
PROTOKÓŁ NR 4/ 14 

z zebrania wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 9 listopada 2014 roku                            
w godz.  od 1015 (II termin) do 1245. 
 

W zebraniu udział wzięli: 

Wójt Gminy Spytkowice – Mariusz Krystian,  

Sołtys wsi Ryczów – Kazimierz Fryc,  

Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Piórowski,  

Radna Rady Gminy Spytkowice – Katarzyna Stokłosa, 

Radny Rady Gminy Spytkowice – Marian Ryba, 

Radny Rady Gminy Spytkowice – Ryszard Mróz, 

Kandydatka w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego - Halina Talaga,  

Kandydat w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego - Ryszard Czaicki,  

Kandydatka w wyborach do Rady Powiatu Wadowickiego - Zofia Łabudzik,  

Kandydatka w wyborach do Rady Powiatu Wadowickiego - Bogumiła Lasoń,   

Kandydat w wyborach do Rady Gminy Spytkowice- Andrzej Podolski,   

członkowie Rady Sołeckiej oraz Mieszkańcy Sołectwa  

wg zał. list obecności stanowiących zał. nr 1 do protokołu.  

 

Zebranie otworzył Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian witając obecnych gości 
oraz Mieszkańców sołectwa.  

 Następnie zaprosił do stołu prezydialnego:  

Sołtysa wsi, Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych Rady Gminy oraz członków Rady 
Sołeckiej.  

Stwierdził, że zebranie odbywa się w II terminie, gdyż w I terminie nie zebrało się 5% 
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania tj. 106 osób oraz, że zebranie 
jest prawomocne do podejmowania uchwał.  

Biorących udział w zebraniu mieszkańców Sołectwa prosił, 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. Lista została przekazana zebranym.   

Osoby chcące zabrać głos w dyskusji poprosił, 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.  

Poinformował również, że do głosowania na zebraniu uprawnienie są stali mieszkańcy 
Sołectwa umieszczeni w stałym rejestrze wyborców Gminy Spytkowice.  
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 W dalszej kolejności przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Spytkowice oraz najważniejszych 

inwestycji poczynionych w Sołectwie.  
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 zapytań w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (54) 
przyj ęło porządek obrad w brzmieniu jak wyżej.  

 

Ad. pkt. 2. Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Spytkowice oraz najważniejszych  
                   inwestycji poczynionych w Sołectwie 
 
 
Wójt Gminy Mariusz Krystian dokonał szczegółowego podsumowania tego, co zostało w tej 
kadencji zrobione na podstawie prezentacji multimedialnej pn. "Podsumowanie Kadencji 
Samorządu Gminy Spytkowice 2010 - 2014."  
Pisemna forma prezentacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 Stwierdził, że Gmina Spytkowice to samorząd nonkonformistyczny, potrafiący iść pod 
prąd, wbrew obiegowym opiniom i sposobom działania. Do tak górnolotnego stwierdzenia 
uprawnia nas praca w trzech podstawowych aspektach funkcjonowania: przedszkoli, ustawy 
"śmieciowej", bezpieczeństwa powodziowego. Jeśli coś nie jest korzystne dla naszych 
Mieszkańców, to nie robimy i nie "idziemy tą samą ścieżką", co inni.  
 Zanim pojawiło się hasło przedszkola  "za złotówkę" nasz samorząd pokazał w jakim 
kierunku iść. Podjęliśmy uchwałę, która zmniejszała opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 
do poziomu poniżej 1 zł, za co zostaliśmy "podani" przez Wojewodę Małopolskiego do: 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
Następnie Premier powiedział, że tak właśnie trzeba robić, co my mieliśmy już zrobione dużo 
przed, ale musieliśmy bronić takiego sposobu  postępowania przed Sądem.  
 W odniesieniu do ustawy "śmieciowej" poinformował, że realizowaliśmy odbiór 
odpadów przy pomocy Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach wbrew wszystkim tym, 
którzy twierdzili, że robimy źle. My twierdziliśmy i nadal twierdzimy, że robiliśmy dobrze. 
Dzięki temu system gospodarki odpadami jest prowadzony w sposób mało problematyczny 
dla Mieszkańców, a przede wszystkim tani (najtańszy w powiecie Wadowickim i jeden  
z najtańszych w województwie). Ponadto nasi Mieszkańcy mają pracę, a środki finansowe  
w tym zakresie pozostają w zdecydowanej większości w naszej Gminie, a nie są 
transferowane przez spółki zagraniczne do innych krajów, jako zysk z usług, tak jak to się 
dzieje w przypadku np. usług bankowych.  
 W tej kadencji samorządu udało się zrobić bardzo dużo w kwestii poprawy 
bezpieczeństwa powodziowego na terenie naszej Gminy, czego efektem jest remont wału 
wiślanego, który zabezpiecza nasze Sołectwo przed powodzią od wału do torów kolejowych.  
 Dochód Gminy na początku kadencji wyniósł 25.333.340, 51 zł, a w roku 2014 wzrósł  
do poziomu 29.371.462,13 zł. Następnie przedstawił roczny wskaźnik wzrostu dochodu 
Gminy w latach 2011 - 2014 oraz od roku 2003 do 2010.  
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 Duże emocje wywołuje zawsze wskaźnik zadłużenia Gminy, który na rok 2014 
według uchwały budżetowej stanowi 20 % dochodów własnych Gminy. Według rankingu 
pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota" jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gmin 
wiejskich Małopolski Zachodniej. W tych 20 % kwotę 1.400.000 zł stanowi kredyt z kadencji 
poprzednich, a kwotę 1.100.000 zł stanowi spłata zobowiązania dla wykonawcy sali 
gimnastycznej w Ryczowie z roku 2007 na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 
Zdaniem Wójta biorąc pod uwagę realizowane obecnie inwestycje dług jest bardzo mały.  
 Podstawowymi źródłami dochodów są dotacje i subwencje z budżetu Państwa oraz 
dochody własne. Udział dotacji i subwencji rok rocznie spada - do poziomu 53,95 % w roku 
2014, a udział dochodów własnych rośnie do poziomu 46.05 % w roku 2014.  
Następnie omówił najbardziej istotne elementy dochodów (podatek PIT i CIT, podatki                                     
- od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłaty, dochody majątkowe, środki  
zewnętrzne). Środki zewnętrzne stanowią w 2014 roku 17 % dochodów własnych.  
Dochód własny w przeliczeniu na jednego Mieszkańca w roku 2014 wyniósł 1.328,06 zł. 
Dochody w podziale na poszczególne Sołectwa (wpływy z podatku od nieruchomości  
i podatku rolnego) kształtują się następująco: Spytkowice, Bachowice, Ryczów - w roku 2014 
na poziomie 3.472865,08 zł , Miejsce, Lipowa, Półwieś.  
 Pozyskane środki zewnętrzne w poprzednich i obecnej kadencji kształtują się 
następująco:  
- kadencja 2002 - 2006 -   2.596.441,00 zł,  
- kadencja 2006 - 2010 -   4.091.274,81 zł,  
- kadencja 2010 - 2014 - 10.934.756,67 zł.  
Tempo wzrostu pozyskanych środków zewnętrznych kształtowało się następująco z 57,57 %  
w kadencji 2006 - 2010 do 167, 27 % w kadencji 2010 - 2011. W przeciągu czterech ostatnich 
latach pozyskaliśmy więcej niż w ciągu lat 2002 - 2010.  
Źródłami pozyskanych środków w kadencji 2010 - 2014 były: środki europejskie 
(6.337.019,50 zł) oraz pozostałe środki zewnętrzne (4.597.737,17 zł) tj.: 
- od Wojewody Małopolskiego     4.533.004,50 zł, 
- unijne poprzez Stowarzyszenie Dolina Karpia  2.426.904,49 zł,  
- unijne poprzez Urząd Marszałkowski   2.170.832,68 zł,  
- z pozostałych źródeł     1.804.015,00 zł.  
Zewnętrzne środki inwestycyjne zostały przeznaczone na: 
- drogi        4.501.121,60 zł,  
- budynki komunalne      2.654.674,72 zł,  
- ochronę środowiska     1.522.979,20 zł,  
- zakupy majątkowe            728.603,50 zł. 
 
