zamkowej. Zadanie kosztuje 32.000 zł, Gmina finansuje to w wysokości 75 %,
a Powiat w wysokości 25 %,



trwają prace przy remoncie drogi powiatowej na ul. Wadowickiej, to zadanie również
jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy w wysokości 200.000 zł,



został zakończony remont drogi "do Chowaniaka" na ul. Górki, który był realizowany
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Poinformował, że wszystkie postulaty z poprzedniego zebrania wiejskiego są w trakcie
realizacji, o efektach końcowych w tym zakresie Wójt poinformuje na zebraniu wiejskim
planowanym do odbycia w miesiącach: luty - marzec 2017 roku.
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że intencją Radnych jest,
aby społeczeństwo przedstawiało Radnym kierunki do realizacji.
Następnie przedstawił złożone przez Radnych Sołectwa Spytkowice wnioski do projektu
budżetu na rok 2017 oraz na lata przyszłe:


wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach
(SP Nr 1) oraz termomodernizacja budynku według opracowanego projektu + kompleks
sportowo - rekreacyjny. Radni będą dążyć do szybkiego wykonania kompleksu
sportowo - rekreacyjnego, aby Spytkowice nie były gorsze od innych Sołectw,



przebudowa mostka na Potoku Spytkowickim (Bachówka) przy ul. Sosienki oraz
zamontowanie barier ochronnych wzdłuż Potoku,



budowa chodników wzdłuż ulic:


Słonecznej - budowa chodnika, projekt w tym zakresie jest gotowy,



Szkolnej - budowa chodnika, będzie w tym miejscu ruch dwukierunkowy,



Wiślanej - ciąg dalszy,



Zamkowej i Wadowickiej - ciąg dalszy. Zostanie jeszcze do realizacji odcinek
ulicy Wadowickiej od Firmy De Heus w kierunku Bachowic. Dofinansowanie
Firmy De Heus do tego zadania jest, jakie jest. Zaznaczył, że jest to zadanie
Powiatu, które Gmina w dużej mierze dofinansowuje.



Pagory - wykonanie projektu,



Czarnowiejska

(po

regulacji

prawnej).

Moglibyśmy już

realizować

wykonanie projektu chodnika na tej ulicy, ale stan własnościowy gruntów jest
niestety nadal nieuregulowany.


zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
wykonanie projektu wzdłuż drogi krajowej nr 44 w miejscowości Spytkowice przy
posesji firmy "DROG-BUD" F. Fryc na ul. Jana Pawła II (do Kościoła). Przypomniał,
ile trzeba było podjąć walki, aby realizować brakujący fragment chodnika przy
Kościele. Po trudnych rozmowach Wójta oraz Posła Jarosława Szlachetki z GDDKiA
jest zgoda na wykonanie przez Gminę projektu brakującej części chodnika (100 m).
Do wykonania na przyszłość jest dalsza część chodnika przy drodze krajowej
w kierunku stacji PKP i ul. Górki, gdyż teren ten jest zamieszkały przez Mieszkańców
naszej Gminy.



dalsza modernizacja dróg gminnych - Bożego Ciała, Św. Katarzyny, Nadrzeczna,
Sadowa, Pogodna, Spadzista, Konwaliowa, Sosienki,
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modernizacja dróg rolniczych:


koło Zamku do wału wiślanego - tłuczeń,



ul. Torowa (od ul. Dworskiej) - utwardzenie w niezbędnym zakresie,



od ul. Wiślanej do Pana Kozła i przedłużenie ul. Wiślanej,



od cegielni na Górki II.

rozpoczęcie przygotowań do rozwinięcia koncepcji dot. terenu zespołu zamkowo
-

parkowego

w

Spytkowicach

przeznaczonego

na

tereny

rekreacyjno

- wypoczynkowe oraz przygotowanie gruntów pod ewentualną zabudowę budownictwa
gminnego,


wykonanie projektu dalszej kanalizacji Gminy,



realizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Następnie przedstawił, środki przekazane na inwestycje w danym Sołectwie ze

środków wydatkowanych w latach 2010 - 2015, co łącznie na wszystkie Sołectwa dało kwotę
ponad 35.000.000 zł:


Spytkowice



Ryczów

9.817.987,69 zł, co stanowi 28 %,



Bachowice

7.342.873,36 zł, co stanowi 20 %,



Półwieś

2.243.302,91 zł, co stanowi 6 %,



Miejsce

1.614.751,43 zł, co stanowi 4,5 %,



Lipowa

300.800,66 zł, co stanowi 1 %.

