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z zebraniawiejskiego
SołectwaPółwieś
odbytegow driu 9 marca2014roku

U

PRoToKóŁ NR3/l4
f rebrmia wiejskieBo solectwa Pólrvieś'klólc odbyło
14.15(IItemin)
o godrnrie
]g4bl{!!!r!zid!zifĘ
soŁVsvsi Póhvieś sunisllrv Maślona.
wójl oniny sp}'lkowicc Mariusz(rystiaD,
PlzeNodniczącyRad' G'niny - JerzyPióroNski,
Dzie|nicoł' so]ectwaPó]wicś- asp' Robcń Pomictlał'
j'
członkoMeRady sołeckiejońz Mieszk!ńcy solecnvas'g zJ|ąL70ncjIGty obecnośc

zeblaDie olwozyl

sohys Nsi lóhlieś

stanhlatv Maś]onaivitając obecnych

Mieszkańców solectl'a olaz zPloszonych Gości

gdyzw I t€ m inie ńe febBlosię5%
snviefdzil'żereblańieodb}ava
sięw]I terminic,

śalyĆhńiesukaiLĆówsÓleclwauprawńiÓnychdoglosorvmialj'2]osóboĘz,żcrebraniejes1
prawomocrcdo podejnos'aniauchrła]'
Biolących udzial w rebmniu nieszkańców

solecnva poplosi]. aby fgodDie

z pdragia|em l] !st' 2 stltutu solectw! $łą obecnośćpolwierdzili na liśrie obecności
popźezwpisanieinienia i nafMska olu ulicy i n!ńeru dońu' LisI! zostlla pżekaana
oŚoby chcące zbiać elos ł dyskusji Fprosil,

aby lŹed ioz!.czqcicfu Śvojc.j
]v proloko|e,
sfpo$'iedzipodalyimię i naz hko. celemodnolo*'aDia
ktojest zglaszająlym
lub Mioskodawcą dmego ap$ania. czy wniosku' Nie podanie fuienia i naz\Yiska
spowoduje' że zglasfający Zstanie odnotowany w protokole ogólnie jaro mieyk2niec
PoinfomÓwal óMież, re do gloso*ania m ubmnfu uprałnieli są slali nrieszkmcy
soł(twa umi.szcreni*'solynr EjesĘe ŃybolcórvGminy sPytkowice'
w dalsrcj kolejnościpŹ-edŚalvił pBponorvdry poźądekobrad:
l' otwmie Zbrania,stlvjerdzenie
prarłonocności
obrad
2. Spmwozdmie Rady Soleckiej z rcali,^.ji adan \v 20li
rozdyspotowanie EzerRr soleckjej w rch 2014.

rcku oraz planormne

3' li|omacja wójta cńin' nl' zadfuizrealiawaDychw ioku 20l] oEz plmoBanychdo
@lizacji w roku2014.
4. RÓfpalrzcnic prcjeklu uch$aly w spiaivie: Fzyjęcia Akualizcji

Plmy odno\y

Półsieśna lala2008 2015'
MiejscołośĆj
5. Iniomeja nt zmontovmia fotoBdaru na dmdre kaiowej B 14.
ó

odpos'iedfi na wnioski i zaplania zgloszone!a po!Źednin zebńniu wie.jŚkin'

solne slioski ifapytfuia
7. spraqT bieżące.
zebńńla
8 Zakoirczenie
zebranie nie łlioslo uwag i zp'kń $' elosowaniu jlMym
pożądekobĘd }' bżnieniujak {rŹej'

jcdnoełonrie zA (20) Pżyjęlo

Ad. lkt 2 spr'*oŹdl.io Rndy so|eckicjz rca|iacji zad.ń N 2013roku or!Ź Planorvane
rÓzdysponoN'.io .{€ n vy

soleckicjrv roku 2014'

