
PROTOKÓŁ 4/14 

 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś, które odbyło się w dniu 9 listopada 2014 roku  
o godz. 16.00 w budynku Domu Strażaka w Półwsi. 

W zebraniu udział wzięli:  

Wójt Gminy Spytkowice – Mariusz Krystian, 

Sołtys wsi Półwieś – Stanisław Maślona, 

Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Piórowski, 

Członkowie Rady Sołeckiej, Mieszkańcy Sołectwa oraz zaproszeni Goście  
wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Zebranie otworzył Wójt Gminy Spytkowice- Mariusz Krystian  witając obecnych 
Mieszkańców Sołectwa oraz zaproszonych Gości.                                               

Stwierdził, że zebranie odbywa się II terminie, gdyż uczestniczy w nim 5% stałych 
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania tj. 22 osób oraz, że zebranie jest 
prawomocne do podejmowania uchwał. 

Osoby chcące zabrać głos w dyskusji poprosił, aby przed rozpoczęciem swojej wypowiedzi 
podały swoje imię i nazwisko, celem odnotowania w protokole, kto jest zgłaszającym danego 
zapytania, czy wniosku. Nie podanie imienia i nazwiska spowoduje, że zgłaszający zostanie 
odnotowany jako Mieszkaniec Sołectwa. Poinformował również, że do głosowania w zebraniu 
uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w stałym rejestrze wyborców Gminy 
Spytkowice.  

Następnie przedstawił porządek zebrania w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie zebrania , stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Spytkowice oraz najważniejszych inwestycji     
     poczynionych w sołectwie Półwieś. 

3. Prezentacja kandydatów: 

a) do Rady Gminy Spytkowice, 

b) do Rady Powiatu Wadowickiego z terenu Gminy Spytkowice, 

c) do Sejmiku Województwa Małopolskiego, 

d) na Wójta Gminy Spytkowice. 

4. Pytania do kandydatów, dyskusja. 

5. Zakończenie zebrania 



Zebranie nie wniosło uwag i propozycji do porządku zebrania i w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie ZA (22) przyjęło porządek obrad w brzmieniu jak wyżej. 

Ad. pkt. 2 Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Spytkowice oraz najważniejszych 
inwestycji poczynionych w Sołectwie. 

Wójt Gminy Mariusz Krystian  poinformował, że kończy cykl zebrań wiejskich, na których 
prezentuje osiągnięcia mijającej kadencji samorządu gminnego. Gmina Spytkowice to samorząd 
nonkonformistyczny. Wójt przedstawił trzy argumenty dla potwierdzenia tej tezy tj. realizacja zadań 
związanych z wychowaniem przedszkolnym, realizacja zadań związanych z wprowadzeniem tzw. 
„ustawy śmieciowej” oraz realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. 
Wyjaśnił znaczenie słowa nonkonformizm czyli iść pod prąd, mieć własne zdanie, mieć odwagę 
wyrazić sprzeciw wobec twierdzeń głoszonych przez wszystkich bądź większość. To odwaga stanąć 
naprzeciw tych, którzy wytykają palcami, dla spraw ważnych dla mieszkańców Gminy Spytkowice.  
Trzy dowody na taką postawę naszego samorządu: 

- sprawa przedszkoli - gmina Spytkowice była jedną z pierwszych, która uchwałą Rady Gminy 
wprowadziła opłatę poniżej jednej złotówki za godzinny pobyt dziecka w przedszkolu przebywającego 
ponad 5 godzin. Wójt poinformował zebranych o kłopotach z tym związanych m. in. pozwanie przez 
Wojewodę do Wojewódzkiego Sądu oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wojewoda pisał, że 
zaproponowane stawki nie odzwierciedlają kosztów pobytu dziecka w przedszkolu. Wszyscy 
próbowali udowodnić, że się mylimy. Po kilku miesiącach premier oznajmił, że opłata za pobyt 
dziecka w przedszkolu nie będzie wynosić więcej niż 1 zł. Następnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że uchwała Rady była dobra, a w innej sprawie, że opłata za pobyt dziecka w przedszkolu może być 
zryczałtowana w taki sposób, jak pokazała to Gmina Spytkowice. 

