PRoToKoŁ Nr 6il'ł
Zebranie rr'iejskicSo|cctrv:rSpytkorviceodbylo się rv dniu 8 listop:rda20l.l r. o godz. | 7.l5
rv sali Wiejskicgo Domu Kultury rv Sp1'tkorvicach( II termin ).
W zebraniu ut|zialrvzięli:
\Vó.itGminy Spvtkolvice:N4ariuszKry'stiall
Przerł'odnicząc1'
Rady Grniny: Jcrzy Piórolvski
Radni Rady Gminy - Maria Wilczak. TeresaSztaba.Adam Chodacki. Zbigniet Malaga. Krzy,sztof'
Byrski. GrażynaStańczyk.RyszardMróz.
I IelenaMamoń - wykonującaobort'iązkiSołtysart,siSpytkorvrcc
Członkolt.ieRady Sołcckiejoraz Mieszkańcy Sołcctrł'a'"vg
zał'Iistyobccrrości.
Zebranie otworzyt Wójt Gminy Spytkoit'ice Mariusz Krystiarr, rvitajac r,l.sz1's1kicl.r
obecn1'clr
Micszkańców sołectlvaoraz kand1''datólv
do Rad1'Gnlinr..Rad}' l)orviatui Sejnliliu \\bjerr.ództu'a
w na.jbI
iŻszychwvboracl.tsamorządou'vch.
Wójt Gnriny Spytkorł,icepoirr1brmort'al.żc zeblanic odbr'rr'a się lr ll ternlillic prlllicrrlŻ
w I terIninie nie zebrałasię wymagana liczba stałvch Micszkańcóll' Sołectrvaupralt'trionr'clr
do głosowania(min.l59 osób).
Zgodnie z paragrat-etn
13 Statutu'Mieszkarlcy sołcctrva,
którz1'zabierajągłosrv d1'skus1i.
lrrosuctri
są przed rozpoczęcienrswojej rwport.iedzi.aby podali imię i nazrviskor'l'celtt odnotorr.aniat\ch
inlbrrnrcji ri protokole.
Przcd rozpoczęcietl zeblania Wójt poprosił o Llczczeniel1liI1utącisZ}' zlrrarlc!o Solt.l,snwsi
Sp1,tso,,i,, Stef no są)I,,ocłg,któr1'.odszedl od nas rr't1'Iltroktt'
Następnie |ł/ójtGmin1 Spytkowice przedstawiłporządekobrad zebrirnia:
1' otwarcie Zebrania'Stwicrdzenieprawomocności
obrad.
2. Podsumorvaniekadencji samorząduGminy Spytkorviceoraz najrvaŻniejsz1,ch
inr'r'est1.c.ji
poczynionychw Sołectrt.ie.
3. Prczcntacjakandydatów:
a) do Rady Grniny Spytkon'rce,
b) do Rady Powiatu Wadowickicgoz tęrenuGlrrinl.Sp1'tkolvice.
c) do Sejmiku\\bjert,ództwaMałopoIskiego.
d l na Wójta Gltliny Spvtkouice'
'ł. P"vtania
do kandydatów dyskusja.
5. ZakończcnieZebrania.

Ad. pkt l. ohvarcie zcbrania,stlr'ierdzcnie
prarr'omocności
obr:rd.
l|'ójt Gniny Spylko|gice zaps,tał.
czv są inne propozr,cjeodnośnieznrianr' pol.zitclkltobracl.
Zebrani nie wnicśliult.ag i u, głosorvaniu
jar'r.n1rll..jcdnogłośnie
,,ZA'' przr'jęli porząiiek obracl
lv brzmieniujak wyŻe.j.
( Zgodnie Z dan1tu1iEwitlencji Ludności UrzElu Gniny l osoho biorącn udział w Zebraniu h|,lu
nieuprowniona do głosowunia _ nie un eszczo a w stub,m rcjeślrze w1'borcól, Gnin1:
Splttkotuice).
Ad. pkt 2. Podsumorr'anie kadencji samorządu (Jminy' Spvtkolvicc orltz n:rjrr'ażnicjszl'ch
inrvestycjipoczynionych n' Solechvic.

