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PRoToKoŁ

NR 4 /14

z zebraniawiejskiego
Bachowice
Sołectwa
odbytegow dniu 1ó marca 2014roku

PRoToKóŁ NI4n4

z zebrania Pi.jŚkicgo solcctwa Bachołic€' które odbyłosię V dniu 16 narca 2014 roku
ł gottz.od 9|.(IIt€ n in) do 11!o
w zebnniuudzialMieli:
Soltyswsi Bachowice Mrriar SzNczyk
wójr cniny spytkowice MańDsz Krygliln
Rad.a Rldy cbiny spyrkowi.eL.cyń. Kożlk
Radny Rrdy Gminy Spytkowice Zenon Szwcyk
Radly Rady Powi'ru wadowicki€& Józef Jod|onski
Kigmw k PosterunkuPo|icji ł spyfkoMocb. 'sp. 9inb. zdzislaw ('.pnk
Dzielni.ory soleclł! Bachowico asp. Robeń Poni.t|ak
cz|on|roYigRady solecki€j oFz mi6zk'ńcy sol€ctwa wg' zal' listy obecności'
ZebmnieotwoŹyl sohys wsi BachowiceMarie sfeBcfyk qitając obrcnychogościo@
stwie.dził,ż€ zeblaie odb}l,t się w II temilie. gd'u w I temiń€ de Ebnło się 5%
st!rych ni€szkeców sołectwaUpmwnionychdo glosowmiatj' 86 osób oru' ż€ rcbfuie j€st
prawonocne.lopodejnowaia uchwal.
BioIącycnudzial w z€bmiu Miesfkńców solectwapoliosil. aby zgodlie z pMgr.fem
potwiedzili na liścieobecności
popfuz Nli$ie ińieńa
l3 us1'2 sbtulu solectwaswąobecność
prrekazm
z€blmym'
i @wiska oe ulicy i nmeru donu' Lista ast!ła
osby chcąceabnć glos w dysłuji sonys wsi Bachowjcepoposił' aby p@d rcz!@złci.m
swojejłĘowiedzi podalyimię i n:Wisko, celeń odnotoMni! w potokole. ktojest fełasają.'t
lub Mi6kodawą daego u!'tarią czy Miosl.T' Nie podmie inienia i nwista spo*Ddują
ż€ zgl6ający fostalie odnotowanyw llotokole ogólniejako miegkaniecsol€ctwa
Poi.fomowal !óMieą ż€ do głosowaniana zeblmiu upEMieni są si.ni ńieękancy
w stalyn rejestŹe*lborców Gminy spylkowicą
soł@tM mi€ycz€ni
prezydialnego;
do
slołu
Nst@nig ap@sil
wójl! cńioy sp'toBice' RadnegoPowiatowegooi& RadnychRady ońiny sp'tłoM.e'
w dalsć.jkoĘnościp*ds|awil pńponowey porfądekobńd|
obEd'
l. otqEcie zebmia' stwierdrenieprammocności
2. SpawozdmieRady Soleckie.jz rcalizcji zdm !v rcku 2013oEz pltuowe
rczdysponowie tzeny soł*kiejw loku 20]4'
]. Irfomcja wójt. Gniny nt' Zadń aealizowych ł rcku 20l ] od plfuoweych do
realiacjiw roku2014.
4. odpo{iedfi ra Mioski i ap}1!Óia zglogone ńa popżednimebmiu wi€jsldm'
5. spns! bidące' łolne Mioski i z!!mia'
6' zltońc&ni. uebmia'
zA (56) pżyję|o
zebnnie nie wDioslo uYlg i apyrań w glosoB.niu jlwnyD jednoglośtrid
ponłdck ob.ad w bŹnieniu hk rrYżej.
Ad' pki 2 spr.Vozdlni. Rldy so|eckicj z rellizlcjj zad!ń w reku 2013 ole phmwln€
rozdygpolowanierezeny so|eckiejł roku 2014
so|tvŚwŚi Ba.honi.e M!ńan szfl.zvk nŹedsllwił:
. Śpń{ofdm]e Rady soI@kiejf lealif&ji adan s lokD2or]
. Ple Radysoiecki€j na lok 2014.

których piseme lr€ści stfuowią zalącmik do prolokolu'
bmli€ wicjski. nie Miosło uw!g'
Ad. nkl3Infornaci' wóita cnint ńt z!d'ń zrć Iizowanvchw rlku 2013omz Dluowrnvch
do rćlliacii w rolu f0]4.
Ad, pkl 4 Odoowied.ina vniolki i
'jdnim zebrlniu łiei8kin'
wójt GDiny spytkoMceM.ńusz
s d}slusji oDó9i| w$ puołty