13.884.508.89 zł, co stanowi 39 %,

Zdaniem Przewodniczącego Sołectwo Półwieś zostało zdecydowanie przeinwestowane,
lecz nie będzie w tym temacie toczył dyskusji. Kiedyś było przeinwestowane Sołectwo
Bachowice, ale teraz mieści się w normie.
Poprosił, aby sprawdzić jak te środki kształtowały się w poprzednich kadencjach przed
rokiem 2010, były to wówczas ogólne kwoty w przedziale 6.000.000 zł - 8.000.000 zł.
Są głosy społeczeństwa, że w Ryczowie zrealizowano Centrum Sportu i Rekreacji, przez
co Ryczów znacznie "wyprzedził" wszystkich do przodu. Nie jest to prawdą, gdyż o realizacji
tej inwestycji zadecydowali Mieszkańcy Ryczowa w ramach środków, które im przysługują.
Zdaniem Przewodniczącego na dzień dzisiejszy Radni i Rada Sołectwa Spytkowice spisują
się należycie. Radnych wybiera społeczeństwo, które winno się przy wyborze dobrze
zastanowić, kto co sobą reprezentuje i co potrafi.
Mieszkaniec Sołectwa Władysław Mocniak zapytał, na ile lat Miejsce zablokuje sobie własne
finanse inwestycją pn. "budowa Domu Wiejskiego"?
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Mieszkaniec Sołectwa Jan Mostowik zapytał, kto stracił, skoro Półwieś "wyprzedza"
wszystkie Sołectwa?
Przewodniczący Rady

Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że Miejsce nic sobie tą

inwestycją nie zablokuje. Poprzez realizację tej inwestycji dorówna Sołectwu Półwieś.
Obecnie pod tzw. "kreską" jest Sołectwo Miejsce. Stwierdził, że każdy może filozofować, bo
każdy na tej sali ma skończony doktorat według siebie, ale tak naprawdę trudno powiedzieć,
co sobą reprezentuje. Zaznaczył, że stanowczo trzyma się tego, że matematyka nigdy nie
kłamie.
Mieszkaniec Sołectwa Zdzisław Wołek stwierdził, że społeczeństwo nie jest zainteresowane
wysokościami procentowymi, tylko realizacją danego zadania. Zaznaczył, że był Radnym
Rady Gminy, gdzie wielu mówiło o liczbach, czy procentach, ale ludzie nie chcą o tym
słyszeć. Zaznaczył, że od wielu lat jest zgłaszany problem bezpieczeństwa na ul. Pagory
i nic się w tym temacie nie dzieje, chodnik nadal nie jest ujęty do realizacji.
Przypomniał, iż zawsze było, że jak np. coś inwestowano w Bachowicach, to Spytkowice nie
robiły nic, ale zawsze było to dogadane. Może Bachowice też dawały do Spytkowic.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poprosił Pana Zdzisława Wołka, aby założył
sobie aparat słuchowy, gdyż Przewodniczący wyraźnie przedstawiał w swej informacji,
że w budżecie Gminy na rok 2017 jest ujęte wykonanie projektu dot. chodnika na ul. Pagory.
Zaznaczył, że droga na ul. Pagory jest droga powiatową. W poprzedniej kadencji wykonano
przy drogach powiatowych chodników za kwotę 3.000.000 zł, a powiat dołożył do tego
zadania tylko 300.000 zł. Jeżeli realizujemy zadania za powiat, to tym samym nie realizujemy
zadań gminnych, jak np.: remont szkół, wykonanie kanalizacji Gminy.
To, że Pan Zdzisław Wołek chce teraz narzucić swój styl to, inna sprawa.
Mieszkaniec Sołectwa Rafał Przejczowski stwierdził, że Przewodniczący Rady Gminy
zaprzecza sam sobie, gdyż przed chwilą mówił, że Rada sama przekazała kwotę 200.000 zł
na remont drogi powiatowej.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski oznajmił, że przekazano kwotę 200.000 zł
po to, aby droga powiatowa przebiegająca przez nasz teren była wykonana. Nie znaczy to
jednak, że będziemy za Powiat robić wszystko.
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Zaznaczył, że nie będziemy blokować realizacji dróg powiatowych, jeśli Powiat będzie chciał
to