|fójt Gnin1, Spytkotuice poinfornn||,oł, ż,e nn zakończenie kadencji sttnorz4rlu ZoStałł
prczct-ttacja
prz}'gotowana
multimedialna.która zarł'iera działaniasalltlrzadu Gll.rin1Sp1tktlrrice
rv okresieczterechlat' najrviększei najrvaŻnieiszc
rr'crsję
zadania- clct.trcl.tty
tcj clzialalności'
I)l'lrra'
raportu z działalności samorządu będzie n]oŻna zna]eŹć lla stronie interncloriej
grrriny:wrł'rv.sp}'tkorvice.r.ret'pl
oraz na stronieinternetolvejV'ójta Gnlin1.lv,lariusza
Krr.stianl'
a tradycyjnabędzietakŻedostępnajakozałącznikdo protokołuz obraclttrocz1'stc-j
\L,ersj
Scs.iil{ad1'
Gminy'z dnia 11 listopada2014r.
Prczerrtacja w formic dokunrentutradycljnego stanorvizalqczlllł n12 do protokołu.
Wydatki w Sołcctrt,ie
Spylkowice stanowiązałączniknr 3 do ptotokolu.
Ad. nkt 3' Prezcntacja kandydatół':
a) rlo Radl Cminr Spltkorrice.
b) do Rady Powiatu Wadorvickicgoz tcrenu Gminy Spl'tko* ice,
c) do Sejmiku WojcrvództrvaMalopo|skiego,
d) na Wójta Gminy Spytkorvice.
I|Ęt poinformowal Mieszkańcótu, Że na dzisiejsze Zebranie otrz1,rnali zapl.oszenie \\'SZ}'sc\'
kandydacido Rady Gminy. Rady PorviatuZ telen]-lgminy Spytkorviceoraz na.jbliŻsitcr1torialnic
kandydaci do Sejrniku Woj erł'ództlt.aMałopolskiego.
Komitet Wójta KWW '.Gmina z Sercetrr'Dla Mieszltalicórr.' ZgłoSiIdo Rady Cinln'v slłrlich
kandydatów W 12 okręgachbyli oni jedyn1.'rni
kandy'datanliI1aladn},ch.dlatcgil zostali lvr,brani
przed rvyborami zarządzon.vmir-radzień 16 listopada br.
W pozostałych3 okręgaclrZoslanąprzeplo$,adzone.,vybor1'.
rr.któr1'chMieszkańc1'bęcląglosorvać
na jednegoz dwóch kandydatów
.- obccnie
Do wyboru na Wójta Gminy Spytkorvice został zgłoszony't1'lko jeden karrd1''c1at
Wójt Mlriusz K r1stian.
urfędując}
W1'borcyotrzymająkart1'do głosowania.z pytanicll-r.
cz1' akceptLrją
c]zia|alnośc
dotr'cllczasorr,cgo
wójta. Jeięli tak, to naleiy postawićznak X prz1'słori'ie...IAK....jeŻclinic. to zna]<X przl słtlrr'ic
..NIE".
jednr.nllrazlrisltu' \\'ójt poprosił.
W lvyborachdo Rady Polviatu na1eŻypostarr.ić
znak X t1'lkoprz1.'
aby zagłosowaćna kandydatórv Z terenu gmin1' Sp1'lkorr'ice.ponierr'aŻto olli będą lras
rcprezentowaćprzez' najb|iŻszelata lv Powiecie.
Podobnięjest z wyboralli do Sejmiku \\Ąervództ.,i'aMałopolskiego.naleŹy rólvnieŹ postawic
ZnakX tylko przy jednym nazrviskuz karty do głosolvaniai lv1'braćsrr.ojegokand1'clata.
IłĘt poprosil o prezentccje kondydatów tlo Rndy Gnin1, do Rut!1, Polviatu i do Sejniku
Malopolskiego.
I .Do I{adyGminy Spytkon'ice.
Kandydaci:TeresaSztaba,Marcin Ben.riak.Maria Wilczak. lvlalek Galou,y.
2.Do Rady PowiatuWadowickiego.
Kand.vdaci:Ryszard Mróz, Bogumiła Lasoń. Małgorzata Sołtysik. 1VIaciejSolt1's ora7']oze|
Mamoń. który reprezcntorł.ał
Zenona Szervcz1'ka.