Powit!] Rszyslkich Mieszkfuicórvi pŹedsrawi]eslawienie środkówjarie zostarys}da&osoe
w solectwieBachowic€ w 20l ] rcku 2 budżetu
Gniny tj':
- qfkonanE abezPieżmia llzyczó|ka momr na potoku spy1kowickin przy
uI' Na wugómch w obrębieposesjiP.Kubarek.a |tYoręl?.94o z|l
*!l{otn'e Emmtu drogi 8Dinnej zjżd z ul' stefczyka ń'in. do posŚji Pfustwa
Jeikowskich . 2a |r}oteż0.000żt.
- nonlażdwóchwiatpżyst. oBycb a LToĘ 16.700zl'
- w rńach rcbot publicfnych 9 osób plMwa|o w ŚołectwieBachowice. s!ńość robót
72.000zl,
- Enonl Donu stńżana- ł!ńośćca|kowit!fubót32.r.654
z| z.reEa f b\dżerlGiiny
s p l ' k o \ i ( . l a 7 ' 2 o 6 z l a / p o A l k s b . i d o l l c l ' U n i j n| 2e 7j ' 3 s 8 / \l 'ł| f r a c | v c n 9 o d ( ó w
uoa]o '|ę |ono|ek:oqo s}lenon|ova. budynet j sry|onq. ocieÓ|m.e.e|e{aję
zewętaĘ budynłujpolozyć na dachu povłokęifolującą w łodku budyn].uast.i;
{1/eńontowa g]óMa sla' poniesrcfeniai kucheme.Rady sokckiej. KoIa cospodyń
viejskiclr. koryaue i świetlicadla dzieci vynieniona zosla]ainstalacjac';',
mdnokealiacyjna' w popuednimroku żoŚa|róMieź łl,konmy reĘoń!częścibojowej
osP - zdeie to bylo dofinmsowmef prosrmu ,Benizy Małopohkie..'
- B1konamemwej nawi€Źcnni ófallowej ul' Rrmieślniczejw Imach procmu usuweia
skulków-aęskaliołołych
Yartośóinłestycji bnrto ' 287'596zI, ; budżctugniny '
57.520z| a żpronBy ot.zyDanej od Minisln Adninistracji i cyfryzlcji . 80.:076ł,
- r€nonly dróg gnimych waność
lobót 14'445zI. Ies!to kwoia dufu miejsa niżw roku
poDtrdlir co.ładc^ o'}m' 4 !J

Ó ' o " v ' o J e c s ' eB " c h o k i . ez d ; ( ) a o @ t ! i ę

vykonanie pFc zsiązańyĆb z ułładmiemkorytek, mo e€n kJal. uuDełi€nien klinca
utwardżniem drcg fiezem' któle byłyEalibwfue w mach likwidac]i skulków ńlwałnic
d$azoBych po ulewach mjoB}ch i czeNcovtch
ł]'datkoyh! lśvor' 40.920ż|,
- Baliacja Prcgtmu Usuw&ia Azbestu' w rmach którego w solectwie Bachowice
realizowmo 12 MiÓsków iuslnięto 23'5 l ebestu. KosŹ rcalifeji tego zdeia M lerenie
soł€ c ts'avyniós] . 7'30?2l.
- pnce gcodezyjne$,kontue w soleclwie 10,79921,
donmsoweie drialm spolecrno - kultumlnych - 2.300zt,
' dofimsowmie ''Dni. senioń..l.000 z|.
- fakupy materiałówÓa świellicęwiejŚką. ].6ł0 2ł'
- doiindsoyaic osP fu \łTpoczynekdla d'eci . 1'8oo z|'
- dolacja dla osP na załup BĘosażenia i ununduowmia ' .t'soo ''
dotacjana zakup nonirodnsu na WDK - 5,700 d,
- doiacja dla osP m załup nobilnego estlM ponpowego 'l53j6o 2|'
dotacjana wydatki bieżąceosP eiąfre f ubzymeiem goloMści bojowej . t8'699 zl'
dolacja dh LKs .' BoRowIK' na dzialaInośóslońową ' 32.1oozl'
dotacja na działa]Dośóslatulową dIa ..stołar,ysz€nia Rodfiny Kolpinga.. na rea]ifację
prcg@u ',ArqT'e życiepo 50.ce,l 4.400z|'
- nodemif&ja sieci łodociąlowej - 10.300zl,