zadanie realizować, a przecież

tymi

drogami

uczęszczają

nasi

Mieszkańcy.

Jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć do kogo należy realizacja danego zadania.
Mieszkaniec Sołectwa Rafał Przejczowski stwierdził, że skoro Przewodniczący Rady Gminy
wyciąga taką broń, to ktoś może powiedzieć, że jest On niekonsekwentny. Stwierdził,
że Mieszkańcy wiedzą dobrze do kogo należy realizacja danego zadania, ale trzeba mówić
o konkretach, a nie o tym co nie potrzeba. Stwierdził, że trzeba spisywać sumy środków
finansowych, które są przekazywane do Powiatu. Może kiedyś będzie nad stan środków
powiatowych i Starostwo zwróci nam te 3.000.000 zł za kilka lat, jeśli o nie wystąpimy.
Mieszkaniec Sołectwa Zdzisław Wołek stwierdził, że nie rozumie, dlaczego Przewodniczący
"odwraca kota do góry ogonem" i mówi, że Pan Wołek narzuca jakieś trendy.
Dodał, że Pana Przewodniczącego nie było jeszcze w Spytkowicach, jak On już pracował
społecznie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski potwierdził, że jest przybyszem, nie wypiera
się tego i jako przybysz się realizuje.
Zapytał Pana Rafała Przejczowskiego czy uważa, że wysokość środków przekazywanych do
Powiatu nie jest monitorowana? Poza tym Pan Rafał Przejczowski jest członkiem Rady
Sołeckiej i doskonale wie, jak się to odbywa.
Mieszkaniec Sołectwa Rafał Przejczowski stwierdził, że nie mówi, iż nie jest to
monitorowane - wręcz ma nadzieję, że jest to pilnowane. Akurat w Radzie Sołeckiej mało jest
realizowanych i dyskutowanych spraw powiatowych.
Ad. pkt. 4. Sprawie bieżące
Mieszkaniec Sołectwa Zdzisław Wołek:


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.
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Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Jan Stępień:


podziękował Wójtowi Gminy za należyte wyczyszczenie przez pracowników
interwencyjnych fosy przy posesji Państwa Bobak,



zapytał, czy ulica Konwaliowa zostanie naprawiona za kadencji Wójta Gminy?
Zaznaczył, że nie jest już tak źle jak było (nie ma już tyle kurzu). Poprosił o wykonanie
remontu tej ulicy na całej długości,



zapytał, czy po wykonaniu domu pogrzebowego Gmina jest na tzw. "plusie", czy ma
długi?,



zaznaczył, że jako chrześcijanina bardzo boli Go fakt, że na domu pogrzebowym, ani
wewnątrz, ani zewnątrz (na wieży) nie widnieje krzyż,



zaznaczył, że w domu pogrzebowym nie ma wentylacji, a krzesełka są za małe,



zwrócił uwagę na zbyt wysokie opłaty związane z pochówkiem osoby zmarłej na
cmentarzu. Dodał, że po to wybieramy Radnych, aby też mieli coś do powiedzenia, a nie
tylko podpisywali uchwały Panu Wójtowi.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Franciszek Hojowski:


