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PRoToKoŁ

NR 4/14

z zebrania wiejskiego
SołectwaMIEJSCE
odbytegow dniu 8 listopada2014roku

PRoToKoŁ Nr 4/14
z zebranja rviejskiego sołectr,vaMiejsce, które odb-vłosię lv dniu 8 listopada2()14 roku o godz.
I 5.15w sali Domu Wicjskiegorv Miejscu.
W zcbraniuudziałit.zieli:
Wójt (iminy _ Mariusz Kr"v-stian,
PrzcrvodniczącyRady Gmin1' - Jcrzy Piórowski,
So|t.vsrr'si- Graż1'naStańczyk,
Czlonkorvie Rady Soleckiej, Micszkańcy So|ectrvaoraz Zaproszeni Gościeu'g zał4czonejlist1
która stanorvizalącznik nr l do niniejszegoprotokołu.
obccności,
otrvorzyłWójt Gminy Spytkorvice- Mariusz Kr1'stian '"vitajqcobccrrychMicszkaricćlrv
Zebrar-rie
Solectrł'a
oraz ZaprosZonychGości.
Strvierdzil' żc zebranie odbttva się rt' II terminie, gdyż nie zebralo się 5,% staĘch
N{ieszkańców so|cctrva uprarvnionych do glosorvania tj. f7 i jcst prarvomocne do
podcjmorvaniauchrval.
udziałrt.zebraniuMieszkańcórv Sołectrt'a
poprosił.aby'zgoclniez paragra1etnl3 ust' 2
Biorąc1''ch
Statutu Sołectwa srvą obecnoścpotwierdzili na liście obecności.poprzez lvpisanie illlielrir
i trazrviskaoraz ulicy i nurnerudomu' lista przekazanazostałazebranyni.
rr1ptlr,ricdzipoclały'
osoby chcącezabraćgłosrł'dyskusjipoprosił,aby przcd rozpoczęcicmsrro.i..'.j
inlię i nazrvisko' celem odnotor'vania$' protokolc' jeśli ktoś nie poda inricnia j nazr,viska
odnotorvanyZostaniejako Mieszkaniec Sołectrva.
jest Wojt Gmin)..
rór,vrrici.ie zrvołującynl
Poir-rfbrr.trorvał
zebranieiak róri.nieŻpror'vadzqcyln
porządekobradrv brzrnieniujak niiej:
Nas1ępnieprzedstar,vił
zebrania'
prarł'onocności
1' C)trt.arcie
stw.ierdzenie
obrad'
2' Podsumolvanie kadencji samorządu Gminy Spytkorvice oraz najrvażnie.jszy'ch
inrrest'rc.ji
poczl nionich w Solecnric.
3. Prezentacjakandydatów:
a) do Rady Gminy Spytkorł'ice.
b) do Rady PorviatuWhdorvickiegona tcrenicCrniny Sp1'tkowlce,
c) do Sejmiku Województrt.aMalopolskiego.
d) na Wójta Gminy Spvtkorł'ice.
do kandydatów.dyskus.ja.
4' P.l.tania
5. Zakończeniezebrania'
Mieszkańc-v Solectrva uczestnicząc1.rv zebraniu nie rvnieśli ulvag do porządku obrad
i lv glosorvaniujarvnym jednoglośnic',ZA,, przyję|i porządek obrad w brzmieniu jak rr'1'żej.
Ad. pkt 2. Podsumolvanie kadencji samorządu Gmin1' Sp1tkorvice oraz najlvażniejsz1'ch
inłvestycjipoczynionych w Solectrvie.
Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawiłprezentacjęmultimedialną'która przedstalvia10.co
dla Sołectrt'a
Miejsce.
udałosię zrobićrv samorz4dzicSołeckirni samorz4dzieGminy Sp.vtkolt.ice
papierowawersjaprezentacjistanowizalącznik nr 2 do niniejszegoprotokołu'
łl|i