- ustawa śmieciowa – kiedy wszyscy tłumaczyli, że musimy ogłosić przetarg, samorząd powiedział 
„nie”, aby nasz zakład, nasi Mieszkańcy mieli pracę oraz by nie wyprowadzać środków  
z gminnego systemu finansowego. Wójt wyjaśnił, że łatwo ogłosić przetarg, wygra go 
międzynarodowa korporacja i zyski z usług trafią za granicę. Stwierdził, że w Polsce do sprzedania nie 
pozostało wiele. Już wiele polskich pieniędzy np. poprzez banki trafia do zagranicznych instytucji. 

- bezpieczeństwo powodziowe – Wójt podkreślił, że to co stało się w 2010 r. i to, że dzięki aktywności 
gminy Spytkowice uratowano dobytek wielu tysięcy mieszkańców wymagało dalszego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. Poinformował, że nie zrobiliśmy tego my, ale dzięki aktywności 
mieszkańców i władz gminy zostały naprawione główne szkody jakie powstały w 2010 r. 

Następnie Wójt przedstawił prezentację multimedialną, która przedstawia to, co zostało zrobione w 
samorządzie Gminy dla Sołectwa Półwieś, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu oraz 
jako załącznik do Protokołu z uroczystej Sesji Rady Gminy z dnia 11 listopada 2014 r.  

 

Ad. pkt. 3 Prezentacja kandydatów do Rady Gminy Spytkowice, do Rady Powiatu 
Wadowickiego z terenu Gminy Spytkowice, do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz na 
Wójta Gminy Spytkowice. 

Wójt Gminy Mariusz Krystian  poinformował, że w wyborach samorządowych zarządzonych na 
dzień 16 listopada 2014 r. będziemy głosować na kandydatów do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, Rady Powiatu Wadowickiego, Rady Gminy Spytkowice i w wyborach Wójta Gminy.  



W związku z tym, że w Sołectwie Półwieś został zgłoszony tylko jeden kandydat do Rady Gminy  
z KWW Gmina z Sercem. Dla Mieszkańców, a po obwieszczeniu Gminnej Komisji Wyborczej nie 
zgłosił się żaden inny kandydat, GKW uchwałą ogłosiła, że radnym Sołectwa Półwieś na kolejną 
kadencję zostanie Pan Stanisław Maślona, dotychczasowy radny i Sołtys wsi. W związku z tym, 
Mieszkańcy nie otrzymają kart do głosowania do Rady Gminy. Będą za to karty do głosowania na 
kandydatów do Rady Powiatu Wadowickiego. Zebrania były ogłoszone odpowiednio wcześniej, więc 
każdy kandydat z terenu gminy mógł pojawić się na takim zebraniu i zaprezentować swoją 
kandydaturę. Przekazał, że na sali jest trzech kandydatów, poinformował, że na 10 tysięcy 
Mieszkańców Gminy mamy tylko jednego radnego w powiecie co skutkuje niskim poziomem 
przekazywanych środków na nasz region i zaapelował o przemyślany wybór. Często zdarza się, że 
wyborcy nie zastanawiając się zaznaczają znak „X” przy pierwszym kandydacie na danej liście, nie 
wybierając kandydata, który naszemu regionowi jest najbliższy. W ten sposób Sołectwa Ryczów i 
Półwieś, mające razem ok. 3300 mieszkańców, przez 16 lat od czasu istnienia powiatu nie mają 
„swojego” radnego w powiecie. Wójt stwierdził, że kandydaci, których wybieramy często 
przyjeżdżają do nas „na przyczepkach”, a po wyborach znikają i nikt nie wie gdzie ich szukać. Nawet 
jeśli nasi kandydaci nie zawsze nam się podobają to bardzo dobrze wiemy gdzie ich możemy znaleźć. 
Wójt poprosił, aby według swoich przekonań, światopoglądu głosować świadomie, a nie na 
przypadkowego kandydata, byśmy nie musieli więcej narzekać m. in. na stan dróg powiatowych w 
naszym regionie. Przy potencjale naszej Gminy, powinniśmy mieć minimum trzech radnych 
powiatowych, dlatego zaapelował o zagłosowanie na kandydata z terenu gminy, gdyż Wójt 
rozmawiając ze Starostą lub Radą Powiatu taką ma siłę przebicia, ilu ma w niej radnych. Podobnie 
sytuacja wygląda przy wyborach do Sejmiku Województwa. Brak dotacji na zabytki, likwidacja kolei 
to skutki tego, że o nasz region się nie dba. Wójt jeszcze raz zaapelował o rozsądne głosowanie i 
poprosił o prezentację kandydatów do Rady Powiatu Wadowickiego. 