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

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Zbigniew Simik:


poprosił o interwencję w sprawie stanu technicznego nawierzchni asfaltowej drogi na
ul. Pagory - asfalt się załamuje. Zgłosił 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.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Władysław Rokowski:


zapytał, kiedy będzie wykonane oświetlenie uliczne na ul. Św. Jana, która jest w całości
zabudowana i uczęszcza nią dużo dzieci, bez oświetlenia jest niebezpiecznie.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Rafał Przejczowski:


poprosił o interwencję w sprawie wykoszenia Kanału Małopolskiego, w tym roku Kanał
nie był wykoszony ani raz,



poprosił o podanie przyczyny tak długiej zwłoki w terminie uruchomienia obecnie
nieczynnego promu.
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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,



wykonanie oświetlenia ulicznego na skróconym przejściu na Kępki od ul. Zamkowej.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Mieczysław Gębczyk:


poprosił o interwencję w sprawie dokonania przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie czyszczenia rowów biegnących od oczyszczalni w kierunku
przepompowni. Ze względu na obecny stan techniczny poziom wód w rowach jest
podniesiony dwukrotnie. W roku bieżącym rowy były czyszczone tylko raz.

Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Władysław Mocniak:


poprosił o informację w sprawie remontu lub budowy nowego wiaduktu kolejowego
w Spytkowicach.

Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział:


początek problemów z funkcjonowaniem promu to rok 2011, kiedy to po wykonaniu
remontu promu (w czym partycypowaliśmy finansowo w kwocie 10.000 zł) ówczesny
Starosta i Zarząd zdecydował się zmienić sposób obsługi promu. Ogłosił przetarg,
wyłonił wykonawcę, który otrzymywał stały ryczał miesięczny za obsługę promu,
a pieniądze za bilety miały trafić do Starostwa. Takie działanie powoduje to, że żaden
przewoźnik nie jest zainteresowany tym, aby jeździć, bo ma stały ryczałt. Po wykonaniu
przeglądu Urząd Żeglugi Śródlądowej nie dopuścił promu do ruchu. W sierpniu została
wykonana ekspertyza promu oraz sporządzony kosztorys na naprawę. Remont został
oszacowany na kwotę ok. 150.000 zł. Po interwencji Urzędu Gminy i rozmowie Wójta
ze Starostą ogłoszono przetarg. Z uwagi, że temat jest bardzo ważny dla Mieszkańców
Gminy Wójt zadeklarował udział finansowy Gminy w kosztach naprawy,



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 zgodę na o wykonanie inwestycji na ich terenie,



nie ma żadnych długów z tytułu budowy domu pogrzebowego.



jeden duży krzyż jest zamontowany na ścianie zewnętrznej domu pogrzebowego,
a drugi mniejszy wewnątrz. Są pierwsze wnioski po użytkowaniu domu pogrzebowego.
W okresie późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni w kaplicy jest gorąco. Pracujemy
na założeniem systemu żaluzji zewnętrznych oraz stojących klimatyzatorów
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zewnętrznych. Krzesełka zostały dokupione ze środków Rady Sołeckiej - z inicjatywy
Sołtysa wsi. Pierwotnie było 80 miejsc siedzących, po dokupieniu krzesełek jest 130
miejsc siedzących. Stwierdził, że trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie
mieliśmy w planach budowy kościoła, tylko dom pogrzebowy. W zdecydowanej
większości ceremonii pogrzebowych dom pogrzebowy mieści żałobników w kaplicy
oraz bezpośrednich przyległościach. Są oczywiście ceremonie, które gromadzą nawet
200 i więcej żałobników,


opłaty za cmentarz funkcjonują już czwarty rok i zdaniem Wójta nie są wysokie.
Utrzymanie cmentarza też generuje określone koszty, wywiezienie jednego pojemnika
ze śmieciami to koszt kilku tysięcy złotych. Są także koszty utrzymania całej
infrastruktury cmentarza, która jest cały czas wykonywana, jak np. utwardzenie gruntu
pod parking, czy ogrodzenie cmentarza,



zakaz postoju i zatrzymywania się na ul. Zamkowej jest tylko jednostronny. W związku
z tym samochody zatrzymują się na tej ulicy od strony ul. Starowiejskiej, gdzie zakazu
nie ma. Sprawa zostanie zgłoszona do Powiatowego Zarządu Dróg,