I

Ad. nkt 3. Prezentacja kandydatólv do Rady Gminy Spytkowice, do Rady Porviatu
Wadorr'ickicgoZ tercnu Gminy Spvtkorvicc' do Sejmiku Wojervódzhva Malopolskiego oraz na
Wójta Gminy Spytkorvicc.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformorvałZebranych, Że sołectwo N'liejsce me juŻ
przedstart.iciela
do Rad.vGminy. Jcgo komitet. Komitet Wyborczy Wyborców '.Gmina z Sercenr
dla Mieszkańców.. zgłoSiłkandydaturę Pani Grażyny Stańcz1''k.inne komitety nie zgłosiły
kandydatur.rv zrł'iązkuZ tym po dodatkowym terIninie do uzrrpełnieniazgłoszeń Komisja
W1'borczazgodnie z ustawą o sanrorządziegminnym' obwieszczeniem ogłosiławybór Pani
Stańczyk na Radną Rady Gminy Spytkowice.Przypomniał.że w wyborach Mieszkańcy
CiraŻ.vny
trzy karty do głosowania.Pierw.szakarta będzie to r'vybórna Wójta
SołectwaMicjscc otrz1''mają
gdzie
Mieszkańcy'będ4mieli do rv1'borupole ..TAK.. lub '.NiE'.. Zaz'nacz'y|.
Gnliny Sp1'tko.'vice.
Że
jeśli
lvIicszkańc).
akceptują
Jego
naleiy
rv
działalnośó
zaznaczył
kratce
obok
..TAK...
'.x,.
.jeśli
natomiastnie akceptują.iegodziałańna|eŻyzanlaczyć ,.x..lv kratce obok ..NIE..' Druga karta,to
kar1ado Rad1.Polviatu Whdorvickiegoi Mieszkańc.vmaja do rvyboru tylko jednego kandydata.
Podobnie.jestrv glosorvaniudo Rady Sejmiku WbjewództwaMałopolskiego Micszkańcy ntaj4do
,'''.yborrr
ty'lkojednegokandydataz całejkarty do głosolt.ania.
W zi,r.iązkuz tyn1, Że lrybor-v do Rad.v Gmin1'' sq w tym roku dużo prostsze, zaproponorvałaby
porninqćprezentac.ję
Pani Sołty's- GraŻyny Stańczyk.która jest wszystkin znana.działapręŻnie'
jcst lv kaŻd1,r.rr
nriejscui dlategoprzedstawiaćsię nie nrusi.
P onadto zaznaczyl. Żc na zebrania tt'ie.jskie.organizorvanerv tcn rveekend zaproszenie otrz.vmali
\\'SZ\'sc}.
kand1.daci
do Rad1'Powiatu\\hdorvickiegoz tercnuGminy Spytkowiccoraz najbliżsinam
kandydaci do Scjrniku WbjewództrvaMałopolskiego.Poprosił.aby wszyscy rvłoŹyli
ter;.'torialnie
tr.ochęwysiłkuprzy'głosorł'aniu
do Porł'iatui Sejmiku' Zwrócił ulvagę.ie nie pozycja pierlvszana
polityczne.poprosiłaby popatrzećna
liściestanowio sile kandydata.Bez rvzględuna pret-erencje