1) Pan Ryszard Mróz – po krótkim przedstawieniu poinformował, że jego program składa się z 
5 głównych punktów. Pan Mróz przekazał, że podczas gdy Powiat Wadowicki w minionej 
kadencji zrealizował swoje zadania tj. głównie chodniki na poziomie 608 tysięcy złotych, 
Gmina Spytkowice wydała na podobne zadania ponad 3 mln złotych. Zaznaczył, że w ten 
sposób został zubożony fundusz inwestycyjny Gminy, ale trudno nie inwestować tam gdzie 
jest to konieczne, gdzie tereny są gęsto zaludnione, a drogi często uczęszczane. Poinformował, 
że jednym z bliższych mu tematów jest transport. Chociaż transport między powiatami to 
zadanie Marszałka Województwa, to wewnątrz powiatu czyli m. in. do Wadowic jest 
zadaniem Starosty. Poinformował, że wiaty przystankowe na terenie gminy to zasługa 
zarówno Wójta jak i radnych Rady Gminy mimo, iż zgodnie z ustawą o transporcie to powiat 
pobiera opłaty za korzystanie z przystanków. Zaznaczył, że Wójt próbował dowiedzieć się ile 
pieniędzy z tego tytułu powiat pozyskał i jaką część tych pieniędzy zainwestował w te 
przystanki. Na pierwsze pytanie nie uzyskał odpowiedzi, a kwota zainwestowana wyniosła 0 
zł. Wymienił kolejne zadanie powiatu, które zostało zrealizowane przez Wójta Gminy 
Spytkowice, mianowicie transport do Wadowic za pośrednictwem obsługujących tę trasę 
busów. Poruszył również temat kosztów biletów do Krakowa. Pan Ryszard Mróz zaznaczył, 
że mówi o nowym spojrzeniu na transport, o jego nadzorowaniu. Poruszył kwestię budowy 
szpitala powiatowego, a więc m. in. SOR-u i poradni specjalistycznych oraz ul. Jana Pawła II i 
Jana III Sobieskiego w Ryczowie. Poinformował, że nikt nie oczekuje, że w ciągu miesiąca 
zostanie wszystko zrobione. Zaznaczył, że spraw, które należy poruszyć jest bardzo dużo, 
często są to drobne rzeczy, jednak te najbardziej dokuczają mieszkańcom. Dołączył się do 
apelu Wójta Gminy o świadome pójście do głosowania, bo wie jak ważne jest mówienie 



jednym głosem. Poinformował, że startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości, z miejsca nr 4 i 
poprosił o głos. 
 

Wójt Gminy Spytkowice podziękował Panu Radnemu Ryszardowi Mrozowi za wypowiedź 
i poprosił o zabraniu głosu Panią Bogumiłę Lasoń. 
 

2) Pani Bogumiła Lasoń – po krótkim przedstawieniu poinformowała zebranych, że pełnioną 
funkcję Dyrektora szkoły, jak i w przypadku wyboru  funkcję radnego traktuje nie jako 
władzę, a  służbę dla społeczeństwa. Zaznaczyła, że jeżeli ktoś zwróci się do niej  
z jakąkolwiek sprawą, będzie służyć pomocą i postara się dany problem, czy dane zadanie 
rozwiązać. Dodała, że to od mieszkańców będzie zależało, kto przez następne cztery lata 
będzie decydował i będzie miał duży wpływ na nasz rejon. Poinformowała, że chciałaby, aby 
na terenie gminy pojawił się SMS-owy system wczesnego ostrzegania oraz ubolewa nad 
likwidacją trasy kolejowej Oświęcim – Kraków. Zaznaczyła, że KWW Nowoczesny 
Samorząd Jacka Jończyka, z którego kandyduje, ma w programie jako priorytet remont drogi 
powiatowej Wyźrał – Ryczów i dalej do Brzeźnicy więc wierzy, że zostanie to wykonane. 
Poinformowała, że jeśli mieszkańcy obdarzą ją kredytem zaufania, to będzie tłumaczyć się za 
cztery lata przy okazji kolejnych wyborów. 