wykonanie projektu chodnika na ul. Pagory jest ważnym zadaniem do realizacji.
Inwestycja ta musi zostać ujęta w budżecie Powiatu Wadowickiego. Przypomniał
rozmowę Wójta z Radnym Adamem Chodacki, w której Wójt powiedział, że projekt
chodnika na ul. Pagory jest ważniejszy od projektu chodnika na ul. Wiślanej,
co wówczas nie spodobało się Radnemu Chodackiemu. Temat obsuwających się asfaltu
i skarp zgłosimy do Starostwa Powiatowego. Częściowym rozwiązaniem problemu jest
realizacja istniejącego projektu wykonania chodnika na ul. Słonecznej,



Wójt dostrzega rosnący problem z oświetleniem. Na ulicy Świętego Jana zostanie
wykonane oświetlenie, lecz tylko na tej części na której są usytuowane słupy, zostanie
to wykonane do połowy roku przyszłego. Poinformował, że obecnie przy budowie
domów na osiedlach projekty przyłączy energetycznych są wykonywane systemem
ziemnym. Gdyby były wykonane słupy, to w niektórym miejscach na terenie Gminy
oświetlenie to byłoby już dawno wykonane. W przypadku braku słupów trzeba
wykonywać pełen projekt i uzyskać pozwolenie na budowę. Często bywa tak, że
wykonanie projektu jest droższe, niż zakup kilku słupów na wykonanie oświetlenia.
Wykonanie oświetlenia na istniejącym słupie to czas oczekiwania do ośmiu miesięcy,
a wykonanie oświetlenia z pozwoleniem na budowę to okres powyżej jednego roku.
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W związku z tym, iż powstaje coraz więcej nowych domów, zwłaszcza w Sołectwie
Spytkowice od roku przyszłego będziemy sukcesywnie wykonywać projekty
oświetlenia ulicznego,


Wójt występował w tym roku dwukrotnie do Starostwa Powiatowego o wykoszenie
Kanału Małopolskiego, które w imieniu Skarbu Pastwa administruje tym terenem.
Jeśli do końca roku Kanał nie zostanie wykoszony, to w roku przyszłym wykosimy
go sami, aby nie zaprzepaścić wykonanej tam przez pracowników interwencyjnych
pracy,



sprawę rowów biegnących od oczyszczalni w kierunku przepompowni sygnalizowali
Mieszkańcy Lipowej. Według Wójta problemem w tym zakresie jest rzadka
częstotliwość uruchamiania pomp na przepompowni. Jest ogłoszony przetarg na
obsługę przepompowni, zobaczymy kto wygra przetarg, bo być może przy nowej
obsłudze przepompowni temat się unormuje.



Gmina rozmawia z Polskimi Liniami Kolejowymi w temacie wiaduktu już 2 lata.
Zadanie to będzie podzielone na dwa etapy:


I etap - bieżący remont wiaduktu, co będzie już niedługo realizowane,



II - etap przebudowa wiaduktu, wykonawca uzyskuje decyzję środowiskową
w tym zakresie. Przebudowa ma polegać m.in. na tym, że światło potoku
Bachówka nie będzie zawężone, a podpora zostanie przesunięta dalej.
Spowoduje to zaprzestanie piętrzenia się wody na Potoku w czasie
zagrożenia powodziowego. Jest deklaracja ze strony Polskich Linii
Kolejowych,

że

projekt

przebudowy

wiaduktu

będzie

z

Gminą

konsultowany.
Zaznaczył, że Mieszkańcy zgłaszają do Wójta, aby kamień wykorzystywany do
remontu, bądź uzupełniania podkładów kolejowych był zakupiony i przeznaczany na
drogi rolnicze. Zdaniem Wójta tego rodzaju kamień nie nadaje się do wysypania dróg
rolniczych, gdyż jest on zmieszany z błotem,