któr}' jest nam najbliŹszyter1torialnie,bo to do tych osób będzicnly
liste i lv,vbraćkar-rd1''data.
Że |eraz mamy tylko jednego Radnego
zlr'racaćsię o pomoc na najbliŻsze1lata. Zauwaźzy|.
a jest nas 10 t1,s.MicszkaIicćlr'v.
Gminy, które mają po 7 tys. niieszkańcórvmaj4
l)orviatort'ego
tlzeclr Radnl'ch. Dlatego zaapeloi,vał
o oddanie głosów na sw.oich ludzi' bo to oni będ4 rras
rv Por,i'iccic.Podobniejest z rvyboremdo Sejmiku,jeślinie wy'bierzemyludzi ze
reprezcntorvać
s''vojegoPorviatu,b gdzie będzieny szukać.gdy będziemy chcieli np. przeibrsorvaćdotacjęw
dla zaby'tkolt.egokościołaparatialnegolv Spytkort.icaclr.
konlisj i krrltur.'".'
Nastcpnie poprosił o prezentacjękandydatórv do Rady Port{atu Wadort.ickicgo i Sejmiku
Malopolskiego,
.Iako picrrr'sza przedstarviłaswoją kand1''daturę
do Radv Porviatu Pani Bogumi|a Lasoń.
Że
Startuje
z
Kotrritetu
Zaznaczy|a'
\VyborczcgoJacka Jończ1'ka..Nort'oczcsnySamorząd...gdzie
rvpisanaicst na liścicna pozycji nr 'ł. Poprosiłao kredy,tzau1aniana riajbliższe4 lata' Program
prZ)''goto\\'Żr]]v
rv1'borcz1''
zostałw fonrrieulotki. która porvinnadotrzećdo wsZystkiclrlvIieszkańcór,v
poprzez Pocztę Polska. Głórvnymzadaniernprogramo\\'ym
.jcstmodernizacjadróg. Por,riat czgsto
brak
remontór'v
dróg'
brakiem
środkórv.
ale.ieśli
nasze
drogi naleządo zarząduPorviatuto
t'lurrraczy
je
remontor,vać.
Trzeba sprarv1''te plzedyskutowaći powalczyć o to. aby te drogi
oni muszą
reulontowanebyly jednym ciagiem a nic odcinkami.Kolcjn.v-mzaclaniejest szpital. czyli remont
rvięc nie lviadonrojak to się zakończy,
i oddanic go do Llz)1ku.Szpital jest ogronrniczadłuion1,'
.l.rzcba
ab.vPolviat rv1'kon-',.'rvał
swo.jezadania a nie tyciągał pieniqdze z budżetugnlin. Zaznaczyła'
jcst
słuiba.będzic stałana Straż}'aby rzeczy które nalez4 się Mieszkalicom
ie pełnicIrictirnkcjito
trafiał1''
do nich. będzieprzekazyrvaćirrlbrmac.ię
co robi Porviatdla niclr albo przeciwko ltilrl.sq to
prari'a oby'lvatelskie.Następna sprawa, to uspralvnicnie kornunikacji pomięclzy Porviatem
Micjscc. rr.szvstkoidzie ku ptlplalvie ale trzeba nad ty'ln czurł'ać'bo nasze dziefi
a sołectlvelrr
J.:jcclllćJo szkól'
tttttszit
,yi