 Wydatki budżetu Gminy w kadencji 2010 - 2014 wyniosły ogółem 113.808.228,88 zł, 
z czego: 
- oświata i wychowanie    44.665.431,77 zł, 
- inwestycyjne      27.259.029,33 zł,  
- pomoc społeczna      15.240.727,58 zł, 
- administracja     11.655.045,03 zł, 
- pozostałe       13.994.247,93 zł 
Następnie przedstawił strukturę wydatków inwestycyjnych w kadencji 2010 - 2014 oraz 
wydatki inwestycyjne i o charakterze inwestycyjnym w ujęciu historycznym.  
Na cele inwestycyjne pozyskano w kadencji 2006 - 2010 - 3.460.211,59 zł, a w kadencji  
2010 - 2014 pozyskaliśmy 9.407.379,02 zł.  
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 W dalszej wypowiedzi omówił inwestycje instytucji zewnętrznych realizowanych  
na terenie Gminy w kadencji 2010-2014 tj.: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
na kwotę 15.223.597zł, Małopolskiego Zarządu Melioracji na kwotę 7.318.000 zł  
oraz Starostwa Powiatowego na kwotę 608.714 zł.  
 Przedstawił strukturę wydatków oświatowych, które w roku 2011 wyniosły 
10.470.031,34 zł, a w roku 2014 wzrosty do 11.859.965 zł. Zaznaczył, że z roku na rok coraz 
więcej środków własnych "dokładamy" do oświaty, co świadczy o kształtowaniu polityki 
Państwa w stosunku do oświaty. Nakłada się na Gminę coraz więcej zadań w tym względzie,  
a nie przekazuje się za tym środków finansowych. Im więcej dokładamy środków do 
realizacji zadań oświatowych, które nie są naszymi zadaniami własnymi, o tyle 
pomniejszamy nasz budżet inwestycyjny. Omówił wysokość wkładu własnego do oświaty, 
który w roku 2010 wyniósł 1.685.073 zł, a w 2014 roku 3.351.067 zł.  
 Procentowy udział kosztów administracyjnych w wydatkach oscyluje na granicy 10%  
i od roku 2010 wydatki te corocznie spadają. W dalszej wypowiedzi przedstawił liczbę osób 
zatrudnianych w: administracji, obsłudze, na stażach, pracach interwencyjnych, robotach 
publicznych, pracach społecznie użytecznych. Zaznaczył, że w dziale: "administracja"  
w kwocie na zatrudnienie są ujęte koszty - nie tylko zatrudnienia urzędników, ale także osób 
zatrudnianych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zaznaczył, że jak wynika  
z tabeli Wójt nie zwiększył zatrudnienia w Urzędzie, nadal jest to 26 osób umysłowych  
i 4 pracowników obsługi.  
 Omówił także zestawienie Mieszkańców w poszczególnych Sołectwach. Niepokojący 
dla naszego Sołectwa jest fakt, że ubywa w nim Mieszkańców. Ma to skutek ekonomiczny,  
bo od ilości Mieszkańców zależą w dużej mierze dochody Gminy.  
 Przedstawił ilość (930) bezpłatnych porad prawnych udzielonych Mieszkańcom. 
Zaznaczył, że Radca udzielał porad począwszy od prostych do bardzo skomplikowanych 
spraw sądowych np. kredytowych. Dodał, że usługi prawne na rynku prywatnym są bardzo 
drogie. Z porad prawnych może skorzystać każdy Mieszkaniec.  
 Przedstawił szczegóły dotyczące pracy Rady Gminy w kończącej się kadencji,  
a dotyczące min. liczby odbytych sesji, posiedzeń komisji, podjętych uchwał, apeli, stanowisk 
opinii, zgłoszonych wniosków i zapytań. 
 Ważnym elementem pracy samorządu jest aktywizacja osób bezrobotnych. Dopóki 
będzie możliwość, to będziemy korzystać z tej formy ich zatrudniania w ramach współpracy  
z Powiatowym Urzędem Pracy, gdyż dzięki nim nasze Sołectwa są piękne, czyste i zadbane. 
Wartość tych prac w kadencji wyniosła ok. 3.000.000 zł.  
 Zadaniem każdej władzy winno być wspieranie Mieszkańców i organizacji 
społecznych. W tej kadencji powstały 4 nowe organizacje, a 2 odnowiły swoją działalność. 
Rolą każdej władzy samorządowej jest wspieranie każdego, kto chce pracować dla dobra 
swojego środowiska. Wójt nie zrobiłby nic bez współpracy z tymi organizacjami. Zaszczytem 
dla Gminy jest możliwość dofinansowania ich działalności.  
 Priorytetem w działaniu samorządu terytorialnego od zawsze było wspieranie 
ochotniczych straży pożarnych, które zawsze są chętne do niesienia pomocy. W tej kadencji 
dofinansowaliśmy zakup samochodów dla OSP Miejsce i OSP Ryczów oraz zakupiliśmy 
samochód dla OSP Spytkowice. Dokonaliśmy kompleksowego remontu remiz strażackich  
w Spytkowicach, Bachowicach, Ryczowie i rozpoczęliśmy remont w Półwsi. Zakupiliśmy 
także mobilny zespół pompowy dla OSP Bachowice oraz łódź powodziową do Gminnego 
Magazyny Przeciwpowodziowego.   
 Zakupiliśmy samochód do selektywnej zbiórki odpadów oraz linię sortowniczą.  
Są to inwestycje wpływające na to, ile płacimy za odbiór odpadów, gdyż za tonę 
wysegregowanego odpadów płacimy do firmy, która go odbiera ok. 2 zł.  
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Jeśli nie dokonamy segregacji, to płacimy ok. 300 zł. Dzięki temu gospodarstwa domowe  
mogą płacić 5 zł za odbiór odpadów segregowanych od 1 Mieszkańca. Dodał, że w innych 
gminach Mieszkańcy po kilka razy składali deklarację śmieciową, u nas tylko raz. Inne gminy 
dokonywały też kilka razy zmian stawek opłaty, u nas jest ona niezmienna od wejścia w życie 
nowelizacji ustawy.   
 W  tej kadencji utworzyliśmy całoroczne świetlice dla dzieci działające w pięciu 
Sołectwach. Świetlice są wyposażone w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.  
 W szkołach realizowaliśmy projekt "ABC - UCZĘ SIĘ" w  zakresie wyrównywania 
szans edukacyjnych dla dzieci zdolnych i posiadających trudności w nauce.  
 Realizowaliśmy program "JUŻ PŁYWAM" - nauka pływania. Jeden program był już 
zorganizowany, drugi dla dzieci z listy rezerwowej rusza od stycznia 2015 roku, a od czerwca 
jest realizowany program "UMIEM PŁYWAĆ". 
 Na sesji w dniu 11 listopada br. Rada Gminy uchwali Gminnym Program Stypendialny 
w ramach którego uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce (określony poziom 
średniej) będą otrzymywać stypendium finansowe w wysokości 100 zł miesięcznie  
na semestr.   
 Wydaliśmy książkę pn. " Sukces na talerzu, czyli w Gminie Spytkowice jemy  
z tradycją" - 4.000 egz. oraz album "Skarby Sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia". 
Publikacje te są w całości dziełem Mieszkańców Gminy Spytkowice - pasjonatów, 
społeczników, fotografików, grafików, tłumaczy, Kół Gospodyń Wiejskich i  to jest ich 
najważniejszą wartością.  
Kolejną imprezą kulturalną, którą zainicjowaliśmy jest Festiwal Orkiestr Dętych Doliny 
Karpia, który od 2014 jest organizowany poza terenem naszej Gminy i będzie się cyklicznie 
odbywał w innych gminach stowarzyszonych w Dolinie Karpia. 
Nagraliśmy w 2011 roku płytę Gminnej Orkiestry Dętej, która jest zbiorem działalności 
artystycznej orkiestry. 
Gminne Dożynki od wielu lat były organizowane na wysokim poziomie, wprowadziliśmy coś 
nowego do ich organizacji tj. występ znanych "gwiazd" muzycznych.  
Odnośnie działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaznaczył, że jesteśmy Gminą wiejską,  
a mamy I miejsce w Powiecie Wadowickim pod względem liczby czytelników na 100 
Mieszkańców. Łączna liczba wypożyczeń na 100 Mieszkańców daje nam III miejsce                                        
w Powiecie, a pod względem wielkości zakupów zajmujemy miejsce I.  W kwestii posiadania 
łącznej liczby zbiorów bibliotecznych jesteśmy na III miejscu, a pod względem  liczby 
zakupionych książek i liczby woluminów na 100 Mieszkańców na miejscu I w Powiecie.  
Podejmowane działania kulturalne aranżowane przede wszystkim przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną pokazują, nam że ten aspekt działania jest 
realizowany w naszej Gminie na wysokim poziomie.  
 Kolejnym ważnym działaniem prospołecznym było wdrożenie Uchwałą Rady Gminy 
funkcjonowania Karty 3+. Do końca sierpnia 2014 r. wnioski o wydanie Kart Rodziny 3+  
złożyło ogółem 115 rodzin. Do Programu przystąpili przedsiębiorcy, którzy stosują zniżki dla 
rodzin korzystających z ich usług. Głównym plusem tego programu jest możliwość 
skorzystania rodzin posiadających trójkę i więcej dzieci ze zniżki na śmieci oraz ze zniżek na 
usługi oferowane przez instytucje kultury.  
 Sfinansowaliśmy zakup szczepionek dla dzieci przeciw meningokokom i zakupiliśmy 
unit stomatologiczny dla Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.  
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 Następnie na podstawie zdjęć zamieszczonych w prezentacji przedstawił 
najważniejsze inwestycje realizowane w Gminie tj. m.in.: 