całośćrydltków w 9o|etBic Btcbowic€ v fuku 2013 ro . 1.08ó'325 zt
D|t pońnmnia: w rcku 20lż' 1.450.000
z|,ł 2ol1 . 989.ooo
zl' w rcku 2012.ealizovan€
byly dużeinw*tycj. drogoweśtądt' kwot! byla VxżJa'
klrriejeóMież bddzo waaa c2ęść
ildalków, |1ór dotycfylycatejcniny lo n'in:
p@gfu..ĄBc tę się ''''' talizowy w sukolachz tercnuGminy sli*oNice mającyna
@lu B]ló\l@iu gms edŃacyjnycb aóMo
uchiów zdolnyc' ja& i dzi*i iiabo
Ezących się byłato kłota blisko l00'0oozł,
. qołm$Wf
zakładu Us|us (onunalnych w sp'lkoyicach !a zakup wagi, oru
donnmsowmlena p!żygotoweieponi€szcaó do segrcgacjiodpadów. óa kwoĘ ponad
65.000fl' Jst to o lyle łażne'żecaiągospoddkęśmieciową
dtyzją Rady cniny i wójta
pEkffio
do Ealizcji wlsnej jednośc€ . zał]adowiUs]nc Konumlnych' Dfięki rc;u
'utawę śni€ciow{.m terenienórej gminyudalosię w nialę bezpoblenowospńwadfić
olu nmy befpośEdnią
kontrolęnadEaliacją ca]egosyslemu,
. dofinesosmie Śzczepi€oia dIEdziecipr2eciwkoneningokokom- ł wyŚokościl5.ooo
fł'
.

Jak wdeśojejmst.lo wsponnime @ tercniesolgctBaBachowicew Bmach rcbót Dublicavch
ptslowaloo osob kbre l}\onyvalj tsępuą(e pme: ocfy:/c/tr:e'o.edsa f,mie(l'
l'lłidaga d/|.lh 14 'yPT(.obcinlagd]ę..ożeB i /aku.leń' wJy!^m kołle|.'vJ.afe1i;
pżepustó\ puy drogacb]cżysrczeniepoboczydnjg gńimych' pog]ębifui€ i odnulmie owów,
wyksfu'e tlN pŹy drcgrchghimych i rolniczychorŁ wokóI bldyŃu uytecaości publichej
i konll9ks! boisk spońołych ''or]ik'', zakladŃie i mlraM znakó\ odwodnieniewDK (edn;
z TjwYniejs?:rl obót jalq się uda]o wykonać)'PonadtoPŹekeno 3 osoby do ńnocy
w z6po|e szkolno.Pzedszkohyń olu jedną na .,orlik.'' szscutrkoYa warlośćłTt;anycń
pnc pŹ.z pncołników ro oko|o72.000
2t.
w d*zoj rypołiedżi wójt Gnint pŹ€dsravi| inwestycjepluoslD€ do re'|iża.ji ł mku
2,ł14
|j..
nontażl wiaryprzyslmkowejna kwotę. 10'000zł'
- łykoneb pbjekfu pŹebudowy' rozbudo*f i nadbudoł7budynłu Zespołuszkolńo"
P@dsŻkolneco w Bachowicach celen kompIeksowe8or€nontu budyŃu popŹez
łTkonmie temonodemiacji' renont dachu,łFrimę iÓstalacji eleklrrcaej' wodno.
kfualiacyjn€j, c'o.' Ęnont sli lekcyjnycb'v]miea sto|dki okiemej i dżM'
- rozpocfęcie budosf Muz€m
spóldzielczościna teMie byle.j szkoły Rolnicaj
upańiętniającego
post!ćojca RudolfawaŹ€chy o.e KsĘdu Frechfla Gołby,
- użądzenieplacuabaw pŹy zespolesztolno'Ptdsfkolnym w Bacńowicach.
- zwiękgenie ćz€rvy elołej Rady soleckiej . 4o'0oo f]' v ruacb tych śrdków
Ędą
Ea]izowee zadaniaeivme z udożnienienpĘepusróĘ rowó\ wykładmienko!']4ek.
.

rcnolt ulicy cichej wspóllinfusowy & ślodkówŹ{dowych.v!l1ośćZdeia nie jest
jeszae aana gdyżzostalogloszonypŹelajg najegoEaliację.
- bdd4 llałdopodobnąinwesqcjąjestęmont ulicy oórki na caĘ jej dłucości'
e a ls do
spytkowic' Jesie.ią 2012 oku doga & fośa]a 2głoszonado renontu w r@ch
]NarodowegoProc@u RemÓntu Dóg L.kalnycN'. w pieNŚzyn podziale Gmina
sp}towice nie dostda środków(l7 niejscc na 40 gmin)' j€.lnał po podpiffiiu pŹef
Prezyd€nta usta*7 o Lasach Pfoństwos)'ch,w któEj apismo. iż aacba część
zystów
ufyskfuychpŹez L6y Pajsh'owe będzie!rekeywfua na realiucję w/w plogmu na
ostatnimspolłeiu z wojewodąvójl Powziąlińfomację,żeco najmiej 80%cnin' które
MioŚkosnly o ślodtjotŹyna je' Dlltego przygoto$)Ąnane
są aiey w budżecieclriny
gdyż vEność kosŹorysowa remontu tej drogi to prawie l '5oo.ooo zl'
z NaodowegoProgreu otŹybmy 50%dlategoteŹjećli Rada Gtiny sp'tkowice na