3 'Do SejniikuWojewództrt'aMałopo1skiego.
Kandydaci:Halina'falaga.
przedstawiliswojezałożenia
programowe.mającena celu clalsz1''
rozrr'ójnaszej gminr':
dbałość
o bczpieczeństrt'orv ruclru drogclrwnl. rozlr'ój inliastrtrktur.1''
drogorre'j.pt.z1'rr'lilcctlie
transportu kolejowego na linii Krakórł.ośrvięcim-Krakól.. prolrrocja gnlin1. na szczeblu
powiatowym i wojelvódzkinr. promocja kultury' rcgionalnej, poz1'skiri'anieśrodkórt unijrr1''ch.
rozwój szkolnictwa i stworzenielepszych warunków kształcenia.rł'iększadostępność
do sluŻb1'
zdrowia'dbałość
o środort'isko
naturalne.

Wójt. podsumowując sl'oją czterolettrią
li.sponlnialo srroiclrzirloŻclliachpl.tl.lranlorr'r
kadenc.ję.
ch
i zadaniachrvykonanychza okres kadencjiw latach2010-201:ł:
' utworzcnie całorocznych świetlic dIa dzieci lv kaŻdl.t-tlsołectlr ie. u1'posaŻolr1''cl.l
rv stanowiskakomputerowc.
podziałklas od roku szkolnego20lt-2012. kttile liczą 30 i lł'ięcciucznió''vna drr.aoddział)'
klasowe,
_ budorva chodnikór,voraz remonl dróg gminn1.ch
23 linl drćlg gnrinnr'ch zostałtl
wyrenontowanych. u,lkonano kilka kilonrctrórł' chodnikóri. drć;g rolniczy.ch
i dojazdowych.
_ sprarviedlilvedzielenie środkórł.
inu'es1)'c}jnychna poszczegtllnc stllcc1rr'a'\\' ltaŻcl1'nl
sołectwie są pror'vadzoneinrt'est1.cje'czcgo dor,rodeln .jest udziclanic przez Radę
jednogłośnego
absolutoriumdla Wójta z t11ułurr'ykonaniabudże1u.
_ ren]onti odnorł'abudynków komur-ralnyclr zostałowyrenlontorr'anvcIr
809/ubud1nkórv
komunalnych.rt.icjskichdomórt.kulturr'i bud1'.nkórv
strail, poiarnej.
je st remontpawilonuspofto\\'ego
przykładem
..ASTRĄ.. ri' Sprtkorr'icach.
_ aktywizacjaMieszkańcólv do uczestnictrvarv i1'ciu spolecznr'nl zasluga grllin1'
.jt.stto.
Źe tworzy klimat do porł.starraniaorganizacjl spolcczlrl'ch' \\' LIbieglr'nl lo](u
rv SpytkorvicachporvstałoStolł'arzl'szelrie
N4iłośnikórv
Zicnli Sprtkorvickie.j. którc pr.eŻnic
działadla srt'ojejspołcczności
lokalnej.
_ radcaprau'nydostępnydla Mieszkańcórv od t.oku2011.którv bezplatnicudzieliłponad900
poraddla naszychMieszkańcórt''
_ maksymalnewykorzystanicśrodkówunijnychi inn1.chśrodkóu,Zewnętrzn}'ch.
N1ieszkańcy
zauwaiy'li rtykorzystanieśrodkórv uniin!'ch rv bardzo krótkinl czirsic. polrierrlrŻunijnr
program Iinansorvybył przeznaczonyna lata 2007 20l3. cz1'li po objęcil'trr'łaoz\,zostaItl
tylko 2lata na ich rr,"-korzystanie'
naton]iastz lvIałopolskiegol{egionaincgo['ltlgtltI-t-tu
operacyjrrego'z którego nroŻnabyło poz1'skaćduŻeślodkitltraIlsorrc.jtrż
nie b1'łcltakicj
moŹliwości.Pieniądze do 20l 0 roku u' rr'iększości
ztlstłł1'rr'r'clanc.
ttl ctl ttclaloltlll-l się
zrobićzę środkórvunijnych to tylko z ProgranruRozri'ojuobszarijrr \\'iejskich.gdvb1'b1'i
do wykorzystaniaMałopolskiRegionalnyProgramoperac)'jn1'to tc lr.1''nikibył)'br'1eszcze
lepsze.