− remont wału wiślanego (Lipowa - Chałupki)  - dwa etapy, 
− remont wału cofkowego w Miejscu - dwa etapy, 
− otwarcie Izby Regionalnej w Ryczowie, utworzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół  

Ryczowa i Półwsi,  
− budowa II etapu kanalizacji Gminy - największa inwestycja w tej kadencji,  
− otwarcie gminnego kompleksu tras Nordic Walking - pierwszy odcinek trasy jest już  

 utwardzony, 
− remont remiz OSP: Spytkowice, Bachowice, Ryczów oraz rozpoczęcie przebudowy 

Domu Strażaka w Półwsi,  
− remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, 

 
 
 Kontynuując przedstawił kwotowo najważniejsze inwestycje zrealizowane                 
w Sołectwie Ryczów w okresie kadencji: 
ROK 2011:  

− remont drogi na ul. Krętej                      114.000 zł,  
− remont drogi na ul. Zielonej           114.000 zł, 
− remont nawierzchni na ul. Stadionowej          247.000 zł,  
− budowa chodnika na ul. Jana III Sobieskiego (158 mb kanalizacji  
      i 258 mb chodnika)                        181.000 zł,  
− remont drogi gminnej ul. Stroma              4.500 zł,  
− remont dróg lokalnych w ramach rezerwy sołeckiej rozdysponowanej  
      według wskazań  Rady Sołeckiej            36.000 zł,  
− naprawa dróg gminnych i rolniczych (utwardzenie)          35.000 zł,  
− cząstkowe remonty dróg gminnych           49.000 zł,  
− nadzór inwestycyjny nad realizowanymi inwestycjami          13.000 zł,  
− wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią tłuczniową wokół chłodni 

cmentarnej               24.000 zł,  
− uzupełnienie oświetlenia ulicznego               5.000 zł,  
− remont pawilonu LKS "ORZEŁ"          269.000 zł, 
− remont Wiejskiego Domu Kultury          257.000 zł, 
− zmiana remont pokrycia dachowego w szkole w Ryczowie - Chałupkach         35.000 zł, 
− wymiana okien w budynkach socjalnych przy ul. Parkowej                                 6.000 zł,  
− wymiana azbestowej sieci wodociągowej                    136.000 zł,  
− dotacja konkursowa dla LKS "ORZEŁ"           30.000 zł.  

ROK 2012:  
− remont drogi na ul. Długiej             377.000 zł,  
− remont drogi na ul. Kwiatowej             204.000 zł,  
− wykonanie chodnika i kanalizacji burzowej na ul. Jana III Sobieskiego          168.000 zł, 
− modernizacja drogi rolniczej na "Łazy"          70.000 zł,  
− wykonanie chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. Parkowej       216.000 zł, 
      (ważna inwestycja ze względu na usytuowane tam centrum zdrowotno  
        - szkolno - przedszkolne) 
− wykonanie nawierzchni destruktowej ul. Słoneczna i Jutrzenki        36.000 zł,  
− frez na drogi dojazdowe             10.000 zł, 
− remonty cząstkowe dróg gminnych                            50.000 zł,  
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− uzupełnienie oświetlenia ulicznego                         3.600 zł,  
− remont placu przed garażami OSP            10.000 zł,  
− wymiana okien w przedszkolu              7.000 zł, 
− wykonanie dokumentacji projektowej śmietnika na cmentarzu komunalnym      6.200 zł, 
− zakup nagrzewnicy powietrza, montaż piłkochwytu i lewego ogrodzenia  
      na obiekcie LKS "ORZEŁ"                                                                                   5.000 zł,  
− dotacja konkursowa dla LKS "ORZEŁ"                                                              30.000 zł.  
− remont i wymiana azbestowej sieci wodociągowej                                           175.000 zł,  
− rezerwa sołecka rozdysponowana według wskazań  Rady Sołeckiej                  36.000 zł,  

ROK 2013:  
− wykonanie kolektora odwadniającego na ul. Jana Pawła II         10.000 zł,  
− utwardzenie frezem asfaltowym ul. Piwnej i drogi łączącej ul. Jana Pawła II  

z ul. Parkową               15.000 zł,  
− naprawa drogi rolniczej na ul. Dębowej             5.700 zł,  
− remont ul. Brzozowej              20.000 zł,  
− rezerwa sołecka rozdysponowana według wskazań  Rady Sołeckiej                  36.000 zł,  
− zakup elementów ściekowych - korytka, płyty jumbo, rury                                10.000 zł,  
− remont drogi gminnej "do Bełu"                                                         6.000 zł,  
− budowa chodnika ul. Jana Pawła II          397.000 zł,  
− prace kanalizacyjne przy Wiejskim Domu Kultury                                               7.000 zł,  
− przebudowa drogi gminnej na ul. Starowiejskiej w Ryczowie      309.000 zł, 
− zakup 2 wiat przystankowych             15.000 zł,  
− II etap remontu drogi rolniczej na "Łazy"           81.000 zł, 
− wykonanie asfaltu na ul. Starowiejskiej                                         518.000 zł,  
− remont cząstkowy dróg gminnych            11.000 zł,  
− opracowanie projektu na rozbiórkę "stopek"             4.200 zł,  
− prace geodezyjne w Sołectwie            18.000 zł,  
− modernizacji  azbestowej sieci wodociągowej          22.000 zł,  
− dotacja konkursowa dla LKS "ORZEŁ"            33.000 zł,  
− koszt prac interwencyjnych i robót publicznych 10 osób pracujących  
      w Sołectwie                          86.000 zł.  

ROK 2014:  
− dokończenie budowy chodnika na ul. Jana Pawła II                                           28.000 zł,  
−  II etap budowy chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. Starowiejskiej         240.000 zł,  
− wykonanie instalacji C.O. w budynku LKS "ORZEŁ"         18.000 zł,  
− remont remizy OSP Ryczów i  wykonanie sali prób dla Gminnej Orkiestry  
      Dętej              134.000 zł,  
− wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz  
      z termomodernizacją budynku szkoły           45.000 zł,  
− budowa Centrum Sportu i Rekreacji                     955.000 zł,  
− wykonanie oświetlenia boiska LKS "ORZEŁ"        122.000 zł,  
− rezerwa sołecka rozdysponowana według wskazań  Rady Sołeckiej                  46.000 zł,  
_________________________________________________________________________ 
RAZEM WARTO ŚĆ INWESTYCJI  
W SOŁECTWIE W KADENCJI 2010 - 2014:                        6.541.000 zł  
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Ad. pkt. 3. Prezentacja kandydatów: 
 
a) do Rady Gminy Spytkowice 
 
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że w wyborach do Rady Gminy w naszej 
Gminie tylko 3 komitety wyborcze wystawiły kandydatury. W 12 okręgach Radni są już 
wybrani, gdyż do danego odwodu zgłoszono tylko jednego kandydata. Komisja Wyborcza 
następnie wyznacza dodatkowy pięciodniowy termin do uzupełnienia kandydatur  
w obwodach. Uzupełniających zgłoszeń jednak nie było co powoduje, że w Ryczowie za 
wybranych uważa się Radnych w następujących obwodach: 

− Ryczów Dolny     Radny Krzysztof Gierek,  
− Łęg - Miasteczko Nowe  Radny Marian Ryba,  
− Chałupki, Miasteczko Stare  Radna Katarzyna Stokłosa.  