-

ssii rwie niMj pPyd y|i .ie do Miosku o 7riągnięc'e \Fdy1u fu stnaeweie
v€ t ęo
@'fu w leJ r MŚlycji
lo rcwną V rck I b|efącvr uoa się |o zdtr e
aeaIPotć
)0|l m/pocfyT|ismyo*oTa łm remol| u|.!y Ke.ó; la} q t}m
.wrcLu
m(u rołe udasięd*oma
tń falolc/)c mol droggritry.h j| Go'|i,
konrymacjado crNca progradu..ABcuczęsię ' ..' oE saklienja dfeci pmlvko

_ rczpoczęlazośała
Dautad'rvaia dfiei na based€ w Piekmch w rdacb progmu ,'Iuż
. nie @stałfożony Miosek o donrmsoweie fakupu
sańochodu bojowegodla osr
B&howi.erc v poa'e 54m o\Ę!'e o\@|o 5 e pozy)qyT ed)Żsm ol hód .'.ekłi.''
Ńlorj.b)'|p|Mowmy do ałJpU nie spehilbj lfukoq
kc\r.\h/c| wyfugsyc\ !Źe7
..r Nuvalo Óy We. \Lp'( ś|e'lr|
5Mo!|ód bo ow} a lól' moJa tapić aok J.o'ooo7l
Lm'|a Tllaląb, w)loiJć / ulsnyct łod|oq rir'mum 2000oo /l' s .o|J bieąc'T
"
nie ma boaiwości q}gospoddoMć takich śrcdl{óww bucecE.

Ad, pl'14
wóitodDo$ied,i'| ń. sDio,łi i zao\.'ni! /P|oVon(n. DoDP.dtriD /GbĘniu wi.iskim:

spzwdłnie s Ju.echnic/1egunauie./(furi
d.ogi .l poago';;sd dog. ó'|a] śońvd/o]yw |eFn.e D?ef wojla 'a} i pjocoMi{a meryolycaeEo
' Jwiąd^rc' 7ed|ogajeślw oobr}nsrme rec\n..l)ń' Ca..
."e' -'"ł* "ił . ii.j*].
M pomcn.-'peM€ o a

ólallu m o|dek TjUdJ cieftif souef,T' a e n|e 'e'I bł' /e drcgosię
.'s't|e d Ó)|o lo poqeć,ffe ra popPednjnfeblńi J wę:Lim'
2 lmon o$a.e -alu zat'a^po9oJJ Dr4 dlodzemwiaoqq * oblęb.e$oK
wrctL b'vą. yń rcl J e |Uooc/ę2 modem'/ćja rerclu obo| wD'' .a|e o|ocĄ.e bld'nłU
będ?trÓdnNime (poloćnie\ol ^i b1kowe]'tPad.e1ie pfuu /ie'en|lą
Dn śM'm rcAiązna
eteie prcblemprrkinauobok wDK.
1 w J \ o n f u ' eo ś u
i e e n . aJ ] | c a e g or a d l o d z el a c / a . eu . ' ( ' i e d / a o o | b J l J | R f . m ' e d h 7 ą
- Ęd|Użpose9jiPsu,k ego'
z uwagi na bra! sfupów w tyn rejonie nie na nożIiwościfałoŹenial!np' w
lieMsz€j koIejności
m]e.i opracou"cpŃ ek i u)' Mc pozqo|eniena ouooĘś'
czę9o oy*u ]"!':; to-|óo.on*iu
m Jr |ń* iń o'lcintu dokLTer I ie/bęnnejdo L4 Vdń po/{ o|eną je\ wię<s/jod kovlL
"cj
U|akgoleżel|na |effi.e 4'e| cnin) /ofuąUsllone Tiejs* gdlie ra]e,j'oby
n|e7będlaooŃJrerucJd' Rofd dbnlm'e |ego /adeL na md|e oocint'
'Pq e|ononic.fue
nieua adnore' u l b'i^,rych|aEc| lie będzie'o.eallzotd.'
PodśtroM|.l!k pdJ 'J ^b'dL $ o{ cn ny spyr|owi.. lMacltl. żema nad7ieję'
Ze srcdłó$
M l.aI'feie Ddr w Bm|ow!1|- bed7ieJeyc/eł.ęcei' NajuJ.e'ć
ódmd;sokc
w( do
do|oi"4n|e p|acuabaq PPy le'm'e sz(o'no.PPeońo'nym, do(o0(/erie
?fo.|u ]'r'DK boJes! b p.f.Ff w'y'oq* +i o@ lomoc/ęce l.nor L bud)nlu 7es!ol!
szkoIno'PŹ€dsztolnego'
Ad' bkt 5 snraw bieżlc€. wolne snioslri z'Dvtania.
Pln Marek Domag.|. . uMioŚIrosal
o s)'komnie oświetlenja baŃomafu
zmonlowffigo w budyntu \łDK, gdyżbrak oświelleniautudnia korzystaniez baroDalu
nocątuDwecforcwą porą
wójl Gni]',
ndpawiedzia].żepodejnie fuzDowy z Dyrekcją Bmku spóldzielcego co
'sPltłovice
do $lrcnrE
powyzsago
- Patr sr'nis|tw świdelga| . uf'1al o prjedy BUs m l@ie
vadosice Bachowi@' gdyż
jeden z pŹewoźnikóW *]/colał kursy i często nio Ęa moaiwości doiudu
do vado'ń.
Po['ĄJ |oŁe orcb|en duŻtj i'ośc|o/i{ów Ńaw'ajalych śiena wthoo1iej smfue