dbanieo ludzi Starszych- czyniąto organizacjespołcczne'które dzialająna tercnlenasze]
gminy..organizując uroczystościśrodorviskowe.
warSZtatVszkcrlcniorr'eoraz c1''kliczne
spotkania,
_ dbanie o bezpieczeństlr.o
naszyclrMieszkańctirv nalci1' lr'ynlicnić rr'r'kollanjcinrrcst;e.ji
przecilvpor,vodziorvych
tj. I i II etap regulacji Potoliu Bachćlrrka. tttl.tclcI.licnic
u.ltlrt
rviślanegona Lipowej. budor,vaclrodnika prz1' trljcr' Jatla Parila ll. renlont ulic
powiator,vyclr:
Wiślanej,Kasztelańskicj.Pagory. Zanlkclrre-j. \Vadorr'ickie.j
to ef.ektprac1''
wspólnej samorządui porviatu.
Wójt przedsta$.ił
rórtnieżprogramna najbliŹsZąkadencję:
- dokończcnie inrt.estyc.|i
rozpoczętyclrrt' obccrrcj kadencji samorządu.dla ]vIieszkariców
sołectrvaSpytkor,vicejest to budoll'a dotrru pogrzebowegoI].r cl11entarZu
koIrrulra)Ilytrr
w Spytkowicach,
- wykonanie projektu i kompleksorvy remont Zcspolu Szkolno - I)lzedszkolncgo
w Spytkowicachoraz w szkołachna terenie!rnin1'.pn.'. okolo .ł-5nlln z1.l'clIradtoplanuje
się stworzenie strefy rekreacyjne.iprzy szkołacl-r.r'r1.konanicprojektórr' na boiska
wielolunkc1jnedo gry: piłki nożnej.ręcznejsiatkólvki ikoszrkóri'ki _ koszt około250 t1's.
zl.
- zmiana planu zagospodaror.vania
przestrzennegogminy Spytkou'ice. Zapisl. tecliniczne
i przeznaczeniedziałekw obecnynlplanic blokująbttdorr'ę
oraz dalsz1'rozlvój in\\.cst\'!'ii.

_

_

_

wvkol]anieproicktu i ttzl'skaniepozuo)enil llir bLld()\\ęsieci kana]izac.jislIlitlrI.n.:j
pozostalc.jczęścignritly'oraz rvvkonanicpro.jektui ttzr.sliatrie
na t.ozLrLttlorr
ę
1lozrrolct-lilt
ocZySZcZall]i
ściekólv.
je
uz).skanierczcrrvou-vclrźriidełzasilaniasicci rr'ocl1.
pitncj. rr chrr'ili obecnejrrr.korzr'sttt
się około90% zasobórvjakie posiadagIlina. rt sy1uac.jaclr
nadzrr'r'czajnr'ch
nltut.alnr'chlrp'
długotrrvalej
susz1..móg'lbyto b1'cproblcn-r.
dlategoŹródJalezel\\,()\\
e sit.barclzorrlŻlle.
dokończeniepro.iektumodcrnizacjii retrronludr(lggnrino1'ch.szczcg(llnicchtltlzittt o ttlicc
BoŻego Ciała. śrv'Katarzyn1'.I'o rcgulacjach prarr'tll.chzos1ltl-lic
rrr']tonatlit
lrauierzchIlia
asl.altorvaprzr' uIic1': l)ogodr-rej.
Spadzistej rlraz czc.ścirlrrona clrtluach rra l(ępliach
i Przervozie.
11'yznaczenie
dalsz)'chtras tur},styczn\'ch.
cz1.li ścicŻclt
trordic rr'alliirlgllp. prz\ sta\\ic
Kasztelanna Kępkach oraz rł'r.korzl'stanic
rr'ałurr'iślanego
do relireacjirucho\\c.j'
rvspółpracaz Mieszkańcan-ri
poprzez organizacjc.stort'arz\'szcnia
i iI-ttlctblnrr.aktr'llrrości
społecZne.i.
które działająna rzccz srvoiclrśrodorr'isk'

.,\d.pkt 4. Pvtania do kand1'datórł''
dyskusja.