J

Szkoł-vponadgimnazjalne' Stan technicznyt1.'chszkół.jesttragiczny,.trzcba ab1'dzieci zdarvał1''
.'t'ięcnlieć odpor'viedr.ric
maturęna pozionric rie 70.,kale 90%. t-t-tl-lszą
ku tenlu rt.ar.ur-rki
do r.rarrki.
Bezpieczeńslrvo r,vspółpracaPolicii. oSP z zarządem Port.iatu.ale tcz SMS-o\\'v SVStenl
ostrzegania.bo nie zawsze ir-rfornrac|a
docicra do wszystkich.Wsparciedla rolnikólł'_ rvspółpraca
Z organiZacjami.
samedotac.jez Unii E'uropejskiejnie rt'ystarczq.
Administracja.aby petcntnic czul
się niezrozumiałvw urzędzic. aby obsługabyła kompetentnai aby moŻna było rvyjśćz urzędu.
z załatwionąSpra$'q'Dodała.że kandydujez komitetubezparty'jncgo.
bo możnadziałaćnie t1.lko
pod sztandarami.ale rttedy kiedy chce się cośzrobić. Do zrobieniajest bardzo duŹo i chodzi
o l]asze godne Źycie" zarówno młod.vcho Ł\'kształcenie'znalezienie pracy. aby mieli gdzic
mieszkać,równieŻ nicpełnosprawnychaby rrie trzeba było zbierać rrakrętckplastikolv1'ch.abr'
Iudzic starsiteŹ otrzymali pon-roc.dlategopotrzebajest Iudzi odwaŹnvcl.r
ab1''niogli cośZdZiałać'
obiecała.żebędziesię staraći dlatego.jeszcze
raz poprosiłao kredt'tzaulaniadla siebie'
Następnieprzeds1ar,vił
się Pan Ryszard Mróz jako kandydatPrarr'ai Sprar,viedlirvości
do l{ad1'
Powiatu Wadorvickiego. Zaznacz.vł,Że Pan Wójt przedstalt.iłlapoń Z dzialalrrości
Sanrorz4du
GminnegoZ ostatnich4 lat. gdziejako Radn1'róił.nież
pracor,vał.
działał.
a r'i,.lnikite.jdziałalności
są
bardzo dobre. Zr,vróciłuwagę na udział Starostr'va
Porviatorregorl inrrest1cjenx lercnie Gn]in}'
Spytkorvice.Zainwestort.ano
rv chodniki na terenieGnriny ponad 3 mlrrzł.z cz'egoudl'iałStarostlt'a
Por'viatorvego
to 600 tys' zł..pozostałaczęść2 mln 400 tys. zl środkiprzezrraczył
Wójt. ale ta część
nigdzie nie zostaławykazanaponierł'aż.
budorvachodnikato nie jest zadanieGlniny'.Zazlaczy|' Że
Pani BogumiłaLasoń poruszyłarviele istotnychspraw,do których teżchce się odnieść.
Chce' aby'
rr,rieszkańcy
mieli łatwydostępdo lekarzy i Spęcjalistów.Transpot1zbiorow.y. powstałowicle rvia1
przystankowych,które zakupionezostałyze śIodkówbudżetuGnririy. Starostrvoci4gle chce' aby,
Gmina przeznaczała środki na infiastrukturę drogorvą a przccieŻ s4 to zadaniir naleŹ4ce dil
Starostwa.ZauwaŻy|.że gdy przcrt'oŹnikRoMAN-BUS t-nocnoograrricz."-l
przc\Ąlozyna tercnic
Pou'iatu, to ŻadenRadny po'"viatoi,vy
nic zareagorvałna to' Sprarvęzałatlviłdopiero Pan Wój1
z Radnym Marianenr Szer'vczykienri Radną Glai}'ną Stariczyk' Dlatego teŻ' zaclręcił do
uczestniczeniarv rvyborach i głosorvaniana ludzi Z telenu Gmin1'''Jcgo progral],lwyborcz}'
opracowan)'Zostałw tbrmie ulotki' któr.qrozdałna Zebraniu'
Następnic przedstawiłasię Pani Halina Ta|aga jako kandydatka na lł.adną do Scjmiku
Wojcwódzhva Ma|opo|skiego. Zauw,ażyła'
Że poluszone Zostałyroinc tematy. ale głórvn1'rn
problememobecniesq dojazdy.Na.ilvainiejszejednak lv calej pracy.jestrł,spółpraca.
niezaleŻnicod
poglądów politycznych naleiy działaćrvspólnie' przykładcmnroze być sprarvabudor'vyzapor'v
Swinna_ Poręba.Byłato inwestycjacentralna'i,vir-rna
być flnansorł,ana
z budżetupańStwa.Budor'va
naprawdęrozpoczęłasię dopiero w tej kadencji.Aby prorvadzićtaką budor,vęnlusi być zgoda
wszystkichklubów parlamentarnych
a tak nie jest. Strvierdziła'
że szkoda zaprzepaścić
wsz)'stkoto
co osiągnęłyrvcześniejsze
pokolenia. a w tej chr,i'ilibardzo mało pozostałojui do uratorvar.ria.
poniert.aż
wicle sfbr przejęli prywatni inwestorzy.Dlatego, aby uratort'aćto co pozostałonaleŻV
działaćwspólnie. Zapewniła.Źe decydujqc się na kandydor,vanie
do Sejmiku. będzic pracorrae
ef-ektywnie
i będzie starałasię wspieraćlokaln4 społeczność
Gminy' Spytkort'icena ty'leile będzie
to moiliwe.
Jako ostalniprzedstawiłsrvojąkandydaturęPan Mariusz Kr1'stian na Wójta Gminv Sp1'tkorr'icc.
Podsumorr.rrjąc
swojq czteroletniąkadencjęprzedstar'vił
wydatki w sołectwieMiejsce rt' przeciagt1
4
ostatnichlat, co stanowizalącznik nr 3 do niniejszegoprotokołu.
\,,l