W okręgu obwodzie Ryczów Górny o funkcję Radnego ubiegają się:  
− Kazimierz Fryc  - z Komitetu Wyborczego "Gmina. Z Sercem Dla Mieszkańców", 
− Andrzej Podolski - z Komitetu Wyborczego "Ryczów Nasz Dom".  

 
Pan Kazimierz Fryc poinformował, że obecnie ma przyjemność pełnić funkcję Sołtysa wsi 
Ryczów oraz jest członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej. Kandyduje z Komitetu                   
"Gmina. Z Sercem Dla Mieszkańców", ponieważ chce wesprzeć zapowiedziane inwestycje  
w Sołectwie tj. kanalizację, modernizację szkoły oraz opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zdaniem Pana Fryca są to obecnie najważniejsze inwestycje, jakie winny być 
realizowane w Sołectwie. Jako Radny ma zamiar wspierać Wójta i współpracować  
z pozostałymi Radnymi w działaniach na rzecz rozwoju Gminy i Sołectwa Ryczów. 
Kandyduje z Komitetu "Gmina. Z Sercem Dla Mieszkańców", ponieważ jest to jedyny 
Komitet gwarantujący pozytywną realizację w/w inwestycji. Postanowił kandydować  
z innego okręgu niż zamieszkuje, gdyż jako Sołtys zauważa, że są w tym okręgu do 
wykonania ważne inwestycje, takie jak: 

− wykonanie drogi rolniczej ze studzienek, aż do ul. Dębowej, 
− odwodnienie części drogi od ul. Jana Pawła II, poprzez ul. Dębową do rowu 

odwadniającego w Półwsi - ok. 600 metrów. Inwestycja ta przekracza możliwości 
finansowe Rady Sołeckiej, 

− utwardzenie drogi od. ul. Parkowej, łączącej się z ul. Krótką, co również jest znacznym 
wydatkiem. 

Jako Radny będzie podejmował działania zmierzające go wykonania tych inwestycji   
w nadchodzącej kadencji. Ma nadzieję, że pełnienie przez cztery lata funkcji Sołtysa 
pokazało, że potrafi zadbać o wizerunek naszej miejscowości oraz że o każdej porze jest do 
dyspozycji Mieszkańców.  
 
Pan Andrzej Podolski poinformował, że jako Radny chce służyć Mieszkańcom Ryczowa                     
- nie tylko Górnego. Długi okres czasu jest członkiem Rady Sołeckiej, a przed dwie kadencje 
był Radnym. Zdobyte doświadczenie sprawia, iż codzienne problemy Mieszkańców nie są 
Mu obce. Ważną kwestią, o którą chce jako Radny zabiegać są sprawy bezpieczeństwa 
drogowego - budowy chodników, poprawa stanu dróg, montaż wiat przystankowych. Każdy 
kto zwróci się o pomoc, to na pewno ją otrzyma. 
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b)  do Rady Powiatu Wadowickiego z terenu Gminy Spytkowice 
 
 
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że jako Mieszkańcy często nie potrafimy sobie 
zadać trudu, aby na listach wyborczych odszukać Mieszkańców z naszej Gminy,  
Przeważnie głosujemy na osoby będące numerem 1 na liście, które nie są nam znane,  
nie pochodzą z naszego rejonu i uważamy, że spełniliśmy swój obowiązek. Efekt tego jest od 
wielu lat widoczny, gdyż jako miejscowość o liczbie Mieszkańców 2.700 od 16 lat nie 
mieliśmy swojego Radnego Powiatowego. Jest to wina tylko i wyłącznie nas samych. 
Zdaniem Wójta wstydem jest, że Gmina Spytkowice przy 10.000 Mieszkańców nie potrafi 
wybrać 2 - 3 radnych Powiatowych. Mamy obecnie 1 przedstawiciela w 27 osobowej Radzie 
Powiatu. Dużo mniejsze Gminy od nas mają po 2 - 3 Radnych. Skoro nie mamy obecnie siły 
przebicia w powiecie, to nie miejmy pretensji o to, jaki jest stan dróg powiatowych na terenie 
naszego Sołectwa. Dodał, że Wójt w rozmowach ze Starostwem w wielu kwestiach jest 
osamotniony. Poprosił o to, aby w najbliższych wyborach do Rady Powiatu  zagłosować na 
znaną nam osobę z naszego terenu. Jeśli zagłosujemy na obcych kandydatów, to później 
nigdzie ich nie znajdziemy.  
 
Radny Rady Gminy, kandydat  do Rady Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz stwierdził,  
że Ryczów ma wielu inteligentnych Mieszkańców, czego dowodem jest osoba Wójta Gminy 
oraz osób z Jego Komitetu Wyborczego. Zaznaczył, że Pan Wójt przedstawił raport  
z działalności Samorządu Gminnego z ostatnich 4 lat, gdzie jako Radny również działał, 
pracował, a wyniki tej działalności są bardzo dobre. Zwrócił uwagę na udział Starostwa 
Powiatowego w inwestycje na terenie Gminy Spytkowice. Zainwestowano w chodniki na 
terenie Gminy ponad 3.000.000 zł, z czego udział Starostwa Powiatowego to 600.000 zł., 
pozostała część w kwocie 2.400.000 zł to środki z budżetu Gminy, ale ta część nigdzie nie 
została wykazana ponieważ, budowa chodnika to nie jest zadanie Gminy. Jako Radny 
Powiatowy będzie dbał o to, aby Mieszkańcy mieli łatwy dostęp do lekarzy i specjalistów. 
Przypomniał, że jednym z pierwszych postulatów Radnego na Radzie Gminy był montaż wiat 
przystankowych, co jest w tej kadencji sukcesywnie realizowane na terenie naszej Gminy ze 
środków gminnych. Starostwo ciągle chce, aby Gmina przeznaczała środki na infrastrukturę 
drogową, a przecież są to zadania należące do Starostwa. Zauważył, że gdy przewoźnik 
ROMAN-BUS mocno ograniczył przewozy na terenie Powiatu, to żaden Radny powiatowy 
na to nie zareagował. Sprawę pozytywnie rozwiązał dopiero Pan Wójt z Radnym Marianem 
Szewczykiem i Radną Grażyną Stańczyk.  
Tematów dot. zadań realizowanych przez powiat, które wymagają zmian jest bardzo dużo  
- remont szpitala, szkolnictwo, transport zbiorowy, bezpieczeństwo drogowe, aktywność 
młodych ludzi.  
Reasumując zachęcił do uczestniczenia w wyborach i głosowania na ludzi z terenu Gminy. 
Program wyborczy Radnego opracowany został w formie ulotki, którą rozdał na zebraniu. 
 
Kandydatka do Rady Powiatu Wadowickiego, członek Rady Sołeckiej  Zofia Łabudzik 
zaznaczyła, że startuje w wyborach z listy nr 4 miejsce 4. Podwodem startu w wyborach jest 
chęć wsparcia Rady Gminy i Wójta w działaniach na rzecz Mieszkańców Gminy. Niestety 
obecnie w powiecie nas nie widać. Poprosiła o głos i aktywny udział w wyborach.  
 