Jan Stępieti zap1tał.kicdv zostaIrienapralr'iotra
ulica Konrraliorra. ktilra zastala zl-tiszczotla
po
rvvkonaniukanalizacji.
Zgłosiłtakże,aby dla poprarrv bezpicczeństrr'a
Zallollto\\'anośrriatło
pulsrijącella sI(fZ\Z()\\alriLl
drogi krajolt.ejulicy .TanaParł'ła
II z ulicą Drvorską
rórvnieŹtemat tz11,'
Porusz1''ł
torov,iSkd.które zna.jdtrjcsię prz1.ulic-".Drrorskic.j'Poclczls ptlŻaru
rv Iirnrie De Hcus rv Spytkor,vicaclr
ZostałYplawdopodobnicrł1.rr.iczitlIlc
taIll oclpad1'(paluszki).
rv skutekczego powstalośmietnisko.
||1iktoriaStoticzl'k porusz1'latelnat Zarośnię1ego
krzcrva:rrikaIrłlLl:.. lIIldu - kttlttt!tt ztl';ttt]tt
Itr|okrcsie letnim fesI bardzo nieprzyicntn1,,ttt,it6lilrl'dlu nic's:ktttit'ólr:tl1lttt,h.
spL!'|3L,zon0'
''
Poy'stalo,łnlietnisko'
tt'ułl,
są ząrcśnięte
tl kietl|śtultni nul:tltth.!o 's.lttt'e
ltllt ttt.'
Zapyta}atakŻeo to czy przystanekautobusoł1'.lttór1.zostal przelliesionr'za kana|ct-l-l
ZoStlll]ic
rv1'posaionyrt' rt'iatę.
Zdzislav, Wolek polvledzial. Że tenat prz1'stankuautobustllr'cgozoslał .juz pol.tlszo1]}'
Ila zeblalritt
r'viejskimw n]arcubr. Prz1'stanek.|est
potrzebn}'i będzieli.1,rronarl1'
(inrin1'za rr'r'l<onanie
Jan Górul podziękon'ałWójtowi. Przert'odniczące
mu i I{ac1zie
clrogirrarrlicr'
Słoncczncj.Wspon.rniał
o chodniku. który będzie r'n1'kcllranr'
prz1.tc.jLrlic1'oIaZo Ziul-l('l][o\\
lllliLl
znaku o ograniczeniutonaŹudla satrioclrodólvciężalorr'1'ch'
I)oruszyłtakŻe temat drogiclr podręczr.rikóu'.
z któr1'ch dzicci rrczą się rr' szko]e podstarvorr.ej
i gimnazjum.W szkołacl-r
korz}'stasię z podręcznikórvróin1'ch autorórr.dlategonic nloŹnaz tr'c|r
podręcznikówskorzystaćw następnymroku szkolnym przcz inne dzieci'
Les1,ekPapierski poruszyłproblcm komunikacjizbiororvejrv ltierunkuOśrl,ięciIlria
i Kraliolra.
rrycolanc z porvodubraku pasaŻerćlrv'
Pociągizostał1''
Urząd \'larszalkorrskiprzeprorr'ailzilarrkielę
lv spralvieosób dojezdzając1'.ch
do Krakor'r'a.\\'J'nikiar-rkietr'
br.l1'nicrzctclIlc.lrie tlcizlrict.ciccllalv
jest duŻezapotlzcborvaniena pfzc\\'oZl)3sitl!.ro\\.
stanufaklycznego.ponier,vaŻ
ucznirjrtśrtlrl]iallli
komunikacjizbiororve.j.
Busy jako jedyny środektransportusą przepełlrionci nie zabierająpasaŻcróu,.c1lategopolrró1
Zpracy.ze szkoły z Krakowa trwa nawet3 godziny.
Zrvrócil się z tym problenrenldo kandydatówdo Rad1.Porr.iatui do Sejnliku lvIałopolskiego.
aby'
poruszylitcn problemna szczeblu\ryżSZyIn.

Adun Goldu lv nawiązaniu do rł'1.cofaniapociągó\\' rr' kierunktt Ośr'r'ięcinria
po.,vicdzial.