soĘvswsi PólNicśstmislawMaślomprf-edslawil:
. spralvozdmiesolt's'i Rady solcckiejzdfialalności
w20]3 roku,
. P|d rcfdysponowańia rczcrx! soleckiej * soleclwie Pólv'ieśna 2014 ok, któryc[ pńenne
trcścistmowią falączni ki dÓ niniejszcgo ploiokolu'
zebreie Niejskie.ie $ńioslo uł'ag'
Ad. pkt 3 Informlcj! wójrn Gniny nt' zldań frcatizorv'nych w roku 2013 orr
plarowych do rcalizacjiy roktr201.r.
wójl cminy Mariusf KJyŚim przedslawiłzes|alvienic wydalkó]Y zrellifo{'etch

f budżefu

w Dku 20l3
Gnnr],lv solcclwiePóIwieś
.
.

dostarczeniekrosztwa na odwodnienicFlacu Przy Remizie oSP - I 200 rl
poś}'ięceniasaandaru - ]'750 fI'
Emo plaĆufiezcm as|altow}mna u.oc7-ystośó
remontdrogi gninnej ul' widokoła ( najw}'żcjpolożon€j częścidrogi ) - 8'000 f]'
rcfoońl dńg gmimyclr po s)slą)ienfu ulewn'ch desżczywg' najpilliejsz}ch potrzeb
i $skMń sołtvsa L'500'.

'

i bituńicznychpz'v uŻycjurenontera j't70zI.
tmont cząs&oqf na\'ielzclrn

.

załup i monlaż{ialy przyslanko$ej 8.000zl

\y\o'J''

J\ ''.I lb|'nt'

'e b '| u {o7r'\e '| ś\ ||o Ja ''oo''o1

kwola pŹeznac7-ona
.a ten ce| 2 bn&elu gminy to 59'9232ł' natomiastz dolacj
Minis1e6t$'a
spr.w wownęlrznych
to ksota 140'ó07zł
mdzóI nad in}€Śycjani

drogowyni - 3 587 f]'

robotyecodczyjnc$}krnywancwsoleclwicPó|$ieś- ó,ó63 zl,
progm Usuwania
Źbcstuizrca|ifowanoiedcń
$niosckna kwotę - ]45 2l'
zaklp $Tpos.żcniado świe(lic'dla dzio.i - ]'6402l
dotacjakoŃuEowa na funkcjolowanie
vKs ''vikloria..Póh'ieś- 14,700z]'
ulŹymaniegolo]vości
bojowejosP

3'276zl

doGcjace|orvadla osP !a aknp unnndLrcwauiai spzętu 3'800zl
ryanied]aKo l. Gospodyńm oĘaniację dniase ora L'200zl
donnanso
doi].ansos!ńie!Ńczystościzwiązanyclr
z *Ięczeniemszlandaru 3 000 zl.
kosfLy pńĆ inte^vencyjnychi oból publicmyclr' cllośćrcbót I solectqie opierYana
remoDttn'' Ńdego mostu' 460'000'

calość
inlvesl'vcjin.a.sos!ńa z bldie

GDDKiA
calość}yda&ów rv solect$'iePóh'ieśw roku 20l] to k$ola 733,]66zl, D|a pÓnnvÓmil
w roku 2012 byla to kwota218.000rl., nabmias!rv oku 20ll byh Lo krvola209000 zl.
w dalsz€j częściwójt Gńiny puedŚawil ki]ka nNveŚycji zealizoluryclr
. szcfepienic dzieci pżeciw nreunrgokokon

$ c!]ej gnrnrietj:

'

realifo\€ n ie $' szkolachFńgr&

.