Ą'L

4
i dzisiaj chciałbyroz|iczyćsię z obietnic
rórvnieŻo srvoichzalożeniachprogramorv-vch
Wsponrnia'ł
4 lata tctnu:
starvian,vch
o śrvietliccdla dzieci wyposaŻonelv stanowiska komputerowe - Zostało utworzonych
ze stanowiskamikomputerowymi.
5 całorocznychśrvietlic
o podział klas. które liczą 30 i więcej ucznióv'-.jeśli dany rocznik ma 30 uczniór,r'.to
dzielirny'go na drt'aoddzia.lyklasowęod 20l 1 roku.
. budowa chodrrikórt'oraz remont dróg gminnych w ubiegłejkadencji wyremontowaliśmy
23 km dróg gminnych,chodników kilka kilometrów.dróg rolniczych i dojazdowych,
_ podziałtaki jest realizowany.
. sprarvicdlirve
na sołectr'va
dzielenieśrodkórvinwest-vc1'jnych
jednogłośnc
udzielenieabsolutoriumdla Wójta z tytułurvykonyrvania
czego obrazemjest
poniervai
rv
kaŹdymsołectwieprowadzonesą inlvestycje,
za
dany
rok.
budietu
80 0/ostanu lokalowego
. rcn]onti odnorvabudynków komunalnych- wYremontowaliśmy
wiejskichdomórv kultury i domów straiaka,
budynkórr'konlunaln1'ch.
. rvzmocnieniekontroli jakościrvykonyrt'anyclr
inlvestycji_ był to najtrudniejszyproblem'
sześciu.
salnych inspektorórv nadzoru rv zakresie drogortnictrva przetestorr'aliśmy
się
ogólnego byłoośmiu,a sprar,vdził
a sprarvdziłsię tylko ieden. rv zakresiebudolvnictr'va
jest
wykonawczynri
niestetyzwiąz'anaz firmami
z obecn1.chna rynku
teŻjeden.rviększość
niestetyustawao zamówieniach
Sięto poprart.iać'
i W t!,mjcst najlt'iększyproblem.stalan,Iy
prrblicznych. która prct.crujc najtańszych rvykonart.ców nie pozwala nam do końca
egzckworvaćjakości.pracujemynadalnad tym. ab.vbyłolepiej \Ą'tymwzględzie.
_ zasługąGminy jest to, że
. aktyrvizacjaMieszkańcórt.do uczestnictwaw życiu społecznyIn
organizacjispołecznych.na terenię naszej Gminy takich
tlr,orzy klimat do pou.start.ania
np.: Koło Gospodyń Wiejskich
lub odnorviłosrvojądziałalność'
organizacjiporvstałosześć.
''r.Miejscu.którc pręzniedziaładla srvojejspołeczności
lokalnej,
. radcaprarvnydostępn.v
dla Mieszkalicórv od roku 20l1 Radca Prawny udzielabezpłatnych
poraddla naszychMieszkańcólv.
o maksymalnc r,vykorzystanieśrodków unijnych i innych środków zert'nętrznychMieszkańcy sanli rvidzieli .jak środkite zostały rvykorzystane.Perspektyr'''afinansowa
lt'ładzc nrieliśm.vt"vlko dwa lata
unijna by'łarra lata 2007.2013, gdy obejmorł.aliśmy
z sześciu,a pieniądze byłl. iuŻ na rłykorzystaniu.Małopolski Regionalny Progran,t
z którego moina by'łopoz"vskaćod kilkunastu do kilkudziesięciu milionórv
opcrac1.jn.v.
złoty'chr,r'zakresie.rv któr1'mmożnab1,łogo \q'kofzystaćjuŻ nie istniał.pieniądzedo 2010
to
roku rv lviekszilścizostały'juŹrtydane,to co udałonam się zrobić ze środkórvrrnijn.vch
Małopolski
gd.vb1.
rvykorzystania
był
do
lr.ieiskich.
tylko program rozlt.oju obszarów
Programoperacyjn"vto te wyniki byłybyjeszcze lcpsze'
. dbanieo ludzi starszy'ch'nie robi tego ani Wójt ani Radni, ale organizacjespołeczne'które
szkoleń,
rvspieram'v 1lnansolvo. podczas organiZacji urocZystościśrodowiskow"vch,
warsztatówi cyklicznycIrspotkań.
które
o clbalość
naszych Mieszkańcór,v- inrvestycjeprzeciwporvodziorve'
o bezpieczeństlt.o
aspekciezrobić.
się rt't1'n-r
pokazaneto jcst część
z tego co staraliśnly
został1'
progranl
kadencję:
na
naj
bliŹsz4
rćlrvniez
l)rzedstarvił
. doktlr.rczenic
rv obecnej kadencji samorzqdu.. Dla Mieszkańcórv
inrł'cstycjirozpoczęt"vclr
SołectrvaMiejsce są to drvie rzeczy: budowa domu pogrzebowego na cmentarzu
komttnalnym \Ą'Spytko\\.icach- budowa rozpoczęta i budorva domu kultury '"vMiejscrr. w
któr1rn srvoją siedzibę znajdzie StIaż PoŻarna. Koło Gospodyń Wiciskich oraz śrt'ietlica
dla dzieci - działka Została Zakupiona obok kaplicy. projekt jest
środorviskorr'a