Ż'e:'' Bczptlśrcdnio
do Ośvięcimiunie nułznadojechaćt|oprut:),'!1lko llttj1litl.utlo ZttIrlt.tt'
tt 1ltl!cnt
drugin busempotl zaklutly,v Oślyięt,iniu,,,
Krz'ysz'|of
Karp zgłosiłporiorrrricproblernodrr'ocllliclria
osicc1la
Alci Kasztattorte.j'
Jan PIecki zglosił'aby poprarvićbczpieczeńslrł'o
ulic1'Szkolnc'jrr' lllicjscLr.lr którr.nl choclnilt.jcst
Zau.YŻony.
a jezdnia zrt,ęŹona'co grozi r1vpadkienl'
Następnieporuszyłproblcm parkingu koło ośrodkaZdrorr.iaprzy ulic1''Szkolne'j.N4ieszkalic1
jeŻ'dż'a.iący
prz7,
do ośrodkórvZdro."viai apteki parkują sanloci-rodt'
po otru strolraclltcj ulic1'
iblokują prze.jazdrt'kierurrkuosicdla i szkoły'Ponadtoprz1.tej ulic1'zosta|arozptlczc1al]l\'\\'atlrźl
inrvcst1''c.ia'
ccl dodatkorvoutrudniarano przejścic
piesz)'chi d:ieci do szkolr'' Rozlriązarlienlbr'łbr
parkingprzy ulicv BoŻcgoCiala gdziejest szcrokadroga.
Adam Chodackl zgłosiłkoniecznośćz'ało
Żcnia ośr,r
ictlcllia uIicztlcgo 1lI-zvrr1'jczclziez ttlicr'
Słorrecznejna ulicę Pagor1' rv kierunku Kępek oraz rr'vkollaIlieclroclllilia u cclr: po1ll.arr'r.
bezpieczetistrva
Mieszkańcóu'.
Jtjzef Biela przypornniał o odr'n'odnieniuulic1.Pogodncj
Na wnioski Mieszkoticów Wójt Gniny Mariusr lk1,stian or!pol'iedz.ilłna''|u,iąC0:
Ulica Konwaliotuo..Zo.stanienaprarr'iona.
alc rv pierrvszcjkole.jrlości
bęcląlupI.arriallc Lllicc.ltttjr.e
pilnie rvynagająlcnlontu np' ulica śrv.
Katarzy'n1''.
Tororviskoprz.v ulicv Drvorskiej zostałortrykarczorr'anc.
c1l.trgę
til tlt\\.łfdZono
kalnicniclrr.abr'
przc.iazddo pól b1'łrnoŹliwy'
Powslałeri,'rsypisko śmieciwzdłuŹdrogi tzrv'',|ofo]i.iSkLt,,Zostal]ic
spraw'clzone.
Kanal Molopolski: Zostałapodpisanaunlolvadzieriari,r.Kanałuna okres 3 lat. Zostala Sptlszczol]a
rt'odai rtykonano udroinicnie. Unloco.,vancl
br.zegii rvy'ltoszonokallal' Nac]a]tt.lra rrr ilśniettiu
Stanu prawnego Kanału. kto 1est..Zurzątlct1.'cz1''Regiotraln /'tu.z't1c|
(ios1loclal.lti
\\ilclnt'i czl'
":'
Małopolski Zarząd NIelioracji i lJrządzeri V/odn1''chrr' Krakolr'ic. k1(lr1.ptrlriniclt LltI,/\.ll1\
\\ac
Kanal ll'naleŻvtymstaniei porrosićkoszt1'.jego
u1lzlr-tlania.
JeŹelichodzi o przystanekna Kępkach za Kanałenr.zostałolr pfzcl]iesiolr.\l.jeszezcrr lr.trrloklt
zostanlezamontowana\\'lata.
Spral,a podręcznikótł,:W ty'Inroku dzieci klas picrwsz-".chotrz1rllal1'pclc1reczniki
bczplattlie.
Wydarvnictrvastosująpolit1'.kęrr1dalvnicząpolegajryąna t)n]. Źe poclręcznikido klas c.h.ugicIl
i trzecichsą duŹo droŻsze.poniervaŹmuszą sobic zrekonlpcllsorr'ac
strateSpfzcdaz\'Zil t)cz1)lat;le
podlęcznikiz klasy I .