dofinansoNanie
Zak]aduUsllg Kotruńalńycbrv funach nowego Ś}sEnry zbiórki

dla dzje.i o na^vie .'ABc Uczę 5ię,,

odpadó\' zadanie 1o Ea|izowaie jest pżef jednostkęorganizjcyjnągmnry c41i
ZakładUslug Komunahryclr
w splkoNicac]r slawka laka.eslw nas,ejEnińie jest
fa q krvolę
Fdną f najni^zycbśas€ k N poNieciei \'Mje}ództwic małopolskim,
akup'ono m'in, wlgę do ważelk Mmochodó*' łjeżdżającychi wyjeżdżających7-e
śmieciamiorŹ zÓŚal ]ł)'ko.any rcDonl m Fonieszczcnia budyn|u sollo\hi
i DagMynowaniapżesońowanych
odpadów'
W rmach piac publicznych w solecnvie Pólwieśw roku 2013 pBcorvalo 8 osób
ł'konu.]ąqcb nasępująĆeplace: czyszczenie so]cclwa zc śhicci w t!fu |ikwidacj! dfikiclr
łlsypisk' obcinka galęfi i zakŹaczeń.czysfcfeńie korylek] poboĆzydróg Bnrjnnych'
pŹelnśóN Fizy dogach' poglębienic i odnulanic mwów. \Ę"kas7anjefarv p4. dlorach

g.1inńych oraz wokół budynków nżleczności pub]icmej' akladanie i naprawa znaków
drceoslvĆh, odwodnicnie Ul, Leśnej' wykonfuie i utsedzeni

uasypół pŹy dŃg&h

w da|szej w$owiedzi wójl cminy przedstawil inwestycje plano*anc do realifmji s toku
2011lj.
.

Prcjekt budo}) clrodników pży drodfe kńjowej ni 44. zadanie lo jest 2 toku
popŻedniego f uN?gi Ezede wsz}sthn na nieurceulowaty slan pra$ńy wlaności
gruntó]v pży dŃdze kEjołej' z Legoto po{odu prcjekt nie nógl być załończony
N zeszlyń roku' Puede vszystkiń

dokÓnać na]eŹa]o podfiah nieruchoności

i s1kupu g ntów, Piojckl wykonyRany jesljedn}r! fadmien' prcjektoMly jest
podzialugmtów nic bylo lccz
clrodŃkod spytkorvicdo Pólssi' w solec(viePólwieś
arunlórv' oslaIecznie na skulek ióżnych lenulbacji związanych
f $']asnośoiąclrodnik będzie pLzebiegalpo pElł'ej strcnie gdyż po lervej stńnie fuĆ
był łlkup

Dożcz u$'asina fDajduiący
siętamgluntklóFro rvlaścicielka
mdla ok. roku 19! ó
Rcmonl,rozbudowaoru pżebudowadonu slrażdona kwolę 522'000zl' Niniejszy
pŹeltrgjestpierwsf'n pŹettrgieminwcstycyjnynogło9onynw naszejgninie'
.

\\'ykonMie projeku remontuprzebudoły i nadbudo$Y budyŃu Zespolu szl.olno
PŹedszkolnego w R'cfo

e' PlmoYany ]cŚ kompleksoły Enon1 bud}rrlu szkoll'
wynimie podlega.]ą
wszyŚkie ilslalac]e'docieplenie'
\yniana okie!' budorvada.hu
otaz nadbudo\ław celu pru niesienia plzedŚfko la f budynku dawńcj aFońomówk i do
budynkuszko]y,ks'otana tenprojektĘnosi l75'00of.
'

z]vięlrsfenie reze&.v soleckiej so|ectwaPóhvicśdo klvoty ]5' 000 f]'

.

DalszyciągEalizaĆjjproglafuu..ABc Uczę Śię.,
Re.lizowanie no\€go

pńgranu dla dzicci .'Iuż plywani.. Jesl lo pń$ań

llywania dla dficci 2c szkól podslawo$Ych'
Konlynuoivanie progrm szczcpicniadzi€ci pu€cis

nauki

nrennrgokokon'

'yóji G",nl! Mari|sz KĄ'lia,

rv dalsrej częścirunaczy], że stda się umieścióFszcze
na boisk!
s lym oktr { bMżccicgminyzadaic budo\q konlenclajako ap|eczasocjalnego
Śponoqm wKs ..viklo a,.lólwieś'Kwola li7.zńaczonana ten cel 1o 49 000 zl', jednak
koszlorys na to admie opiewa na ksolę 300'000 21' Będzic 1o zabndolva konlenefułl'
Bald7-opodobnej klasy obicklmożna fobacryć na pljwalni w chr2anowic, Prowadfone są
dzia|ania ^viąfme f \}konlnieo

pŹylącza łodnego, tnddej będzie ł}kon.ć pEylĄcz

prądugdyżlinia energelycznabajdnjc się batdzo daleko.