.

wl konlrvany.budou'aruszarv 2015 roku,
rvykonanieprojektu i kompleksor'vyrentont baz) lokalorvej Zespołu Szkolno
zł'.
Kosztok. 5 l-r-rln
rv Sp1''tkolvicacl-r'
Przcclszkolnego

)
zmiana planu zagospodarowaniaprzestrzennegoGminy Spytkolvice. - Obecny plan jcst
do jego znian.l..
nierealn'vi utrudniain.'r,estorr,anie.
dlategoprz)'Stępujemy
o w.vkonanieprojektu oraz uz1'skaniepozrt,oleniana budorł.ęsieci kanalizacji sanitarnejrórł'niezrt' sołectwieMiejsce. chcemy rł.ykonaćprojckt i uzyskać pozrvoleniena budorvę
sicci kanalizacji sanitarnejoraz rozbudorv1'oczyszczalni ściekól..tak aby.nrogłaprz1,jąć
z naszejgminy.
90 % ściekórt.
. uzyskanic rczerrvorvych Źródeł zasilania sicci rvody' pitnej. iv chrvili ohecnei
wykorz.".stujemy okolo 90 7o zasobów jakie mamy. rr. sytuacjach nadzrt1''czajrr.vcl.r
długotrr'vałej.
móglb"v b1''cproblern. d1ategoŹródła
naturalnych.np. SuSZ)..ocz1''rr'iście
rvobeczapotrzeborr.ania
rezcr\Vowes4 bardzo lvażne.rr.inniśm1.micc
około20 % nadlł'1.Żki
ab1'czućsię bezpicezlrie.
. dokończcnieprojektunrodernizacjii remontudróg gminnych.
. rórrrrieŻrr.V''aszlrnSołectrł'ie
. urządzeniewvznaczonYchtras turystyczn}'chi rorł,erort1'ch
c.j
we współpracy,
z zarządcąrvałuwiślanegodo powstaniaścieŻkiprz1'lodniczej.spac.-ror,r
na r'valcrviślanymoraz na rvałachco1kowy'ch,
. $'spółpracaz MieszkaIicamtpoprzez organizacje,storvarz1''szenia
i inne 1brmy akt.vrvności
które działaj4na rzęcz srł.oichMieszkańcórt''
społeczr-rej,
pozionr Życia w naszejGminie i który jcst realn.v
taki program,aby r,vzrastał
Dodał.że przedstarvi]l
do wykonania.
.

Ad. nkt 4. Pytania do kandydatórł',dyskusja.
Wójt (iminy Mariusz Krystian przekazałgłosMieszkańconlSołcctrva'
Głos zabral Przcrr'odnicząc1'Rad1' Gminy Spytkorr'ice_ Jerzy Piórorr'ski' któr1' strvierdził'Że
Wójt Gniny przedstawiłto co zanlierza zrobić a środkiinrvestyc1'jnc.
którc są rł.zat.nicrzcniach
rv roku 2015. albo nart'et
kadelrcji.Srodki zerrnętrznehędqrozdar'l'ane
będ4większeniż w obecr-rcj
lv 2016' będą preferorvanelv publiczt-to- prawn}'mscktorzc, a inlvcstycjc. którc rr-r1.będzicnl.v
realizowac o środkibędziemy nrusicli zabicgaćirrdyrt.idualnic.
odniósł się do rcalizacji budort.y
kaplicy cmentarnej, poniervaŻ prócz tcj budorvy jest tzw. inliastruktura około cmcntalna.
Mieszkańcórv interesujetakże dojazd i parkort.aniesamochodów.Poinformor,vał
Zebranych, Że
odzyskaliśmydziałkę. która została odszukana i uregulorvanaprawnie jako działka gminnlr
- 17 arórł..ok I3 arów zakupiono' następnajest rł,trakcie Zakupu.tak. ie problcn.rparkowania
samochodólł'przv cmentarzuzostanicrozlvi4zany.Zr,vróciłuwagę.Że prócz tego naleŻ},odzyskać
grunty Za zamkiem' obok stadionuspońowegoASTRA" ale nrusi znaleŹćsie przedsiębiorca.któr-v
podjąłby temat realizacji inrveslycji na tym gruncic. tak aby'ccntrul-l-lSp.vtkorł,ic
można b'l''ło
przenieśó
w to miejsce.
Wójt Gminy Mariusz Krystian dodał.ze jest jeszcze it.iele do zrobienia r'v Sołcctwie,na rlzie
będzie budolł'an-v
Dom Kultury' Kolejną inrł.estycjq.
będzie rtykonanie boiska z nawierzclrnią
przy
poliuretanowq
szkole. z którego będzie mogła korzystać zarówno szkołajak i osoby ze
środorł'iska
lokalneuo.
Mieszkanicc lvsi Franciszek Simik zapvtało opłatyzu,l4zancz przcjazdamiBUS-em. k1o ustal
cen-v,ponieważ na krótkiclr trasach te ceny sq bardzo duŻe. Koszt przejazdu z Mieisca do
jest 3'50 zł. cena biletu z Miejsca do Wadolvic to 6,00 zl r ze Snl tkowic do Krcktrru
Sp1.tkorł'ic
I
5.50zł.
Ń/|