 

Wójt Gminy podziękował za wypowiedź i poprosił Pana Zenona Szewczyka. 

 

3) Pan Zenon Szewczyk – poinformował Mieszkańców, że traktuje Półwieś jako swoje drugie 
miejsce zamieszkania ponieważ to za kadencji Rady Gminy, której był Przewodniczącym 
wieś ta stała się częścią gminy Spytkowice. Dodał, że potencjał wyborczy całej gminy jest na 
tyle duży, że jeśli mieszkańcy obdarzą swoimi głosami przybyłych kandydatów to cała trójka 
zostanie radnymi powiatowymi. Zaznaczył, że zapewne kandydaci reprezentują cały wachlarz 
poglądów politycznych, ale osobiście dodał, że one zawsze są na drugim miejscu. Powiat nie 
jest instytucją polityczną, to wybory są polityczne. Poinformował, że startuje z KKW SLD 
Lewica Razem, z miejsca nr 1. Dodał, że pracując od 30 lat w różnych samorządach ma dobre 
rozeznanie w problemach, które dotyczą Powiatu. Powiat musi rozwijać się jako całość. Wójt 
musi mieć wsparcie w Sejmiku Województwa i w Radzie Powiatu, a chcąc się rozwijać 
musimy dążyć do celów ponad gminy. Wypowiedział się na temat drogi powiatowej do 
Wadowic, przekazał, że jest mu przykro z tego powodu, bo wie ilu ludzie włożyło energię 
i serce w to połączenie ze stolicą powiatu i warto o to dbać. Poruszył kwestię dojazdu 
młodzieży do szkół bo bez kształcenia się, nasze miejscowości nie będą się rozwijać. Wierzy 
w to, że młodzi ludzie po ukończeniu studiów wrócą na wieś. Poinformował, że świetlice 
wiejskie były swego czasu jego pomysłem, gdy był Przewodniczącym ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Świetlice te cały czas się rozwijają. Pan Szewczyk zapewnił, że 
chce dalej działać jako samorządowiec w Powiecie, aby wszystkie miejscowości rozwijały się 
równomiernie. Uważa, że rola gmin wiejskich w powiecie powinna być dużo większa. Dodał, 
że punkty programowe kandydatów będą się powielać ponieważ wszyscy chcą rozwiązywać 
problemy niezależnie od opcji politycznych. Kandydaci chcą walczyć o dobrą organizację 
szpitala mimo iż czasem innymi metodami, sposobami. Zaznaczył, że dla niego ważna jest 
opieka społeczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie by ludzie nie musieli już oglądać 
reportaży o opuszczonych dzieciach, którym dzieje się krzywda. Pan Zenon Szewczyk 
poprosił o głosy i zapoznanie się z programem wyborczym.  Zapewnił, że w razie pytań 
będzie udzielał odpowiedzi. Poprosił również o głosowanie na Panią Halinę Talagę, 



kandydatkę do Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy KKW SLD Lewica Razem. Na 
koniec jeszcze raz poprosił o udział w wyborach i o głosowanie nie na kolor listy lecz na 
ludzi. 

 

 

Wójt Gminy Mariusz Krystian  podziękował za wypowiedź i poinformował, że nie ma 
wśród zgromadzonych kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przedstawił 
również sylwetki najbliższych kandydatów dla naszego regionu startujących z bardziej 
znaczących sił politycznych. Oznajmił mieszkańcom sposób głosowania na Wójta Gminy oraz 
przedstawił jak spełnił obietnice wyborcze składane przed wyborami w 2010 r.: 

1. Zostało otwartych 5 całorocznych świetlic wyposażonych w stanowiska 
komputerowe,  

2. Nastąpił podział klas liczących 30 lub więcej uczniów- od roku szkolnego 2011/2012 
jeśli dany rocznik ma 30 uczniów to dzielimy go na dwa oddziały klasowe,  