\\'ójt onnny poinformowal, Źe pńcuF Dadlynr aby rcn tontcner powslal, w międfy cfasie
pŹy $tpeiu

finansołlnr gnnry dzialacfe chcą $'konać lapacze n! pilki. halogeny a w
dahzych planachjesl ogodzenie teso obicktu
Do Fżedstałionyohplzez wóju otriny adań szczceól c budo$}'konleneraodniósl się
sołl's *sj PólwieśstanislawMaślona
inlbfuując'żeb{'lfo dobŹe'żenic zosa]akuPiony
-0
lor.F' r
0 0 0 . 1 . C d \ / : t e q o . . . o . l o ) / i n a r \ ' nie dostosorvanydo realnych

Ad' płt 4 Rozpalż.nie projeklu uchrya|y!v sprrrvie. pĘ'jtci!

Aktualizacji uany

odnorĘ Miejscorvości
Pólwjośna hla 2008-2015.
wćjl Gniny

Ma usz rJ'nian

p?f,dslawil nrfonrac.je nl' prcj.kfu ucbwlly. spra]va

p|ru odnov) micjscotvościjeś
dotycząĆa
krórk. i prosta'szmbo ałtua|nie
majdującesię
przy don! stra2aka N Pół$śi Ód stony vschodliej lj pod fuńdamenlenrczęściolvopży
placufabas' PopizednieWladzegminyze ślodkórv
unijnydr*'{konalyp|acabaw któIy lie
zosl.ł fgłosfony do slarosisa PÓwia(o{ego w efekcie aa|cźliśny sĘ w sytuacji w kóEj
plac abaN nie ma \ynagańej dokumenkcji a nodki Uńłńe zostaly rozdyspono\une'
Budynck lm nra b],ó dofimnsoqlny z pieniędzy LDłnyct] w Ianrach proermtr jjŁąĆfy .as
rzka'' r$lizrwŃego pruz slowaŹyszenie Dolina Kdpia wniosek aplikacyjny zosBt
z]ożonydo KJakorva i N UalFelnieńiaclr $Ytknięto nm, Źe szmjbo na tyD obickcie bajduje
się rv hiejscu Dlacu zbaw. a nie moć lan być w zNiązku z lymj żc plań odnos!
niejscowości
wskey]vałplgc fabał'na lej d'alce należydokonaća1iany regoplanui plac
zaba]Y nalezy pŹcnieśćna drugą srÓnę Ćzyli śro!ę zcbodnją lońieMż nie n. innej
ńożliwoścj'
Prcblcn projÓklos],tego budyjkupolegalna tym, żedziałkajest bardzoma]a'
Trreba zmienić lokalizację pllcu w frviązkn z lym nllei

nielić

tą uĆhvalę lak gby

$kazaÓ w tyń planie odnotw niejscolvości dzialkę któE aa.,dUje się !o drugiej stonie'
Uch*'ałazostaniepŹedsarńona Radfie oni.y sp}tkowicei zoŚanie ono dolączonado
dokuncntóNw celu uupelnieniawnioŚku'w dahze]częściwójl cnrjny pzcdstawilteść
ucnsał Nr l /I4 co sluołi alącarik do niniejszego
prolokołU'
zebranie nie wnioslo uwac i fapytań w Eiosowhiu jaMyn jcdnoelośnie
ZA podjęto
uch{alęw spra\'ieakfualizrcjip|anuodDowymiejscowości
Pólwieś'

