oR002.1.12.3.2013.KO

PRoToKoŁNR

3/14

zzebra.niawiejskiego
SołectwaLipowa
odbytegow dniu 2 mtrca 2014 roku

PRoToKoŁ NR 3/14
2014 roku
z zębrLnia wiejskiego SołectwaLipowa, które odbylo się w dniu 2 marca
o gotlz.16.30(I termin).
w zebraniu udzial wzięli:
SoĘs wsi Lipowa _ StefanGiereĘ
wóit Gminy spytkowice_ MariuŚz Krystian'
czlonkowieRady soleckiej oraz mieszkańcySołectwawg zał'liŚty obecności.
oraz mieszkańców
Zebranie otwoEył Sotlys tłsi Lipova _ steJał\ Giełek witając Wój1a Gminy
się
wynagula l|czba
zebrała
poniewaz
Sołęctwa'Stwięidził,żó zebranie odb1.wasi| w I termińe,
jest
prawomocne do
statych mieszkańców sołectwa upra\łnionych do głosowania ofuz żę
uchwał.Poprosił o wpisanie się na listę obecności'celem potwierdzenia udziału
'"a,"i-"*-l"
w zebraniu.
j
Następni€ Fzędstawit porządekobrad zebraniaw brzmieniu ak nizej:
obrad.
1. otlvarcie zebranią stwierdzenieprawomocności
2' Sprawozdanie Rady Sołeckej z rca|izarji zadń w roku 2013 oraz Planowanie
rozdysponowaniarezerwy sołeckiejw rokr-r2014'
do
3. Informacja Wójta Gminy nt' zadań aealizowanych w roku 2013 oraz planowanYch
realizacjiw roku 2014.

4 . odpowiedzi na wnioski i zap1ĄaniazgJoszonena poprzednimzebraniuwiejskim
5 . sprawy bieŹącę'wolne rłnioski i zapfann.
6 . Zakoń.czerltęzebtalia.
ZA (16)przyjęto porządek ohrad w brzmieniu
Zebranie w głoŚowaniujawnym jednogłośnie
jak rryżej.
prac
Ad' pkt. 2. sprawozdanieRady Sołeckiejz realizacjizadań w roku 2013 oraz propozycje
do realizacjiw roku 2014
żęRada sołeckaw 2013roku miałado dyspozycjirezerwę
sołtlswsistefąn Giełełpoinformował,
rv rły,otos"i 1'ó0o zł, któru została wykorystana w całościna zakup materiafu
""tJ*ą
p,,"^u",on"go na remont drogi rolniczej znajdującejsię za-.posesją Pana sowy. Ponadto
WDK'
dvukrotnię i ubiegł}m roku pracownicy intelwęncyjni wykosili trawę wokół budynku
zostaładokończonapizepona ni wale wiślan;'rnolaz wykonano częściowyremontchodnika.
koło
Do budżefuna 2014 roku złożonowniosek o remontchodnika, położęnienakładkiasfaltowej
Pana Janika, ogrodzeniewokół budynku WDK, sanitariatyi dokończenie drogi rolniczej za Panem
Sową'