Bachowic'klóre niszcząuplaBf polowe'
wąl Gnh1, sp!|l.owie . odpoviedzial,żev nwestidfików fostŹnievystosowmepisno do Kola
Łowieckiego''KRUK.. w &tore celfu eięksenia odslEaht'
w oiawiedolcreei (orh a.ji /oiorori poirtomovat./e (af) m*rad ud) fim)
p7euo7o$qJe(opnouój oEZ wóiu ' /mcal uwatęna.po|\eir| 7esbolĘ /e op n.ują!
nd do d\)po4cii iedel .oz[ad|"fdynie majacdo po'óMaria Io/Jadou rnJ.n p;euo;nl|;q
D|a|ego
'rudnoie{ q !hv||i uoavmia op'1'i
lz) im) p?ewoa:L j;/df|' ]a}icl
"Mierd7|ć
"
q
1id 'ie V ro$]m

|o2łJd7e
oorófuiJ
do po!Źćdniego' \'e
ńfuydoJch.7erp
pPevo^i\ |\J''i\wiouje' ale wm cAie kaa |my
PPeq Óznit c,T'i n.e
ma t{xowleJ Iuqoo!l IsU a tyn ,fyn jes. To? iwolć uikj
w ^lórej obe.1k
ęia ''teji.

jes1eśny.
Na.ostatnimkonwencieZ stafuśĄmslalo uśaione.że lima RóMAN Birs z]oży
ponoMieM'osl o\ł]de.e opiri do nołego lo^]aduj/dy' Je^|i|ałiq|orl 1ie łp'yne
lom(a'em) p@cedre^ &nd / Jcty|eniemwcasn|e|sćlopi1' l) |\onoa sę bl nai,
żefima RoMAN BUs w ńmrch ''iauczki dk ns. a bmk pożn!'*o";opinii a*i..i..vysrti"
kuĘył kidunku wadowic'
-

Pal Józef MostMik
lrzedstałił Probleń wód opadolTch' l.lóre sp|'ryają
z.'Pżeaicy" ł kierunta J€go pos€sji' zaMioskomł o lyk;mie pńc nających,n;rci;
pŹechwyceniewody'.
.
|!/ój|
'chh'! splll|ovbe odpołiedfiał,ż€ adóie to zostfuie ł}konfue ć śIodkówRady
-

Pan Jan J&ikowki - ap'1al co z odwodnienienfjlzdu z ul' sle|czyka.gd,żPowiatosT
zMąd Dióg do chwili ob{nej teco nie mbil' zaMioskowal ómiei;
dokońcreni;
s1kladaniako!,t€k wżdfuż
nowopost!łej dbei do m'in ]egolosesji.
wój| eńirr Wkovi.e
odpowiedział'ż w spńwie odwodnieniazostarie ponownie
pisno
vTśosowfue
do ztzĄd\ D|óE Powiatołycb srarostwaPowiatołeso w va;owicach
ra oaż" '|oh|e LoT"{ /ośtaoie
s}^ofue /esrcd{osRa'lyŚo|"clie|'
-

Pu Andżej wfuna . zapytd czy 'emońt drcsi ul, Gótki będzie obejmowa]lóMież
vykomi€ odwodni€nia gdyz bra].odwodnieniadroci możespowodowć'jej fnis,cżeni'.'
zap]ł.alróMież o prowadrcnep@ż Linc EneĘy badfuiagmlogicznena teó;ie Bacbowic
cfy'cośwĘcej w lej sptwie wiadobo i czy to mieŹenie będziemiatojlkiś v!ływ na