a nt.zxnonrou

b loloradlru n!d

PrzewodniczącyRady Gnin)' Jeży Piórc]vski poin|ońjÓwal, fe N nicsiącu 8rudniu do ndy
cminy s!|]nę]o pismo Mieszkańców ul' ]ana Paw]a II ByIo to tylko s1sląJieńia
do oDDKiA o żamontowmielobradm

tak aby aani drogoweby]y by pŹeslrzegane' Rada

cminy postano{ila'żepoddato pod opinięlublicfną i z tego to porvod!na zebmiach
9iejskichFsl 1opżedŚa]Yime'
Pisnro M ieszkmcół j ał równicż Rady Gniny stanos'i zalączńjk do niniejsfego plotokolu'

jcst przeciwny zmonlormnja
sohyŚ wsi stmisłaq' MaśloDaponrfonrosll, że osobiścle
ny j akoMiesftŃcy'
fotońdaiuponics.z najwięcj |nandalóNzaplacilibyśnr'
PRzEclw
Zebrmienie rvnioslouwag i zaplań w E|osovaiu jawn}nrjednog}ośńjĆ
propozycjizanonlowaniafotońdn'
Jbosic'lri nn wnioski i z.

!]!SEE!r.
odFowiedzina Mioski zgłNfÓne na popŹednim
wójl Gminy Mdiusz kysdan ud2ie1i1
Na iviększośćpllfu'

odpowied7j zoŚaly dzielon€

na poplzedniń rebibiu

wiejskim'

Naloniaś dsa z njch Fzyjęte zoslab do rÓzpatzenia i ewcntualnegoł1konŃia lj'
zjŹd z ul' Zatoskiej ua ul. BŹozołą

( prośbao uupelnienie kafiiefueń

u|, BŹozolvą). popla\9 zjlzJu jĆś ńiefuoż|iwaedrf aby poplawićfjafd 2 D|,
Bżozovej n! drcgę kniow.. ńależyZlienió geonetriędogi, Nie ma na to jednak
zBody Bsz.ystkicb mieszkmców' Ulicę BŻozową uzeba wysypaó aaczrą ilość
pozioń dmei' To jestjedynehkie
kruszy{a i go utwłdzić tym smynr podtrosząc
rofMĄzmie rv tym ąonie' Na dziń dzisiejszyde ńofńa tclo Zobió' slan
nawiel4hnibędzicmonitorowmym bieżąco'
.

u$awienia znakćw drogolyychpŹy PŹojściaclrdla pie9yclr. znaki
f,foonlowdc są zgodnie f anvierdzon'fu ptojektn o'ganifacji' znak pŹ'slaŃu
zmiba

gniny
zostalpzenjesionypŹezpraco*'nikówgospodaEzyclr

Ad. pkt' sDrarw bieżące.
rvolnewnioskii zrDvlani'
Mieykahi.c

|Bi wojĆiećt Rrołn zaznaozyl' że kq'estja pzeniesienia znakó\' drc8orłTch

doryczylacalegoodci|rkamiędf' nieiscowością
lrćlwieś
a niejscrwościąRycfólv ( znaki
ulludńiająpoluszaniesię po cnodnikujak ń]urieżjeEoodśnieznie)
MieŚzk|,iec

]Ń

wojciech Bfo"ia zp'ta|

cŻy lv gfrinie znajduje sĘ plan ośNiel]aii!.

dośvietlania
miejscon'ości
Pólwjeś'
chodzis^zcBólnico ul. widoko]vąi ul zaloską
Mbszkanka wi MnlgoĘnh Lkzłr fapylala' c4, będzie \'rykonyMna ul' widokorła' jezeli
nie 1obardzo proszęo $1rs],paniedrcgi kfirimien'
Mi$.].nnieĆ |!si Adn"l sz! o1lski z\\tócil uwaeęj Źe Śudzienki na dlod7. kdjoŃej
uI zatÓBkiejod kumi !!leży Ę'cfyścióponicważ
$sfyslkjosązanu]one
Mi6zkn,i4