Wójt nie sądzi, aby Powiat uzgodnił remont przejazdu kolejowego na drodze
powiatowej na ul. Kasztelańskiej, jeżeli byłby on wyższy o 10 cm niż droga.
Wójt sprawdzi dokumentację w tym zakresie,



nie ma możliwości wykonania oświetlenia ulicznego na skróconym przejściu na Kępki
od ul. Zamkowej, gdyż są tam grunty prywatne. Poinformował, że procedując przebieg
ścieżki rowerowej VELO SKAWA udało się Wójtowi skłonić Zarząd Dróg
Wojewódzkich, aby ścieżka ta przebiegała starorzeczem Wisły "Krajskie" - górą, czyli
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wałami cofkowymi. Między tym wałami będzie poprowadzona kładka piesza.
Nie ma jeszcze projektu technicznego w tym zakresie, jest dopiero koncepcja.
Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Rafał Przejczowski poinformował, że z posiadanych
informacji od Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych Pani Pamuły wynika, że firma
obsługująca przewozy promowe pobiera miesięcznie 5.000 zł ryczałtu, a prom nie
funkcjonuje.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że z rozmowy ze Starostą wynika, że będzie
zmieniana umowa z firmą obsługującą prom, lecz Wójt nie może zapewnić, że tak się stanie,
bo nie jesteśmy władni w tym zakresie. Gmina może tylko ponaglać temat i przekazywać do
Starostwa głos Mieszkańców w tej sprawie, co też cały czas czyni.
Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Zdzisław Wołek zapytał, czy nie ma możliwości
uruchomić przejazdów drogowych mostem kolejowym w Miejscu?
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że kilkakrotnie wnioskowaliśmy do Polskich
Linii Kolejowych o zmianę statusu mostu z kolejowego na kolejowo - drogowy, gdyż takie
przeprawy mostowe funkcjonują w wielu miejscach.
Mieszkaniec Sołectwa Spytkowice Rafał Przejczowski poinformował, że być może PLK
bardzo chętnie pozbędzie się tego odcinka, bo droga kolejowa dochodzi tylko do Zakładów
Chemicznych w Alwerni, dalej przejazd jest nieprzejezdny.
Pociągi przejeżdżają tym odcinkiem 2-3 razy w tygodni do Zakładów. Most stoi nieczynny,
lepiej wyłożyć po 200.000 zł ze strony Gminy Spytkowice i Gminy Alwernia,
przekwalifikować most na drogowy i mamy spokój na wiele lat.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że PLK nie pozbędzie się tego odcinka
kolejowego. Trasa rowerowa VELO SKAWA, o którą mocno zabiegamy pierwotnie zgodnie
z koncepcją miała przebiegać fragmentem linii kolejowej 103 od Wadowic do Zatora.
Jest w tej sprawie kategoryczna odpowiedź ze strony PKP, że nie wyrażają zgody na
likwidację jakiejkolwiek linii kolejowej. Ostatnia odpowiedź w sprawie mostu w Miejscu jest
sprzed 5 lat, w którym PLK zdecydowanie mówi, że jest to most kolejowy i nie zmieni jego
przeznaczenia.
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Przekwalifikowanie mostu z kolejowego na drogowy kosztuje trochę więcej niż mówi Pan
Przejczowski. Teren kolejowy jest terenem zamkniętym, każde torowisko i cały pas kolejowy
nie wchodzą w plan zagospodarowania przestrzennego Gminy. Poinformował, że
Stowarzyszenie Przyjaciół Nieporazu wystąpiło z pomysłem dot. uruchomienia rowerów
kolejowych do Spytkowic, niestety nie udało się tego zrealizować.
Ad. pkt. 5. Zakończenie zebrania
Przewodniczący Zebrania Helena Mamoń podziękowała wszystkim obecnym za udział
w zebraniu.
Wobec wyczerpania dyskusji na tym zakończono zebranie wiejskie Sołectwa Spytkowice.

Prowadzący zebranie:
Przedstawiciel Rady Gminy Spytkowice
Helena Mamoń

Protokolant:
Katarzyna Odrzywolska,
Halina Pióro.
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