wój| Ghih! sp,1l.o|!ic. odpowiedział'ż€ droga ul' Górki będzie reĘontowanaa .ie
pŹebudow}Nma odwodlienie apeMe j€si koni€cae, ale nie Ędzi€ *1kome w mach
renonfu' Możm by bylo częśćprac vlkonać pŹy ponocy pracownikówinletrencyjńychjat
@.ajo'o aobio0epu u]ic)Ktr'oq dła |ala|erJ' aleprĄ '.j iÓ$. osób'L|of
żludnienicv md.t od pdb|'(a)(h. prac' l.efren."]n).l '" lo|J bi"zcń"{p|e;;m.do
mieJ"&no
fatrudnielie)możesię okazój żeńie b9d2i€ to możIiwe'
W l/akcie dysk.sji PM WfuM zżfucz'ł żedŃniej paŚ drc4i bi ałsz,, byb n|y i noslh
a w |ejch||ilizniklo,szysrło'
wójt cniny sp)t.Mce odpowiedział,że gdyby Miszkańcy. właściciele
grunlów roInycnnie
fa!rymli gmtów ..podsmą drogę''i smi chociażrż do rokuobn|i sobie.oq} pŹ/edjące do
icn nieruchoności
d'siaj sytuacjaslglądalaby apetn'e ińacrej'ztmczyl loMież' że!;uj;weh
Łymva]n'!ach!trzpBoMi\owlnlefue1."Jrych/o'lahc/)saene'odnl;oercĘ'a|eb){
to czyDośÓjednofuowa' Dlalego Mieszkaicy wiMi sobie Śmi leru adbaó o le ros
i pEpD9ty pod drogą Nie wżyśkozrcbiąpBcomicy ińleMlcyjni dlategoprosiMiesżl@iów
zaiteBowoniesięspńl|@i dloż.ości
Dwów. klat i PŹ€lutów.
JeŹelichodżio oboty geologicae wy(onrnvanena zleceniefimy LINC Energyw chYili obecnej
koncenl,owa]y
się onegłórmiena solectwiespytkowiceponiełe tan zgodniJz pzek!@ą pzei

fimę iifomacją m ssji Rady Gmńy oE z€b@iu wićjskiń v sp'1kowicrcb' plmowea jest
budowainsta]acji.Jednakdo budos)' tej insta]eji jeslFŚeze błdzo dalekoponiewaŹEjpiN
lruba mi€nió Mi€js@łyPlm Zagospodfuweia PŹestŹ€mego a po drugiefifu nusi uzyskaó
decyzjęłodowislovą na Ealizcję PredsięWięcią do ttórej *ydmia pos1ępoweiedopielo
zoŚtało psżcżęte'w pŹedmiotoł}o postępowfuiubędzi€ musial być apeMiony udział
spoleczeńshł€ dlalegoMiszl€ńcy będąo inw€stycji m tym etapiepoŚtępowaniainfomowfui.
Nalonial z pieNgych plfuórt l.1óre fima pŹedsiawiłateEn, na l.1óryn plmowme jeŚt
zg&owMie qęela obejmujesoł€dwo slylkowice ' w Ejonie córek'
- Pan TldeuŚż Kurdziel poruszyłprcblet łlrwy w dodze na glmjcy Bacbowic,biegnącej
od llicy stefczykaw kieruntu Górek. gdyżstwda zasrcżeniedla użyrkoMikóV drogi'
Poruzy] ńMież PrcbIet calęi zwiŚającycbnad drceą gdyżmies&ńcy sadząodŻew
nie nyślą, T s późniejsfyńc6ie Ędą onepŹeszkadzaćM'tkoMikom dlogi'
- Pan zbigDiw Gniadek ' zaMioskowało zmonlowmie lmp na ul' wróblówki na dwóch
htniejącychŚIup&h. Poruzył róMież problem śmiecihajdujących sĘ pod ..Liptą'.
zaMioskowal lóMież o powoleie slraźy cńimej' któE reagowalabyw spBłie
LradfjeĄv]mU' 8dy/q ej v@w.enkd'eje.Ę nic'
lójl cnin! sP,lkowi.. odpawiedzial.Z caładrogaul' wńblówki od fjedu z dlogi kmjowejau
do .'Lipti' jest sftńontowm w rmach szkód powodzioRych'Natonist dloga dojudoła do
dwóch donów more być mbiofu ryIko z€ środkówbudżet!cńiny a j€st to kosŹ pt}najmiej
250.000
zl.
,|/l|ak.ie odPowiedżi
Pan Gniadekzdslgłoval, żenożĄab, byłr.|rusęufiadfić lzł' Id.talled
wój| Gdh|r sprlł.owice . odpowiedfiał' ż:e pret9łorona kon sfaltowa jest IóMież
łl/koŹysqwaa przef nmy dlogowedo produkcjimasy4|altowej orM do ulNardzfuiapoboczy
więc jesl lo w lej cnwili towd ''deficytoł'''' wnioskowMa pżez Pma Gniadek doga będzie
utRard@naale apeMe nie będzielo zobione gybko'
w spńwie lmp vójt odlowiedzia],ż! nie jest lak' że lampy są nonlowtre na kaźd'mŚlupie
d|alegopo slrawdfeniu s)'tucji w reEnie fos1eą podjęte decyzje co do Aadności ich
vójt odpowiedział
róMiez żezÓając problemyjaki€ pŹedslawiająMiesz]<ańcy
f calej Gniny .
.
częstosąto sprał} dolyczącekonfliktów sąsiedzkich jest pęeciMy powolmiu st!ży Gnim€j
bo wie do crego sprowadzałaby
się jej lola' je$ PoslłuÓek Policji' kióly Eaguj€ i ze swoicb
Dzikie ł'sy?iska śniecibędąw oku bieżącym
w mi&ęposiadrych ślodkół likYidowae'
-