Znak o ograniczcniu tonaŻu d]a samoclrodór'vcięiaro.,r'1.chna ttlicr, S1olrcczncj Z()5lal)ic
rt.najbliższymczasiezamontort'an.v.
Konunikocjtt zbiorowa: Na zlccenie Urzędu Marszałkolvskiego Politcchnika Krakor,r'slta
przcprorvadziłarapoft konunikacyjny rniędzy innynri rr' sprart.ieliczbr' osiib doJezdia.jących
Z gminy Spytkowice do Krakolva' Dane pl.Zedstawioneb1''ł1.nicprarrt1zirvc.
ponicrr'ai bilct1.
miesięcznezakupioncna tej trasiebvł1.zaliczonedo innej strel\'bilcrorve'j.
JeŻe]i clrodzi o komunikację do ośrvięcimia.to Miasto OśrrięciIll nie rr'l'ltazalo iacincgo
ZaInteIesowania
uruchomieniemIinii kornrrnikac1j
nej. .Icdrnic Stalosta ośrrięcirns]ii
.Irjze1.
Krarvczyk zaproponorł,ał.
ie na uruclromienielinii przekaŹcroczllie k\1)1ęl5() t]'s.Zl' Nal()nliast
inni przedstarviciele
rt.ładzZienri Ośr'ł
ięcinrskie.j
na liklvidacjękulsrrkolc'jorr'cgtl
oclpolricdzicli. Żc
dla nich to nic problem.bo jest trasaz Krakolva przez Trzebiniędo oŚwięcinlia. Zaponlnicli t1'lko.

r'ch.
Żę z braku tej linii tracą kilkuset ucznióu'. lifullz1'nloglib1 do.jczdzacdo szliół zart'tlrltlrr
w oślvięcinliu.
oraz na uczelnię\\;ryżSZą
średnich
()śrr'ięcinlia
podpisal 1rtlrozLttll
ictlte.
Trasa Kolejorr'a..I)rez1.dcll1
obccr.rlelv projekcie..Galic1.jska
r'.''spó1nie
gI.ninanri'
z ościcnnyr.ni
które będzierealizorł.ane
jcst rt'Zakładzie Ljslug Kolrrrtnaln1.cir
otllyotlnienieosietlloAIei Kasfianowej: Projekt dostępn1'
rv Spytkowicaclri moina go zobaczyć.Pracejeszcze lv tvln roku Zostanąrozpoczęte.
Ulicu Szkolna: Problemtei ulicl rozpatrlrvanyj est z perspelit\w)' kilkLrIat.
j' Nic rr'1lilLlezllsi,''.
.Iednynl z rozlviązań nroŻe b1.c rł'prolvadzcnictrlic1.j cdnokicrLtnl<ori'c
je
r'llli
ptlzostale
ulice
BoŹego
icI-ttllkou
Źc
Ciała.śrv.
Katarz1.rr1'teŻ
mogil.b1'ctLlicanli clnoJi
.Ieżelichodzi o budorvęparkinguprzy ulicy Bozego Ciala. jest 10lerell paralii' Istnic.jcparkingpr.z1
ulicy śrv.
Jana który jest niervykorzyst1'rvanv,
a ulica Szkolnajcst bloliorr'anaplzcz I.l.lltstlrvr.
dorr.óz
dzieci do szkoły'
Ulico Pugoty: odnośnicpoprawybezpieczeńslrva
na ulic1'Pagory jest to zaclaniedo zrea]izort,ania
wspólnie z Por,viatem.
Ulica Pogotlnn: Regulacjt1 prarrrlą ulicy Pogodnc.j za.inlLl.jc
się 5 r.ok (,ll.zacl\\.oicu(lclzki
rv Krakorr'ic, natolrriastGtrrina zoborr,iąza'lasię do plzeprorraclzenia spacllittpo nicz1'jl1cr'ch
właścicielach.
Po uregulorvaniustanuprawnegoGmina lłr,'kotra
odrrrlclnictlie
i poloż1,nart'ierzchnię
utlt.ardzoną

ll/ójt Gniny Mnriusz Kry51in, po rr-lczerpaniu rvt.tioskót'podziękorvałrr.szvstkinl N'{ieszkaliconr
za przybvcie i udzial rv zebralriu'
oraz Gościoll-t
Na tym zebraniezakorlczono.
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