W 2014 rok Rada Sołecka otzymała do dyspozycji zrłiększoną kwoę rezerwy celowej do
7.000zł'z tego:
wysokości
- f.50O ń zaplatovtanona dokończęnie drogi ro|rricze.jzą Panem Sową' naprawędrogi do Pa,ni
Mostowik i na ul. Lipowej uzupełnienieklińca;
. 5oo złna pomalowaniehuśtawekna placu zabaw;
- pozostajedo rozdysponowaniakwota 4'000 zł.
W dalszej części swojej w1powiedzi Sottys poprosił o przydział jednego Facownika,
zatrudnionego w rumach prac interwencyjnych, do sołęctwa Lipowa. Przedstawił ploblem
zwięatty z niebezpiecznięzamontowarĘskzyŃą ęleł1ryczną,znajdującąsię na chodniku obok
placu mbaw i poprosiło interwencjęw tej spmwię w zakładzięenergętyczn}łn.Nadmieniłteż o
złpadającejsię drodze w miejscach,gdzie przebiegaka,nalizacja.
Ad. pkt.3. Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2013 oraz
planowanychdo realizacjiw roku 2014
zęstawieniewydatków z budżetugminy aęalizowanych
Wójt Gmi,,y Mańusz Krystian ptzedstayłił
Lipowa w 2013loku:
w Sołectwie
. remontdrcgi rolniczĄ l.600 zł;
. I€monty dróg gminrych wg wskazań Sołtysai Rady Sołeckiej 30.000 zł (wskazano do
wykonaniachodnik przy drodze głównej);
remontcząstkowynawierzcbni bitumicznych |.799 zł;
. prace porządkowe wykonane przez pracowników intelwencyjnych: przędę wszystkim
izyszcżenie rowów melioncyjnych, które to zadanienię należydo zadangrrrinnych(obiekty
Małopo1skiegoZarządu
te w zdecydowanęj większości są pod zarządem i własnośoią
Gospodarki Wodnej
Zarządu
Regionalnego
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz
w Krakowie)' ale jest wykonywane ze względl na bezpi€częństwo powodziowe; obciŃa
gałęzil;czyszczenle poboczy dróg gurinrych; wykaszanie traw; zakładanie i naprawa
znaków. SzacuŃowa waltośówykonanychprac to kwota 2 1'000 zł;
Łącnte w 2O|3 roku na sołectwoLipowa wydatkowanokwotę 55,199d, dla porównania w 2012
rok.ubyło4l.030 zł'a w 20l1 loku - 34.061zł.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem inwestyryjnym ubiegłegoroku było dokończenie budowy
przeslony betonowej na wale wiślanym.
Następnięwójt przędstawiłzadanialealizowane w ubiegłymroku, które są wspólne dla wszystkich
sołectwGminy:
o w szkołachna tercnie gminy realizowano program współfinanso\łanyz Unii Ewopejskięj
pn' ',ABC uczę się.'.'' po1egającyna w).róvn}'\łaniu szans edukacyjnych dla dzieci
zdolnychjakrównieżdla dzieci słabouczącychsię;
. dofinarrsowaniedla ZakładuUsług Komunalrrychna zakup wagi do ważeniasamochodów
ze śmieciami oruz adaptacja bud}ł*u na sońownię
w:eż'dżającychi v"ryjeżdżających
odpadów - 65.000 zt' Dzięki temu udało się konhowe$yjną ,,ustawęśmieciową''
wplowadzić w naszej gminie w miarę bezproblemowo.
W rlalszej częściswojej $Tpowiedzi wójt Gminy puedstawił zadania planowane do realizacji
w 2014 róku w SołecŃe Lipową a będzię to dokończenie tozpoczętyahpftc czyli remonl dróg
gminnych _ kont}łruacjabudowy chodnika na co zaplanowano 30'000 zł. Zwiększono wysokość
rezerwycelowejRady Sołeckiejdo 7.000zł(doĘchczasbyło1.600zł).Ponadto:
plo$am,,ABC uczę się'..'';
. w dalszymciągubędzierealizowanyw szkołach
.

.

pn. ,Już
dzieci zę wszystkich szkół będą ucz€stniczyć w programie nauki pływania
zostały
na
ten
cel
a środki
1iĘwam,,.zajid,a bęrlą się odb1tvaćna basęnie w Piekarach,
pozyskanez UEędu Marszałkowskiego;
kolejne roczniki dzieci będąszczepioneprzeciw meningokokom, kwota przsznaczonala to
zadanie- 15.000zł;
_
budowa ńomu Pogrzebowęgona cmentauu komrmalnymw Spytkowicach (w tym roku
stansulow) . 680'000 zł;
wykonanie projelitu przebu<lowy i remontu Zespofu szkolno.Pżedszkohego
w Spytkowicach.

Ad. pkt 4. Odpowiedzina wnioski i zapytaniazgloszonena poprzednimzebraniu wiejskim'
poprzednim
|/ójt Gminy Mańusz Krystidn odpowiedziałna wnioski i zap}tania zgłoszoneia
zebraniuwii'jskim' kt óre dotyczytytrzechtęmatów zwlązalyah z sołectwęmLipowa:
w kjerunkuChatupek
Wykonąhieścieżki
prywatnymi. W
Po Iozęznaniutemafu tęreny po któiych ścieżkamożę przebiegaćsą telenami

budżęfugminynię są
z.iryr, ip,.yz",y^ iowęsfie na gruntachprywalnychzę środków

moalwe.