 
 
 
 



 10 

Kandydatka do Rady Powiatu Wadowickiego Bogumiła Lasoń zaznaczyła, że startuje  
z  bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Jacka Jończyka „Nowoczesny Samorząd”, gdzie  
wpisana jest na liście na pozycji nr 4. Jest mieszkanką Sołectwa Miejsce, od 2007 roku 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Miejscu. Z racji pełnienia tej funkcji jest gościem na 
sesjach Rady Gminy, stąd też sprawy i problemy gminne są Jej dobrze znane.  
Poprosiła o kredyt zaufania na najbliższe 4 lata. Program wyborczy przygotowany został  
w formie ulotki, która powinna dotrzeć do wszystkich Mieszkańców poprzez Pocztę Polską. 
Głównym zadaniem programowym jest modernizacja dróg, szczególnie drogi powiatowej 
Ryczów - Wyźrał. Powiat często tłumaczy brak remontów dróg, brakiem środków, ale jeśli 
nasze drogi należą do zarządu Powiatu, to oni winni je remontować.  
Trzeba sprawy te przedyskutować i powalczyć o to, aby drogi remontowane były jednym 
ciągiem, a nie odcinkami.  
Kolejnym zadaniem jest  remont i oddanie do użytku szpitala powiatowego. Szpital jest 
ogromnie zadłużony, więc nie wiadomo jak to się zakończy.  Trzeba, aby Powiat wykonywał 
swoje zadania, a nie wyciągał środków z budżetów gmin.  
Zaznaczyła, że pełnienie funkcji radnego to służba, jako będzie stała na straży, aby rzeczy 
które należą się Mieszkańcom trafiały do nich, będzie przekazywać informację, co robi 
Powiat dla nich albo przeciwko nim, są to prawa obywatelskie.  
Następna sprawa, to usprawnienie komunikacji pomiędzy Powiatem, a Sołectwem Miejsce, 
wszystko idzie ku poprawie ale trzeba nad tym czuwać, bo nasze dzieci muszą dojechać do 
szkół.  
Stan techniczny szkół ponadgimnazjalnych jest tragiczny, trzeba aby dzieci zdawały maturę 
na poziomie nie 70% ale 90%. Muszą więc mieć odpowiednie ku temu warunki do nauki. 
Ważną kwestią jest bezpieczeństwo – współpraca Policji, OSP z zarządem Powiatu, ale też 
sms-owy system ostrzegania, bo nie zawsze informacja dociera do wszystkich.  
Kolejnym ważnym tematem jest wsparcie dla rolników – współpraca z organizacjami,  
bo same dotacje z Unii Europejskiej nie wystarczą.  
Trzeba też dokonywać zmian w zakresie administracja, aby petent nie czuł się niezrozumiały 
w urzędzie, aby obsługa była kompetentna i aby można było wyjść z urzędu z załatwioną 
sprawą.  
Dodała, że kandyduje z komitetu bezpartyjnego, bo można działać nie tylko pod sztandarami, 
ale wtedy kiedy chce się coś zrobić. Do zrobienia jest bardzo dużo i chodzi o nasze godne 
życie, zarówno młodych, o wykształcenie, znalezienie pracy, aby mieli gdzie mieszkać, 
również niepełnosprawnych aby nie trzeba było zbierać nakrętek plastikowych, aby ludzie 
starsi też otrzymali pomoc, dlatego potrzeba jest ludzi odważnych aby mogli coś zdziałać. 
Obiecała, że będzie się starać i dlatego jeszcze raz poprosiła o kredyt zaufania.  
 

 
c)  do Sejmiku Województwa Małopolskiego 
 
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że głosowanie w wyborach do Sejmiku 
Województwa Małopolskiego jest dla nas bardzo ważne, choćby ze względu na sprawę 
transportu kolejowego. Jeśli zagłosujemy na danego kandydata, to później możemy od niego 
wymagać pomocy i wsparcia.  
 
Kandydatka do Sejmiku Województwa Małopolskiego Halina Talaga mieszkanka Wadowic, 
w latach 2001 - 2005 poseł na Sejm, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Głównym 
priorytetem w pracy poselskiej była dla nie budowa zbiornika wodnego w Świnnej - Porębie, 
w co włożyła bardzo dużo starań, ale opłaciło się bo obecnie inwestycja jest na ukończeniu.  
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Jako Radna Sejmiku na pewno będzie wspierać Gminę w kwestiach przywrócenia transportu 
kolejowego na linii Oświęcim - Kraków. Obiecała rzetelną i efektywną współpracę  
z Mieszkańcami, Radnymi i Wójtem. Zaznaczyła, że efekty odpowiedniego zarządzania przez 
Wójta widać na terenie naszej Gminy "gołym okiem".  
Zachęciła także do głosowania na kandydata do Rady Powiatu Wadowickiego Pana Zenona 
Szewczyka, który ze względów osobistych nie mógł przybyć na dzisiejsze zebranie.  
Wybór Jego osoby na Radnego Powiatowego przyniesie Gminie wiele korzyści.  
Poprosiła o aktywny udział w wyborach.  
 
Kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego Ryszard Czaicki podziękował Wójtowi 
za zaproszenie i możliwość zaprezentowania swojej kandydatury, co jest oznaką dobrej pracy 
Wójta. Poinformował, że obecnie pełni funkcję Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej, jest 
członkiem Rady Społecznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zasiada trzecią 
kadencję w Komitecie Monitorującym Małopolskiego Programu Operacyjnego.  
Startuje z Komitetu Polskiego Stronnica Ludowego, pozycja 1 na liście. 
W programowaniu 2014 - 2020 Małopolska ma bardzo duże możliwości finansowe. Mamy do 
rozdysponowania 2.650.000.000 Euro. Teraz toczą się dyskusje, czy ma to być polityka 
metropolitarna, czy zrównoważonego rozwoju.  
Ważną kwestią jest sprawa skanalizowania gmin, lecz przy obecnym systemie finansowania 
jest to trudne dla gmin do realizacji - do skorzystania z tych środków. Żadna gmina nie ma 
szans na skanalizowanie tylko i wyłącznie ze środków własnych. 
Ważnym tematem jest także finansowanie inwestycji drogowych oraz wspieranie organizacji 
pozarządowych.  
Stwierdził, że we wszystkich podejmowanych działaniach kieruje się przede wszystkim 
zdrowym rozsądkiem. Poprał działania Wójta w kwestii realizacji zadań w zakresie 
przedszkoli i ustawy "śmieciowej". Czasami trzeba się przeciwstawiać i nie należy się 
niczego bać.  
Zaznaczył, że będzie się starał podejmować działania w ramach Europejskiego Partnerstwa 
Innowacyjnego, gdzie można realizować wiele projektów np. kwestii bezpieczeństwa 
powodziowego. Poprosił o głosy i udział w wyborach.   
 
 
d)  na Wójta Gminy Spytkowice 
 
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że nie jest prawdą, że Wójt jest już wybrany. 
Został zarejestrowany tylko jeden kandydat, dlatego na karcie do głosowania przy nazwisku 
kandydata na Wójta Mariusza Krystiana będą dwie kratki: TAK i NIE. Jeśli Mieszkańcy 
akceptują pracę Wójta, to stawiają krzyżyk w kratce TAK, jeśli nie akceptują, to w kratce 
NIE. Dzisiaj przychodzi Wójtowi rozliczyć się z obietnic wyborczych stawianych 4 lata temu, 
gdzie stawał przed Mieszkańcami dwukrotnie - przed I i II turą wyborów. Wójt w swoich 
założeniach programowych przedstawiał 11 punktów, z których teraz się rozlicza: 

− świetlice dla dzieci wyposażone w stanowiska komputerowe – zostało utworzonych             
5 całorocznych świetlic ze stanowiskami komputerowymi, 

− podział klas, które liczyły 30 i więcej uczniów – od roku szkolnego 2011/2012 jeśli 
dany rocznik ma 30 uczniów, to dzielimy go na dwa oddziały klasowe, 

− budowa chodników oraz remont dróg gminnych – w ubiegłej kadencji 
wyremontowaliśmy 23 km dróg gminnych, chodników i kilka kilometrów, dróg 
rolniczych i dojazdowych ( m.in. ul. Jana Pawła II - od lasu, ul. Jana III Sobieskiego,  
ul. Parkowa),  
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− sprawiedliwe dzielenie środków inwestycyjnych na sołectwa – podział taki jest 
realizowany, czego obrazem jest jednogłośne udzielenie absolutorium dla Wójta  
z tytułu wykonywania budżetu za dany rok, ponieważ w każdym sołectwie prowadzone 
są inwestycje. Kwota zainwestowana w Sołectwo Ryczów w tej kadencji w wysokości 
6.500.000 zł nigdy dotąd na nasze Sołectwo nie była zainwestowana. Kwota ta 
pokazuje, jak powinniśmy być traktowani teraz i w przyszłości. W tej kadencji ze 
względu na wykonywanie kanalizacji odchylenie inwestycyjne jest na korzyść 
Spytkowic,  

− remont i odnowa budynków komunalnych – wyremontowaliśmy 80 % stanu 
lokalowego budynków komunalnych (Wiejskim Dom Kultury - z zewnątrz, a obecnie 
dokonujemy sukcesywnego remontu wewnątrz, Pawilon Sportowy LKS "ORZEŁ", 
remont remizy OSP, utworzenie sali prób dla orkiestry dętej),  