3. Wybudowano chodniki i wyremontowano 23 km dróg gminnych,    
4.  Wprowadzono sprawiedliwy podział środków inwestycyjnych na każde sołectwo,  

w każdym sołectwie inwestycje są wykonywane. Poinformował, że  jednogłośne 
poparcie uchwalanych budżetów i absolutorium Wójta przez radnych pokazuje, że te 
inwestycje prowadzone są wszędzie,  

5. Remontowaliśmy i odnawialiśmy budynki komunalne, 

6. Wzmocniono jakość kontroli wykonywanych inwestycji. Wójt przyznał, że nie do 
końca udało się to zrealizować, mimo wymiany w zasadzie wszystkich osób 
nadzorujących prace inwestycyjne. Bardzo ciężko znaleźć dobrego inspektora 
nadzoru, a prawo zamówień publicznych, które preferuje najtańszego wykonawcę nie 
sprzyja podnoszeniu jakości wykonywanych inwestycji.  Jak w życiu, co tanie to 
drogie, co drogie to w rzeczywistości tanie. Z sześciu testowanych inspektorów nadał 
się tylko jeden, pozostała część w mniejszym lub większym stopniu powiązana jest z 
firmami wykonawczymi więc w tej kwestii pozostało jeszcze wiele do zrobienia, 

7. Aktywizowano mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym. Te 6 organizacji, 
które powstały lub odnowiły swoją działalność jest potwierdzeniem, że u nas warto 
działać. Społecznicy nie są traktowani jak intruzi, ale jako partnerzy i w tej 
działalności samorząd zawsze stara się pomóc,  

8. Wprowadzono dyżury radcy prawnego, który udziela bezpłatnych porad dla 
Mieszkańców,  

9. Maksymalnie wykorzystaliśmy środki unijne i inne środki zewnętrzne co również 
zostało pokazane w prezentacji. Perspektywa finansowa unijna była na lata 2007-
2013, gdy obejmowaliśmy władzę mieliśmy tylko dwa lata z sześciu. Małopolski 
Regionalny Program Operacyjny, z którego można było pozyskać od kilkunastu do 
kilkudziesięciu milionów złotych w zakresie, w którym można było go wykorzystać 
już nie istniał. Pieniądze do 2010 r. w większości zostały już wydane. Jedyne co udało 
nam się pozyskać to środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wójt 
zaznaczył, że sam nie pisze wniosków, wykonuje to pracownik merytoryczny, co 
przynosi efekty w postaci dotacji,  

10. Dbamy o osoby starsze. Wójt zaznaczył, że razem z Radą Gminy mają zaszczyt 
pomagać w tej kwestii. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc z biegiem lat 
będzie to coraz bardziej istotny element działalności samorządu.  



11. Dbamy o bezpieczeństwo Mieszkańców. W Półwsi jest to przede wszystkim 
finalizacja prac projektowych budowy chodnika przy ul. Zatorskiej oraz remont 
nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.  

 

Następnie Wójt Gminy  przedstawił program na przyszłą kadencję, z którego ma 
nadzieję być rozliczany za 4 lata. Najważniejsze cele to: 

1. Dokończenie rozpoczętych inwestycji czyli dla Półwsi jest to: remont Domu Strażaka 
oraz budowa bazy sportowej dla WKS Victoria, co zostanie sfinalizowane w I 
kwartale 2015 r.  

2. Przygotowanie projektu oraz wykonanie kompleksowego remontu wszystkich 
Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na terenie Gminy Spytkowice. Taki projekt 
będzie kosztował dla każdej szkoły ok. 4-5 mln złotych ale zaznaczył, że gmina musi 
to zrobić. Niektóre okna w naszej szkole pamiętają jeszcze rządy Władysława 
Gomółki.  

3. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przede wszystkim dla 
Mieszkańców, którzy z tej ziemi żyją.  

4. Wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej. Zaznaczył, że na pewno nie cała miejscowość Półwieś będzie 
skanalizowana sieciowo. Są miejsca, gdzie oddalenie od głównych sieci jest tak duże, 
że budowa sieci nie jest ekonomicznie zasadna. Powiedział, że jako samorząd 
zdajemy sobie sprawę, że tam gdzie sieć nie dotrze potrzebny jest program 
wspomagania budowy oczyszczalni przydomowych i na pewno w przyszłości będzie 
to realizowane.  

5. Uzyskanie rezerwowych źródeł zasilania w wodę pitną. Są dni, że ile źródła 
produkują tyle pobieramy wody, musimy mieć rezerwę dla naszego bezpieczeństwa. 
W związku z tym jest to kluczowe zadanie do realizacji.  

6. Dokończenie modernizacji dróg gminnych,  

7. Urządzenie i wyznaczenie infrastruktury turystycznej, tras nordic-walking, tras 
spacerowych.  

8. Wspieranie stowarzyszeń i organizacji społecznych.                 
 
Wójt poprosił o udział w głosowaniu i głosowaniu na „tak” w wyborach Wójta 
Gminy. 

 

 

Ad. pkt. 4 Pytania do kandydatów, dyskusja 
 

Wójt Gminy Mariusz Krystian  poprosił mieszkańców o zadawanie pytań kandydatom na 
radnych i zgłaszanie uwag do tego co zostało powiedziane. 
 

Pani Urszula Meres zapytała, co z chodnikiem przy DK nr 44 w kierunku Krakowa do 
granicy z miejscowością Kossowa. 
 

Wójt  Gminy Spytkowice odpowiedział, że zarządcą i właścicielem drogi jest GDDKiA. 
Poinformował, że gmina zdecydowała się wydać pieniądze na projekty, w związku z tym 
gmina jest projektantem chodników od Spytkowic aż do Półwsi. Z uwagi na problemy 
własnościowe, projekt się opóźnił ale jest w trakcie finalizacji, w związku z tym w 2014 roku 



powinniśmy mieć prawomocne zgłoszenie robót budowlanych. Projekt ten zostanie 
przekazany do GDDKiA do realizacji, a mając projekt droga do wykonawstwa jest dużo 
krótsza niż bez projektu i jest większe prawdopodobieństwo znalezienia środków na ten cel. 

 

Pani Meres Urszula zaznaczyła, że chodzi jej o fragment od ul. Widokowej do granicy  
z miejscowością Kossowa. 
 

Wójt Gminy Spytkowice poinformował, ze ten odcinek nie był przedmiotem projektu. 
GDDKiA nie wyraziła zgody na wszystkie proponowane odcinki, dlatego np. w Spytkowicach 
nie ma fragmentu chodnika w okolicy cmentarza, a w Półwsi „zmieścił” się fragment od kuźni 
do skrzyżowania z ul. Widokową. Wójt poinformował, że na razie ten fragment nie będzie 
realizowany. Jeżeli GDDKiA wyrazi zgodę na zaprojektowanie wtedy nie będzie problemu. 
 

Pani Meres Urszula  zapytała, co z oświetleniem na tym odcinku? 

 

Wójt Gminy Mariusz Krystian  odpowiedział, że brak oświetlenia na tym odcinku jest 
skutkiem tego, że sieć energetyczna oraz stopień zasilania w tym rejonie był niewystarczający. 
W związku z tym każdy nowy odbiornik prądu, poza budownictwem jednorodzinnym, ten 
wskaźnik pogarsza. Wójt poinformował, że w kadencji samorządu 2010-2014 sieć 
transformatorowa w tym rejonie została przebudowana i zmodernizowana. W tym momencie 
napięcie już nie jest problemem, natomiast trzeba wykonać projekt i projekt będzie 
wykonywany na pewno na oświetlenie drogi krajowej i m. in. ul. Widokowej. 

 

 

Ad. pkt. 5 Zakończenie zebrania 
Wójt Gminy Spytkowice podziękował wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom za udział w 
zebraniu.  
 

Wobec wyczerpania dyskusji na tym zakończono zebranie wiejskie sołectwa Półwieś. 
 

 

 

        Prowadzący zebranie: 
        

              Wójt Gminy 
 

        mgr Mariusz Krystian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokolant:  
Agnieszka Jamróz 