txt

o
Wójt Gnlin1' Mariusz Krystian odporvicdział.Źe w naszej Gminie nię mamy komunikacji.za
W zwi4zku Z t.ymmy nie ustalamycen biletów. Za komunikację
która moglibyśmyodpor'viadać.
r,vramach Porviatu odpowiada StarostwoPowiatowe a za komunikację do Krakowa odpowiada
Urząd Marszałkorvski' Cen1'' kształtowancs4 przez tzw. '.niewidzialną rękę rynku'. czyli
przewoŹnikórv.Stqd tcz uznart'anieulg czy rozkładjazdy na przewozy jest dowolne- Kwestia
tlansportowabcz regulacji ustalt.owejnie zrnieni się' Sposób jest prosty: StarostwoPowiatort.e
w}'gry\Vadanątrasę,Starostwo
]inie ił'całymPolviecie.przerł.oŹnik
ogłaszaprzctargna lt'sz1.'stkie
daje
czyli rodzaj pojazdu.ilośćkursów a przer'voŹnik
w przetarguokreślastandardpodróżort,ania
ustart.a
rv
Życie
nowa
rvejdzie
cenę i rt1edywy'chodziczy to się bilansujeczy trzebadoplacić.Czy
o systemictransportuzbiorowego'to się okaŻe.
lvniosek o wygospodarolt.anie środków finansorvych na
N1ieszkaniec rysi .Ian Łabai zło,Ży.ł
Miejsce. Zwrócił się z tyrrrapelem również do Kandydatki na Radną do
oclkomiirzaniesołcctrt.a
Sejmiku. aby mieć szczególnie na urvadzetercny nadbrzeineWisł1''poniewaŹco roku w okresie
letniInjcst plagakomarórv.co bardzoutrudniaŻycieMieszkańcom'
są.ale
Zglosiłr(lrvnicŻwniosek o odnorvieniero\\u na potokuJezioro.Jest niervykoszony'bo śluz1'
potoku.
i zalelvana tyrrr
lvoda nie odpł'vrva
niestct1''
Wójt Gmin1' Mariusz Kr}'stian odpowiedział.że odkomarzanie nie .jest krvestią pieniędzy.
po powodzi' gdzie odkomarzanie
konieczności,
Źę rr'roku 20l0 w stanie rł-vŻszej
Prz.vpornniał.
.,t.-ykon1.'."vała
wyrządziła
duie szkody w środorvisku
lotniczo,
przeprorvadzała
to
firma. która
duie Stratyrvśródpszczół'Jak rvienrybrak pszczółzagraŻaistnieniu
przedelt.sz"vstkim
naturaln,".'n,
j est zdecydorvanielcpszy' ale mamy obecniebardzo
()czyrviście
komtbrt
Życia
bez korrraróri,'
ludzi.
złą s.vtuacjęjeśli chodzi o pszczelarstwo.Krvestię tę poddaje do rozwaŻenia.jeśli uda się to
pogodzic.to riniosekzaopilliujępoz1tyrtnic.
Źe splawa odtrt.orzenialowu na potoku Jezioro i przcponrpor,vni,to temat do
W1jaśni.I.
lv RZGW.
monitoror'vania
Do tema1uustosunkowałasię takŹe kand1.datkana Radną do Sejmiku Ha|ina Talłga. która
pou.icdziala.Że będzieMieszkańcórt.Miej sca rvspieraćrv tenracieodkomarzaniaa takŻew temacie
gospodarki r'vodncjrv RZGW.
Micszkanicc rr'si lIelcna Pindel zapytałaWójta Gmin.v czy przert.idzianośrodkina odnowę
bud,vnkuUrzędu Gminy.
brrd1'nkuUrzędu '"v
Źe nie przelvidujeodnor,vienia
Wójt Gminy Mariusz Krystirrn odporviedział.
lv miejscach. rt' któri'ch jest to
tej kadencji. Zabezpieczonazostanie tylko elewacja bud'".'nku
są remonty szkól i kanalizacja' Budynek Urzędu jest w
Wazniejszymi inr,vest.vcjami
r-riczbędne.
bardzo złci lokalizacji..jestproblcm z ilościąinstytucjiznajduj4cychsię w tym budynku,a takŻe
duie problcmy z parkingiem.Temat lokalizacji Urzędu' co zasygnalizowałPan Przewodniczący
Rady jeSttematcmotwań.vn1'
Że na tcrenieSołectrvawielkie szkody u.upralł'achroln-vch
Micszkanicc lr'si Jan Łabaj zauważył.
podchodząrórinieŹ blisko do zabudolvari,tak samo lis1..
rvyrządzająclzikieśrvinic.
.,'/i,