− wzmocnienie kontroli jakości wykonywanych inwestycji – był to najtrudniejszy 
problem, samych inspektorów nadzoru w zakresie drogownictwa przetestowaliśmy 
sześciu, a sprawdził się tylko jeden. W zakresie budownictwa ogólnego było ośmiu,  
a sprawdził się też jeden. Większość z obecnych na rynku jest niestety związana  
z firmami wykonawczymi i w tym jest największy problem. Staramy się to poprawiać, 
niestety ustawa o zamówieniach publicznych, która preferuje najtańszych wykonawców 
nie pozwala nam do końca egzekwować jakości. Pracujemy nadal nad tym, aby było 
lepiej w tym względzie, 

− aktywizacja Mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym – zasługą Gminy jest 
to, że tworzy klimat do powstawania organizacji społecznych, na terenie naszej Gminy 
takich organizacji powstało sześć lub odnowiło swoją działalność,  np.: utworzenie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, co nie jest inicjatywą Wójta Gminy 
Jednak pozytywny klimat jaki tworzy Rada i Wójt dla organizacji pozarządowych np.  
w postaci przyznawania środków na ich działalność sprawia, że ludzie widzą sens tej 
działalności,  

− radca prawny dostępny dla Mieszkańców – od roku 2011 Radca Prawny udziela 
bezpłatnych porad dla naszych Mieszkańców, 

− maksymalne wykorzystanie środków unijnych i innych środków zewnętrznych                               
– Mieszkańcy sami widzieli, jak środki te zostały wykorzystane. Perspektywa 
finansowa unijna była na lata 2007-2013, gdy obejmowaliśmy władze mieliśmy tylko 
dwa lata z sześciu, a pieniądze były już na wykorzystaniu. 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 roku w większości zostały już wydane, to co udało nam się zrobić  
ze środków unijnych to tylko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gdyby był  
do wykorzystania Małopolski Program Operacyjny, to te wyniki byłyby jeszcze lepsze. 
Wójt sam wniosków nie pisze, wykonuje to pracownik merytoryczny, co przynosi 
efekty w postaci przyznania dotacji unijnych. Mamy też swoich przedstawicieli  
w Stowarzyszeniu Dolina Karpia, którzy również pracują na naszą rzecz i składanych 
przez Gminę wniosków.  

− dbanie o ludzi starszych – nie robi tego, ani Wójt ani Radni, ale organizacje społeczne, 
które wspieramy finansowo w zakresie dofinansowania organizacji uroczystości 
środowiskowych, szkoleń, warsztatów i cyklicznych spotkań. Zaznaczył, że nasze 
społeczeństwo się starzeje, więc zapotrzebowanie na działanie skierowane do osób 
starszych będzie coraz większe,  

− dbałość o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców – inwestycje przeciwpowodziowe, 
inwestycje drogowe. Jest duża szansa na to, że w tym roku przebudujemy zatoki 
przystankowe na Kądziołach, będzie też w tym miejscu przejście dla pieszych  
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i połączenie chodnikiem z ul. Starowiejską. Wykonaliśmy też projekt przedłużenia 
chodnika na ul. Oświęcimskiej w kierunku parku oraz przeniesienia przejścia dla 
pieszych na prosty odcinek tej drogi. Dzięki temu Mieszkańcy Chałupek, Łęgu  
i Miasteczka, szczególnie dzieci będą mogły przejść bezpiecznie do ul. Starowiejskiej 
samej szkoły oraz na przystanek na Kądziołach.  

 
 W dalszej kolejności przedstawił  program na najbliższą kadencję, z którego ma 
nadzieję rozliczać się za 4 lata:  

− dokończenie inwestycji rozpoczętych w obecnej kadencji samorządu. - w Ryczowie 
będzie to Centrum Sportu i Rekreacji. Nie ukrywa, że jest to pomysł Wójta na 
zagospodarowanie terenów dawnego stawu. Jest to inwestycja na miarę XXI wieku                        
i najdroższa w historii Ryczowa opiewająca na kwotę 2.700.000 zł. Będą tam 
funkcjonować 3 boiska - do piłki nożnej i ręcznej, do piłki siatkowej i koszykowej,  
do tenisa ziemnego. Wokół 2 boisk będzie funkcjonować bieżnia lekkoatletyczna. 
Będzie też siłownia na wolnym powietrzu, plac zabaw i miejsce pamięci tych, którzy  
w historii Ryczowa oddali życie za naszą Ojczyznę,  

− wykonanie projektu, rozpoczęcie i kompleksowy remont bazy lokalowej Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego. Jest to priorytetem dla naszej kadencji i przyszła kadencja 
będzie stała pod hasłem remontu szkoły. Będzie to gruntowna modernizacja szkoły od 
dachu po fundamenty, od wymiany pieca C.O. po wymiany lamp elektrycznych. 
Przewidywany koszt ok. 4.000.000 zł - 5.000.000 zł. Na pewno remont będzie 
wykonywany w cyklu dwuletnim, być może w trzyletnim,  

− zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przede wszystkim dla 
potrzeb Mieszkańców, a nie spekulantów obrotu ziemią. Obecny stan przeznaczeń wielu 
gruntów nie przystaje do rzeczywistości, a wiele zapisów obecnego planu utrudnia 
budowy i inwestowanie. Na pewno nie każda działka będzie mogła być 
przekwalifikowana, 

− wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 
również w Sołectwie Ryczów oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.  Chcemy w tym 
zakresie w nowej kadencji wykonać projekt i uzyskać pozwolenie na budowę, tak aby  
w każdej chwili móc się ubiegać o środki unijne, choć jeszcze nie jest wiadomo  
w szczegółach o jakie środki będzie się można starać w nowej perspektywie 
finansowania unijnego. Stwierdził, że najlepiej się rozdysponowuje środki na 
najniższym szczeblu, jakim jest gmina, gdyż przelicza się tu dwa razy każdą planowaną 
do wydania złotówkę,  

− uzyskanie rezerwowych źródeł zasilania sieci wody pitnej. W chwili obecnej 
wykorzystujemy około 90 % zasobów, jakie mamy. W sytuacjach nadzwyczajnych 
naturalnych, np. suszy, oczywiście długotrwałej, mógłby być problem, dlatego źródła 
rezerwowe są bardzo ważne. Winniśmy mieć około 20 % nadwyżki wobec 
zapotrzebowania, aby czuć się bezpiecznie, 

− dokończenie projektu modernizacji i remontu dróg gminnych. Do wykonania zostało 
jeszcze ok. 20 % dróg, będziemy je wykonywać sukcesywnie, choć już nie z takim 
natężeniem jak w obecnej kadencji, gdzie na jej początku połowa dróg gminnych była 
w złym lub bardzo złym stanie,  

− poprawa stanu infrastruktury turystycznej - urządzenie wyznaczonych tras 
turystycznych i rowerowych, również w Sołectwie Ryczów. Chciałby to tego 
wykorzystać drogi rolnicze  - Łazy, Sadowa, tzw. "Dział" i drogę koło stawu Kasztelan. 
Będziemy też podejmować działania celem wykonania przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego wiślanej trasy rowerowej do czego można wykorzystać koronę wału,  
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− współpraca z Mieszkańcami poprzez organizacje, stowarzyszenia i inne formy 

aktywności społecznej, które działają na rzecz swoich Mieszkańców. W dalszym ciągu 
będziemy wspierać wszystkie organizacje działające na rzecz Mieszkańców naszej 
Gminy.  

 Reasumując poinformował, że przedstawił taki program, aby wzrastał poziom życia  
w naszej Gminie i który jest realny do wykonania. Następnie poprosił o głos w dniu wyborów.  
Zaznaczył, że spotkania z Mieszkańcami w ciągu czterech lat były dla Wójta przyjemnością. 
W swoim gabinecie Wójt przyjął ponad 3000 Mieszkańców. Spotkania te były dla Wójta 
największą radością, jaką wyniósł ze swojej pracy. Mieszkańcy zawsze sprowadzali Wójta do 
rzeczywistości - w dobrych i złych aspektach, za co podziękował.  
Następnie podziękował wszystkim zaproszonym Gościom za skorzystanie z zaproszenia 
Wójta na dzisiejsze zebranie. 
 