Dąlszy rcmot|tchodnikó.||]
Był i bę<lziekonfnuowany.
Wmiąna ogrodzeniawokliłbudynfu,WDK
Wkonąnie toąletyw bud,",buWDK
I.]fucho iehie ś\łietlicywiejskiej
okna.
Temat Iemontu tego budynku pojawiał się na zebraniachwiejskich, na Iazie \ł}'nieniono
jest jego pŹeprowadzenie. Mogłaby
Renont jest potrzJbny,ale musi bye cel' dL którego zasadne
złzeszającamieszkańców sołectwa,l.1óraui}tkowałabytęn
na orzvńad powstaćjŃaś organtzacja"
"zorganizowane,
musi być pomysłmieszkariców,aby budyrek mógłna
u"jńlr. ś"i.,"*" ńsi być
d|u .u*"go Temontumija się z celem..KaŻdaforma akłw,rrości
pą'e.i. wyr.o"-i" i..oń
ze strony
"o"i"
sot".ń j"st *'i*"*a i każdanowo porłstałaoryaniz:LąaD1epozostaniębez wsparcia
Wójta.Rady crniny czy teżsohysa usi'
Ad. pkt. 5. spratT bieżące,wolne wnioski i zapytania.
pozyskania środkówna budowę
Mieszkaniec sołeclwa Tbmdsz Ja ik fApytĄłczy jęst możliwość
z programów ,,ochrony WisĘ'' czy też' z :ll-riychplogJamów Zaproponowałaby
l*łi"u"ji
r^'mediach sprawęwatu wiślanego
ń'io.o*ue póał-ętowarriedo dziennikarzy, którzy nagłośnili
o.L pop.o.ii o spiawdzenie przęustu prźy w11eżdzlela wał, ponieważpodczas intens1vnych
opadówdeszczuwodanie ma gdziespb.wać'
zleca
Ił'ójt Gminy stwierdził,żeMałopolski Zarząd Melioracji nie zgłaszagminie co chce czyścić,
przęf
nas
są
często
JnŻ
wvnaiętęińrmie okeślonąilośćmetrów Towów do wyczyszczenią które
do MZViUW.
-1cz;izczone. lakie syuacje byIyzg|aszanę

Mieszkał,iecsołecbpaw}Taziłchęć współplacy odnośniepowstania ścieżkina Chałupki,w części
przebiegającejpo jego gruncie.
w Lipowej, jeślijest coś
sows ,|,si stefan Gietek zasygnalizował.żejest problęm ze światłem
robione na linii to naiczęściejwtedy nie działa oświetlenię.Zapytał' azy jest możliwośó
zamontowaniadwóch lamp na wale.
Mieszkaniec solicfi,a Jan K.,rp zAp',tało ,pseudo'rolników''' którzy biorą dopłalyi w1nruszają
w}lalanie traw, czy gmitta ma wiedzę kto bierze dopłary a nie wykasza taw. Poruszył także
sprawęztłiązanąz remontemPawilonu spoltowęgo w sp}'tkowicach.
Mieszkąnka wsi Beata Lisotwka przypomrltałao naprawieogrodzeniawokół bud}nku wDK.
w tej częścizebrania:
Wójt GmźnyMariasz Krystidn oópor,,iedziaLr\a zAp]]i.aniazetoszone
. sprawakanalizacji jest to temat zupęłnieinnej kategorii środków Gmina posiada studium
wykonalrrościinwestycji pn' ,,Kanalizacja pozoslałęj części Gminy wraz z rozbudową
oczyszczalri ścieków''której koszt szacuje się na 80 nln zł. Dolina Karpia nie ma takich
pieniędzy' a w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich, z lcórego gmina dotychczas
korzystała,nie ma już mofiwości dofinansowaniakanalizacji. Gminy wiejskie mają małą
szansęna uzyskanie dofinansowania.Jedyrym Źródłempozyskania śIodkówjest obecnie
Małopolski RegionalrryProgram operacyjny do któIęgo jest plzygoto\łanydużyprojel.t na
rozbudowę kanalizacji wraz z rozbudową oczyszcza|ni ścieków.Przygotowanę studium
\łykonalnościpotwierdza prowadzeniesieci kanalizacyjnej w Lipowej, gdyżjęst tu zwańa
zabudowai blisko zlokalizowana oczyszczalnia.
. w temaoię podziękowań - Wójt proponuje \łystosowaćje do redakcji Kroniki i Radia
Klaków oraz dla MZMiUW.
o W kwestii ścieżkiw kierunku Chatupek, zaproponowałaby wykonaó to ze środkówRaĄ
Sołeckiej oraz aby SoĘs zorięntowałsię odnośniezgody pozostĄch mięszkańców
właścicieligrwrtów.
o W zakresie oświetleniaod 2014 roku zmieniono umowę z energetyĘ i awarie oświętlęnia
ulicznego mieszkaricy zflaszają do Urzędu Gminy. Zgłoszenia są zbierane przez cały
Ędzień i w poniedziałekpo pofudniu kazdego tygodnia są wysyłanedo TAtJRoN-u do
Zatora.
. odnośnięlamp na wale będzie ogromny problem, ponieważ\łałnależy do melioracji i nie
będzie zgody na postawieńe infrastruktury tecbnicznej (słupów) oraz będzie koniecae
pozwolenie na budowę, zaznaczyłjednakżetematbędzierozeznany.
. Gmina nię ma wiedzy l.1órzy roJrricybiorą dopłatyi w jakiej wysokości.Agencja takich
informacji udziela tylko na zap)'taniesądu. Natomiast w kwestii w1palania ttaw - Prawo
ochrony ślodowiskadaje gninie ,łęorętyczl1ł'możliwośćwyciągania konsekwencji za
niewykoszeniegruntóą jednak proceduraegzękwowaniatego obowiązkujest długotrwała.
. Remont LKs Asha odb1rła się na podstawie pĄełtu. Projekt przewid;.wałrozburzenie
nadbudówki na samej górze, rozebranię stopu i częściowe rozebranie najwyinzej
kondygnacji. Po rozębrarriu nadbudówki okazało się żę stop jest tak mocny, że jego
rozbicie naruszyłoby konstrukcję ścian.W zwiqzku z t}m na Radzię Budowy mzęm
z projektantęmtego obiełtu,inspektoręmnadzorui kięrownikiem budowy zostałaokęślona
zmiana tęcbnologii wykonania _ z:rrienionoprojekt, wystąpiono o zmianę pozwolenia na
budowę. Do chwili uzyskania zrrienionego pozwolenia na budowę posadowiono dach
t}mczasowyj aby chronió budynek przed dęszczem' obęcnie dach jest juz wykonany
wg anienionego projektu. Filma wykonuje prace solidnię i termin zŃończenia będzie
zachowany.
o ogrodzenie wDK - tę ptace rieszszą się w t'm co Wójt wcześniejpowiędziałna temat
tego bud''Y <u.