N.L

,7
ze dziki to problenrrv calcj Gtninie. Podstarvorr'1''
Wójt Gminy Mariusz Kr1'stian odport.iedział'
problenl tcl istnienie lrzeclr obrvodólv łorvieckich l]a terenie Gmin1'. probleII ustaw oraz
odszkodorvańi nadrnicrrrcgozagęszczeniazrvierzynv' Ęvstąpiliśmydo S1arostrr'Powiatou.'vclr
do Starostrr,arv ośrvięciniu.z ur,vagina to. Żc na naszvn tcrcnie działa
o odstrzałredukc1.jny.
rórvnici koło łorr.ieckiez 7'al.oraoraz do Starostrł'art' \\hdowicach. Starostwo rł.ośrvięcinliu
t.j.okolicc konicc
odstrzałuredukc1jnego.Na dzieri zebraliiarolnikórr,rv Bacłrorvicaclr
odr-rrórviło
Koło Lolvieckie KRUK na zaplanorr.anl.odstrzal 2l dzikórv.
sierpnia / pocz4tck r,vrześnia.
jest
odstrzeliłojedna sztukę.Będziem1,nrieli z tym duŹy'problenr.Zagęszczeniezwierzy'll1'łoti'ne.i
Nasza (]mina.jestludrraale
Zbyt duŻęrv stosunkudo terenó'"v.rv których rrrog4olle przebyrt.ać.
bardzonrałaterytorialnie.Zrvierzvnaschodzido nas z gór. sprzy'jaten-rupr.zedervszy.stkinmaso\\,.l
kukurydzy.któr4 bardzo lubią dziki.
uprar,va
Żeponrimotego.żejcst jtrŻRadn4
Stlltys rvsi Grażyna Stańczl'k na koniec zebraniaprz.vpomniała.
za dobrą
Podziękorvała
Glnin-vto zalvszejest otwańa. rórvnieŻna słort.akryt}'kii na rt.spółpracę'
duio
ze
N4ieszkańc1'
mają
kadencję'
Podkreślila.
rvspółpracęz Mieszkańcami' za upł.vrt.ającą
oczckiwań ale myśli,żc to co zostałozrobioneto jest bardzodużo.Nicktóre mniejszespl.i\Ą) m07-c
Że zbliiaj4 się
slł.ój llnał' Poinforrnorł.ala,
nic zostałyzrobione"ale one teŹ będq miały kied.vś
nic przecirt'kotemu' abv ktośmłodsz.vpodjqłsię 1ejlirnkcji. alc ona
lv1'borySoltysa.nie rnialab1''
będzie
kandydolł.ać.
rórł,nieŻ
zcbtrttia.
Arl. nkt 5. Zakoriczcnie
Po rvyczerpaniu dyskLrsji Wójt
z'akończyłzebranie rviejskie.

za tldzial'
Gminy Mariusz Krystian dziękLrjącr,vsz1'stkirn

Na tym plotokółzakończonoi podpisano.
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Sporzadziła:
BarbaraKaszuba
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