Zebranie przyjęło brawami wypowiedź Wójta Gminy.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Piórowski poinformował, że jak usłyszał o jednomandatowych 
okręgach wyborczych to pomyślał, że to super sprawa. Niestety takim zapisem prawnym 
trafiono w radnych kandydujących do rad gmin. Stąd efekt, że w danym okręgu są 
pojedynczy kandydaci.  
Wójt w poprzedniej kadencji startował w określonej drużynie. Stwierdził, że Mieszkańcy 
dobrze wybrali Wójta, czego efekty są widoczne w przedstawionej przez Wójta prezentacji.  
Teraz Wójt też wystawił swoją drużynę, która na pewno realizuje zamierzone na nową 
kadencje cele. Przypomniał, że we wcześniejszych kadencjach funkcjonowały "rowy 
wirtualne" między poszczególnymi Sołectwami, w obecnej kadencji zostały one zasypane. 
Postanowiono, że w tej Gminie wszystkie Sołectwa będą się rozwijać zgodnie z potrzebami  
i możliwościami, tak się też dzieje.  
Stwierdził, ż jednomandatowe okręgi winny funkcjonować w wyborach do Rady Powiatu  
i Sejmiku Województwa, co pozwoliło by na dokonywanie prawidłowych wyborów.  
Do Rady Powiatu Sołectwo Spytkowice winno wprowadzić co najmniej dwóch kandydatów, 
a Ryczów i Bachowice po jednym. Niestety obecnie na całą Gminę mamy jednego Radnego 
Powiatowego. Powodem tego jest niska frekwencja w wyborach. Poprosił o pójście  
do wyborów celem stworzenia frekwencji, bo "śpiące" społeczeństwo nie decyduje w żaden 
sposób o własnych sprawach.  
Ryczów chyba wie jakiego ma Wójta, dla Przewodniczącego nie jest ważne skąd On 
pochodzi. Nie chciałby, aby tak się stało, że dobry, inteligentny człowiek z jakiś dziwnych 
przyczyn został poza burtą. Następnie zaprosił ponownie do udziału w wyborów.  
 
Zebranie przyjęło brawami wypowiedź Przewodniczącego Rady Gminy.  
 
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że frekwencja jest potrzebna, ponieważ 
wrogowie Wójta na pewno pójdą do wyborów, by zagłosować na NIE. Tych wrogów trochę 
jest choćby z tego powodu, że w tej kadencji przecięliśmy zbyt wiele interesów prywatnych 
załatwianych przy pomocy Gminy.  
Poprał wypowiedź Przewodniczącego Rady Gminy, że jednomandatowe okręgi wyborcze  
w wyborach do Rady Gminy są jednym wielkim nieszczęściem, bo Sołectwo jest jedno i nie 
powinno być podziału na przysiółki, bo każdy z Radnych będzie załatwiał tylko sprawy 
danego przysiółka. Byłyby one uzasadnione w przypadku wyborów do Rady Powiatu i 
Sejmiku Województwa, gdzie powinno być bezpośrednio pokazane kto jest reprezentantem 
naszego okręgu.  
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Ad. pkt. 4. Pytania do kandydatów, dyskusja 
 
Mieszkaniec Sołectwa Leszek Maj pogratulował Wójtowi obiektywnej postawy i osiągnięć. 
Poinformował, że był uczestnikiem okrągłego stołu w Krakowie w obecności Prezydenta 
Majchrowskiego, gdzie pochwalił Wójta Gminy za proste, modelowe i kapitalne rozwiązanie 
dot. ustawy "śmieciowej". Wypowiedź ta była podawana w Radio Kraków. Był to przykład 
na to, jak prosto można rozwiązać pewne rzeczy, bo np. Warszawa ponad rok zmaga się  
z ustawą śmieciową przy ponad 13 -to miliardowym budżecie. Pamięta też starcie Wójta  
z Wojewodą dot. sprawy opłat za przedszkola.  
Nie chce psuć nastroju inwestycją XXI wieku - Centrum Sportu i Rekreacji. Zaznaczył, że 
jest budowlańcem, szuka pracy i dostrzega wykonanie tej inwestycji na poziomie XIX wieku, 
ale nie chce zrażać Mieszkańców do tej inwestycji. Ma w tej sprawie materiały zdjęciowe                 
i ciekawe, czy dziennik budowy został zabezpieczony, choć nie chce nikogo straszyć.  
Osiem lat temu w dniu 11 marca 2006 w Krakowie zgłosił w programie wyborczym punkt 
dot. szkolnictwa zawodowego, dzisiaj wszyscy zmądrzeli.  
Poinformował, że chciałby przedstawić Wójtowi ofertę stworzenia aglomeracji 
uzdrowiskowej w Ryczowie, który może stanowić zagłębie  uzdrowiskowo - rehabilitacyjne.  
Kraków jest niesamowicie zapylony, okolice Ryczowa są atrakcyjne pod względem 
rekreacyjnym i widokowym. Wójt wyraził w tym względzie swój pogląd. Uzdrowisko nie 
oznacza, że tryśnie tu jakieś źródło, to zdrowy klimat, zdrowa okolica i zaplecze. 
Wójt zaczął już realizować zadania, które mogą stanowić bazę w tym temacie. Stwierdził, że 
warto się zastanowić nad tą inicjatywą. 8 lat temu zmarnowano pokolenia. Warto ten punkt 
dopisać do założeń programowych Wójta Gminy na kolejną kadencję.  
Narzekamy na frekwencję, w Polsce jest demokracja bezpośrednia i pośrednia.  
Zawsze od 20 lat daje przykład, że Szwajcaria decyduje nawet o tym, jaki mamy parytet złota 
we franku szwajcarskim. U nas mamy przykład demokracji przedstawicielskiej, która 
stanowi, to co stanowi.   
Zapytał Wójta, który założył Komitet Wyborczy "Serce dla Gminy", czy kierował się sercem, 
czy rozumem kiedy na afiszach - z całym szacunkiem do Pana Kazimierza Fryc preferuje 
pewną osobę. Oczywiście, jako obywatel ma do tego prawo. Jakie szanse ma Pan Andrzej 
Podolski, którego nie stać na afisze i zdjęcia z Wójtem.  
W tej upadającej demokracji tego typu działania są troszkę nie z sercem. Poprosił Wójta, aby 
się nie gniewał. Liczy, że na kolejną kadencje tacy ludzie, jak Pan Andrzej Podolski zgłoszą 
się do wyborów i będzie tylko 15-tu. Przeprosił za tytuł filmu "sami swoi".  
Jeżeli Wójtowi zależy na trochę innym obrazie, to winien się zastanowić. W Anglii 
przechodzi się z ulotką od furtki do furtki i pyta się o bolączki Mieszkańców i problemy  
do rozwiązania, nie zastaje się ludzi pod Kościołem. To zebranie też jest potrzebne,                         
by wszyscy z niego skorzystali. Już jest z góry zadecydowane tzw. miejsca biorące - to jest 
demokracja?, co to są te miejsca biorące? Obywatel jest z góry skazany na wybór, to mięso 
wyborcze się nie zgłasza do wyborów.  Prosi się nie gniewać, jak będzie 37 - 38 % lub 44%. 
Dobrze, że jest blisko Kościół i po Mszy Świętej ludzie przyjdą zagłosować. Czy o taką 
demokrację Wójtowi chodzi. Pan Leszek Maj zna Wójta z lepszej strony i nie posądza Go  
o tego typu działania.  
Dodał, że słusznie powiedział jeden z uczestników dzisiejszego zebrania - Pan Ryszard 
Czaicki, że za 7 lat nie będzie już dotacji z Unii Europejskiej, nie będzie też dotacji do 
rolnictwa. Będą tylko farmerzy i frajerzy. Trzeba się zapytać, czy w Niemczech jakikolwiek 
Minister mógłby powiedzieć do bauera frajerze.  Chodzi tu o szacunek do człowieka, który 
ciężko pracuje.  
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Poprosił o przeanalizowanie co zrobić, żeby zainwestować w dom opieki czterodniowej  
lub weekendowej. Może Ci ludzie zatrudnieni w Krakowie będą chętnie przyjeżdżać do 
Doliny Karpia, przez Ryczów, po Kossowę. Ryczów to piękne miejsce, które może stanowić 
zagłębie. Stwierdził, że zniszczyliśmy bez powodu pokolenie społeczeństwa  w szkolnictwie. 
Pan Maj wie, że kto sobie zrobił zdjęcie z Wałęsą, to przeszedł.  
 