|Bi W,jćitćh Broll'" poinfornro$al' ze syluacja sludzienek zo$a]a zgIoszonado

rejolndóg ł'wadoNicacb,bezrezulla1u.
MieszkLnie. |!si Adnh Mos!Ó'lik

fdp!|nł- czy jest nrożlil'ośó falrudnienia w ośmdku

Zdrowiaw RycfÓ*'ielekażapedialry'
salls

1,si sldnisla|, ,''"ś/,nr poin|omowal. że jeś fobligowany w nawiązaniu do

u'po\iedzi Pana wojciechaBanii potwieilzić,re sprawąpilnąjcśu)'końańjeośNietleni!
u|.Św l]onanaw okolicyl,ańslwaDziulrai |ani |r}c
sol|s

1,si sn,hta]j

Piętakorazdic' KdlejÓrej'

Maśl,ła poprosil Wójn Gniny o pżedslawicnie noĘĆh 2asad

zg]aszniaau"ńi oświetlenia
uliĆhego.Poinlbnno$"lńwnież.żeawaricośłiellenia
klóE
zoMry mu zcloszona' puekazl do Użędu Gniny do rcferatul'I '
Mi.szkahkn wsi MolgoĘnfu L6./rn fapyala' cfy jes mo'nlość ulwor7'eniapzyslanku n.
u|,zalośkiej\' Ejonie n| widokoęj'
sohys \si staiislaw M!ślon.odnióslsie do uwolzeDiapŹyśankustwierdzając'
żJ spra\a
jest bardzo lrudDa' Mieszkńcy

którz], nrieszkają l. góa

huŚzą rejśćplałL}cmie 800

nctróY do plz}śtankua pżecież puejeżd:Źająkolo wlasńego domu i mugą się wracaó
Na miejscu byliśmy\uz z wójtem omz z p.zedstarvicielańi po|icji' Poplosil wójla cniny
Ó znalczicuiesposobuna lo rozwiązanie'
so||t|s]!si stlhbtd'
MieŚxkl,icc

MaśIonn7'p'1al, czy pŹewid}Ąvanejesl zamontorvanewiaty w Pólwsi'

'łsi Adan sudlo''Jłi

zp'tal'

dlaczego nie \sz]scy pP-ewoźnicyulizynują

sięna pżystańkulrzr pęl|1.
]|liaszt|niac isi
Mils.tuiac

Marel

Tlrnła upy|^|, Ćfy jesL ńoż|i"ość zmontoNmia

lmy

pŹy

i'i Mnrel Trmtą poprosiło pospŹątmie śmiecina ul' wąwozo$€j'

so|qs nsi sld"is1ni Mnślohd odnosząc się do zapyfuria pana Nlarka T)Qly w spńwie
żeśńiecilm hajdnja3cPodŻucanesąpuez Miesfk!ńców zŁącŻan'
śDieciPÓinIornorval,

Mi.Śzko,i.c ,|si A|ta,, sĄydlo'''r' zapylal!czy Daslą)is1miańa wodociąguazbestowego'
Zatonkiejod ul MostoŃj do u|.oómejjat ńwnicżodcinekod
chodzio odcinekwzdlużnl
!| wą\ozorejdo P. Nla(zyńskich.
Mies.kdhiec fusi ]{tzlszlol odto''ąż 2py1a| cz} jest nożliwośćpopń$} ńawieŹcbni pr7-y
! ' D ń { | e Ż d ' eI J J ' ' B ' ' o / o l a o ' o l s \ o | l n ; e o d s o d n ' e n i a
solĘs rsi

s1d|islnv M|ślokd odnoszaŚ się do fapy$ia

Para kfysztofa

odrołąż

że Pańslrvo szarekbyli ! niego i nie zgadzxjĄsię na fnianę reonetlii tej
Fonrfomo]vał'

Mi.Śzk!"iec

wsi Wojciech B|d],in zapyd' czy jest molnvość ponoimego mchonicnia
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