z jej posesją
Mieszkanka sołectwgBeata Lisowska stwiętdzi'a,że ogfodzęniew częścigraniczącej jęst
cała
gdyż jej posesja
oil-ń" ni" *'por""g o z tym czy z budynkiem będzie się cośrobiło,
jest zdewastowana. Nię ona
oerodzona opńcz ózęści graniczącej ź gminą, która to część
w tym 7akresiespoczyrłana gminie'
i3o'o-uJ'iluao rxi.go sraiu i sądzi.ueodpouiedZja]ność
jężeli Rada Sołeckauzna, żeby
Wójt Gnin), Mariusz Krystianwyjaśnił'że nie widzi problemu
k*oty .ez"..y przeznaczyćlawykonanie oglodzenia.
"
""ęić
nie ma intercSuw Rm żebyjej
Mieszkanka sołech,.|Beata Lisowska za]uwd4ła,że społeczność
zrobió ogrodzenie.
znalazlby się jakiśpomysłna wykoEystanie
Mieszk&niec sołectwaTomasz Jąnik dodał,żę moźLe
jest podłączony
i"no obi"ktu * .o.".,"ie gdyby istniałtu węzełsanitamy,a na razie budynek nie
d;kanalizacji, jest teżproblem z instalacjąelektryczną.
problemu dla
||'ójt Gminy Mą|iusz Krystian odpowiedział, że kanalizacja nię stanowi
instalacjielekĘcznej
funicjonowaniabudpku, tó wystarczyszczelnęszambo.Natomiast'ręmont
wylaga pozwolenia na budowęi wiąze się z remontemcałegobudy]ku.
o posadzęniedrzęwwokół oczyszczalni ścieków.
Mieszkąniec sołectwąJan Karp poprosił.
mięszkanców o koniecznościpEeplowadzenia remon1u
sołtys,|łsistefi,n Gietek po]rttfomto,łał
Lipowej'
sjęna teręnie
kaplic}Znajdującej
Ad' pkt. 6. zakończeniezebrania
soltys wsistefąn Gierclr podziękowatwszystkim obecnymza udziałw zeblaniu.
Wobecwyczęrlania dyskusji na t1.rnzakończono zebraniewiejskie SołectwaLipowa.

Prowadzącyzebranie:
Soltys wsi
StefanGierek

Protokolant:
Balbara Kołodziej' Joann, KLaja
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