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że dziennik budowy Centrum Sportu  
i Rekreacji jest prowadzony na bieżąco. Pod zaplecze socjalne przy tym Centrum były 
wykonywane badania geologiczne. Cała jakość inwestycji będzie zależała od sprawności 
melioracji na tym terenie. Ponad 1.000.000 zł kosztów budowy tego centrum, to koszt 
związane z wykonaniem odwodnienia. Jak wykonawca zrealizuje sprawy melioracyjne,                
tak będzie się zachowywała cała inwestycja bo wiadomo, że teren do najsuchszych nie należy.  
Wójt pamięta, że Pan Maj złożył wniosek, aby miejscowość Ryczów zmieniła nazwę na 
Ryczów - Zdrój. Wójt stwierdził, że Ryczów powinien zostać Ryczowem. O statusie 
uzdrowiska decydują zupełnie inne ustawy i rozporządzenia. Stwierdził, że powinniśmy 
zacząć od tego, aby w okresie od listopada do marca nie oddychać w Ryczowie palonym 
 w piecach plastikiem. Potencjał Ryczowa jest duży i pewnie każdy Mieszkaniec jest dumny, 
że tu mieszka i docenia wartość swojej miejscowości. Walory przyrodnicze są nam znane, 
osiedlają się u nas Mieszkańcy z Krakowa, ze Śląska. 
Budżet partycypacyjny, zwany także budżetem obywatelskim u nas funkcjonuje od 12 lat  
- jest to rezerwa Rady Sołeckiej. Co do przeznaczenia tej rezerwy wypowiada się nie tylko 
Rada Sołecka - czyli demokracja pośrednia, ale także Mieszkańcy co roku na zebraniu 
wiejskim. Sołtys przedstawia na co rezerwa będzie przeznaczona i każdy Mieszkaniec ma 
prawo wniesienia uwag lub swoich wniosków. Wszystkie większe inwestycje realizowane  
w tej kadencji były przez Wójta omawiane na zebraniu dużo wcześniej przed ich 
rozpoczęciem. Te wszystkie działania to jest właśnie demokracja bezpośrednia.  
Kampania od domu do domu - na tym polega demokracja, że jest wolność i nie każdy 
kandydat uważa, że kampania od domu do domu to jest to, co chciałby robić. Wójt nie będzie 
do tego zmuszał kandydatów i sam też nie będzie tego robił, gdyż Mu się to źle kojarzy i nikt 
Go do tego nie zmusi. Wójt organizuje oficjalne spotkania na które każdy może przyjść.  
Przypomniał, że  Jego Komitet Wyborczy nosi nazwę: "Gmina. Z Sercem dla Mieszkańców", 
a nie "Serce dla Gminy". Wójt zaproponował tą nazwę po raz drugi w kampanii wyborczej, 
gdyż nie wstydzi się tego, co zrobił, ani ludzi z którymi tą pracę wykonał. Każdy Mieszkaniec 
na podstawie tego, co Wójt zrobił może dokonać swojej oceny tych działań.  
Wójt ceni osobę Pana Kazimierza Fryc, jak i Pana Andrzeja Podolskiego, z którymi miał 
przyjemność współpracować. Wójt nie zabraniał nikomu założenia Komitetu Wyborczego 
oraz nie zabrania, ani nie zapewnia finansowania materiałów wyborczych.  
Ulotka wyborcza Komitetu Wójta została zrobiona w bardzo niewielkim nakładzie (1.000 
sztuk na 10.000 Mieszkańców), a plakaty wyborcze w nakładzie 500 sztuk. Koszt wykonania 
tych materiałów wyborczych został pokryty ze środków prywatnych wpłacanych na konto 
przez darczyńców, z czego Komitet będzie się musiał rozliczyć.  Nikt nie uniemożliwiał 
nikomu druku ulotki. Wójt zdaje sobie z tego sprawę, że rozliczenie finansowane Komitetu 
jest tak skomplikowane, że odstręcza od drukowania ulotek niewielkie Komitety, jak Komitet 
Pana Andrzej Podolskiego. Komitet Wyborczy Wójta Gminy zdecydował się na wykonanie 
druku ulotek oraz na dokonanie rozliczenia z tego tytułu. 
Takich spokojnych dyskusji o inwestycjach, jak w tej kadencji nigdy wcześniej nie było.  
Wcześniej jak już nie było się czym pochwalić, przedstawić co się zrobiło w Ryczowie, to się 
prowokowało kłótnie między Mieszkańcami, co Radny Marian Ryba odczuł na swoim 
przykładzie. Było to robione tylko po to, aby zająć czymś Mieszkańców, zrobić igrzyska.  
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Dom opieki weekendowej - sprawę bezpłatnej opieki zdrowotnej staramy się z powodzeniem 
(lepiej lub gorzej) realizować. W dużych miastach lekarz przyjmuje na dzień 20, 30 - tu 
pacjentów, którzy czekają po 3 dni na wizytę. U nas lekarz w każdym ośrodku na terenie 
Gminy przyjmuje na dzień pacjentów do skutku - nawet po 60 -ciu. Zdaniem Wójta cała 
opieka zdrowotna w Polsce musi iść w kierunku opieki nad osobami starszymi, gdyż struktura 
demograficzna została poważnie zachwiana. Nie możemy jednak zwalić całej opieki nad 
osobami starszymi na instytucje, tak jak sprawy wychowania dzieci na szkołę. Demokracja 
polega na tym, że sami bierzemy za siebie odpowiedzialność, dlatego dzieci winni 
wychowywać rodzice według własnego światopoglądu, a starszymi rodzicami, dziadkami 
winne zajmować się dzieci.  
 
(Zebranie przyjęło brawami wypowiedź Wójta Gminy). 
 
Pan Andrzej Podolski oznajmił, że jest zaskoczony wypowiedzią Pana Leszka Maja, gdyż nie 
prosił Go o zabieranie głosu w swojej sprawie, ani o obronę. Komitet Wyborczy ma prawo 
sobie drukować ulotki, jednak jak Pan Wójt powiedział są z tym pewne kłopoty 
rozliczeniowe, dlatego Pan Podolski z tego nie skorzystał. Wyszedł, z założenia,  
że Mieszkańcy okręgu wyborczego, z którego kandyduje dobrze Go znają i to zupełnie 
wystarczy, nie ma potrzeby drukowania ulotek. Stwierdził, że wypowiedź Pana Leszka Maja 
może się obrócić w wyborach przeciwko Panu Podolskiemu, który nie namawiał Pana Maja, 
aby występował w Jego imieniu, gdyż nawet nie jest w Jego Komitecie Wyborczym.  
Pan Podolski nie chciałby przegrać wyborów przez tą wypowiedź, a może się tak zdarzyć.   
 
Mieszkaniec Sołectwa Leszek Maj trzykrotnie przeprosił Pana Andrzeja Podolskiego za 
swoją wypowiedź.  
 
Kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego Ryszard Czaicki wie doskonale,  
że w Niemczech Minister nie powiedziałby do bauera frajer. Rzeczywiście było to słowo 
bardzo niezręczne zwłaszcza w kampanii i Minister nie powinien się tak wyrażać.  
Stwierdził, że słowo to było wypowiedziane w szerszym kontekście. Kiedyś trzeba było 
walczyć o odszkodowania, Minister trochę środków na ten cel przyprowadził, ale jak się 
środki pojawiły, to dużo rolników się wycofało z ich składania.  
 
Mieszkaniec Sołectwa Leszek Maj po raz czwarty przeprosił Pana Andrzeja Podolskiego. 
Oznajmił, że nie był z Nim w żadnym Komitecie. Jeżeli kogoś jeszcze uraził, to przeprasza, 
bo nie było to jego celem.  
 

Ad. pkt. 5. Zakończenie zebrania 

Wójt Gminy Mariusz Krystian podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu.  

 

Wobec wyczerpania dyskusji na tym zakończono zebranie wiejskie Sołectwa Ryczów. 

    Prowadzący zebranie: 

                               Wójt Gminy  

                                  mgr Mariusz Krystian  

Protokolant: 

Katarzyna Odrzywolska, Wojciech Bałys  