geNzej baty w dlodze obok Książlów
Pu Jln ogrodnik uMioskowal o założf,ńie
gdyż't. którajestzałożona
nie spełniaŚwojejrcli
.
spltko|9ice
,|ój| ohi,,
odpoMedzial'ż€ j€żoli t! *nta jest a rłqskai nie spelnia$ojej rcli
v l}mrckuŻo)me *) nie|:oTfu /|{e1'eso|5saspyNołc'
w tlakcie dyskusji Pm TadeuszKudfiel auMżył' że poblem z nadnienyń spl}Yem wody
nożeni€ó eiąfek f z21eeą fu!ąw łfkomym śarymodwodoienjutegoterenu'voda ni€ na
swobodnegoodplyw i dogła oMież spowodowaćw]Tqę w dodfe, o której wczgśniej
wójl Gnin! sp!lko||ic. odpaŃiedżial'ż p@e aiąae
śodkowRady sołeckiejsokclwa sp}tkowice'
-

z klalą olż v]/Ną ask!ą qykonme że

lln Mi..fyŚltw Golba. ap}'tal.czy Plebbię obowivujeuśawaśnieciolvą
gdyż
z Kaplicy sw Bardonieja *}Źucane są za plot śmieci(znicz€' suchekwiaqr'butelki)na
Jegodfialkę' skielowal rómież p'tade do (om€ndarla Policji o pżeproMdaną u Niego
ł godzidch witrzomych ok' 2]!! pŹez lolicjetów inleNcncję w sprawieżekońo
spuszcbnego p9 Pies w t)T czsi€ był ał'łnięty w lojcu' zap,1ał co z Psmi
bi.caiąc)mioo u|' c/froł-ldiei cfy fu t|'.(he|' zom /o.|o]adM m.f ugryaona

Infomuje' żel)m Policja się nie interesuje'
wój1 Gnin! sprtko|9ice - odpawiedział,żFstrwa o utz}funiu czyslościi pożąd}u w gmimch
obowią.zujeóMjeż Pomnę, ale jeż€li Zbiegi pielęg@cyjne wokół KaPlicy sw Badlomieja
pŹeprowadae są w tali sposób jald Pm opisuF mleżaloby !€agowaó w s}t@ji tjedy to
mstępujea nie po tał dlugim caie.

-

Pal Krzysztof ctoczyński
zaMioskowl o zmontowfuie katy odłldniającej
possji i po$sjiP.Bą!o@ ułożenie
w obĘbieJego
wój| eniA, sp'|ko,i.e ' odpowiedzial'żf żadanieto zoślanieBakonÓe & ś@dkóv Rady
Pan zćnon sze|rczłk\y Śp|Ń:|e KapIicy Święt€go Bańłomieja,zauwazył'że Dmy ta} m'jo
ta].ichobiektóq że na]eżyo nie dbać.zaFoponołd aby w ob!ębieKallicy w odpowiednim
mi9jscuunonlować kosz, któIy będzieopróżnianypżez zał]adUslug Końualńych ' rMach
zl@eniaoniny bo ilośctych śniecibędziebtrdzońa]a (obŹędyreligijneodb'Ąvająsię tm 3 @y
do rcku). Możnaróqież objąÓ ten te€n poźądłowmim w ńńach zbiemia śni€ci p@z
piacoMików inlevencyjnych Ędących do dysPozycji sohysa wsi' PŃŚi ńMiez o lĄką
smokonliolę wśód Mi€szkóiców w kwesti s1Ęu@ia śmiecibo Policja nie jesl w s1ad€
PoruŚfyłróMjeŹ tenat pleowanego pftz I]mę Linc Enelcy pŹedsięwzięcia.Z uwaci na to,
ż:e będzie prez Ulząd proRadana pbcedura w splawie dąyzji o środowisko*Tch
ulłfuńl.os'fuiachprcsi Mi€sztaiców aby braliw lej prcceduŹeczymy udział'rima PŹedslawiła
na ssji Rady cniny infomację o pleoBanyn pŹedsięlvzięciu'podczĄ klórej pad]yp],leia co
się slmie z gmt€n jak się sflali ulegający tan węgiel'odpowiedźże stony fimy byla tała'
E lracują nadsposob€n uslabilibMia WBtłT gologicaej nad]łTalan)m węglm' Fima na
w €j chwili dwie la]doiGia]acjęjedna w Australii a drugaw Kżachslmie, lecz żadnaz nich nie
nnkcjonuje ł terenacb abudoły' Beż wlalcisach apisów w Plmi€ Zagospodaoweia
Pu oslŹ€mego i zgodyMieszkńcow nie będąnogli jedńakMele fdfial&'
wój| Gńinr sp!|tofuice .lÓdającdo w]powied' Radnegoszewczyka poinfomowal' ż€ spram
s pŹedsięwzięciayiążt się z kilkona podŚtawowyńiżecfmi: po piwse konlloląpoc99u
slaldia poni€tłażtftba się Zśeowić czy latą kontmlęfima jest w stanieu}6kdć' caly cfu
fima ulrzyńuje. Źe ma technologieifuą ń]żdo lej poly śosoweo,po dnei€ kwestiaosiadmia
gMfu - o nie astało pŹez w]scicie[ nmy do końca *ajaśn]one'Dobryn pŹyklademna
pŹedŚtawienigjasnychw@Ńów dzilalnościhoże byc nma .KoPlx.' która w Precisawie
pŹedslaM]a *lTeźnieMieszkecon skutkiPołstfuia kopalnijednocfeśnie
łrkeując dochodyz
stsolzeÓia ]000 ńosych nĘsc !rey. Na tał !Źedśawionąinfomację
d|a gminy i możliwość
80% Miegkmcow bylo '.fa realizcją. inwsq,cji' N*lety zwsze jeś 'cośa coś'''Dlatego
podejmującdecyfjęco do ewenualńrgoprowadzeniapnc pŹcz nmę Linc EneĘy łybór ńoże
być bedfu podobny nowe ńiejsca !fuy or& dochody z op]aty eksploatacyjnejo ile od
lodziemeBo fgŹoweie węgla mohl ją będzie pobieńć (we Ustawy pnwo geolo8icae
i góńicre opłatę€ksploatacyjnapobierasię ż *fdobywfuie ńineralów B slmie lalim jałie one
fujdują sĘ pod zienią . depŹetwoŹonyn)' w plaMe ogólnokńjowyn nie na jeszcrc mi
zgeowanie węgla'któć ł chwili
uŚav' a tym bddziej ńżpotądfeń s&fegółoworcgu]ujących
ułatwiloby
nam
calego
trybu
administarcyjn€
go,Jeż€Ii dochódz opłaql
obecnej
PŹeprowadzenie
qt€
d
y
.
będ'e tŹeba*!brać czy szłod' na giŃ|acn rcbycn czy
ekploatayjnejbylby aacay to
ileśdochodówdla gniny i nos'ch niejsc pracy dla Mieszkailców (podai o pracęw UŹędżie
jesl ponad300)' Jeż€li inssrycja pŹynisi€ dochÓdydla eniny wlbó! Ęduie bdd@
złożonych
tJudny'Mmy do realifacjina 1eMie cmiÓy dużoinwstycji njn's1ko.mie kmalizacji seitmej
lj' koszt ok 60 nnn' wykonmie 1egÓŹdania nawetze ślodków
@ z Ńdemnjąac4sz.zalnj

qlasnych przy dofinansoweiu środkówz Unii Empejskiej moć być wielkim pmblen€m.
v chvili obecnejjesteśmydopiło ńa począlkupostępow&ia administ!rcyjnegoo łtdmic dmyfji
śrcdowiskowcidla Iimy Linc Enryy gdzie pojawiają się pyeia, wąĘIiwościi różrego roduju
pŹemyślenia'Na terenie aniny nmy j pokład' Bęgla i w pŹyszIościna peMo ktośsię nińi
zaińersuje bo pŹecież wę8ieL jest. by] i dlugo jesfc4 będzie mjlmsz}n źódłem enelgii'
ulŹymmie ekoloeicaycn źrcde]merci jesl wielohotnie droższeod tldycy.jnych.

Pal staDis|'v śłiderga| piosi spnwdznie wlasnościdrcgi Ńlniczej biecnącejobok
P' JarguzoE pomiędzypo*sjmi P sl&howskieco i P Książekcelen moaiwienia
-

Pan AndŹ.j wroM zap''ra| o vls'?iska śni{i na gmnicy cDdziŚka, o@ za byłą
cegielnją olaz o śnieci pży ńwach i grunlachlrywańych'
wójl enin! spytoviĆe poinfomował, ż s oku bieżąc'n !Źystępuj.my do likwidacji dzikich
wys'pisk śńieci Pojedyncze śnieci sŹdluż dńg będą spżątane pŹez pracoMików
inrcrwencyjnych'o śmiffi na grunkch pry{atnych będf'e upominanywłaścicielgruÓtów.
- P'n MiggyslaY Golba apyal o ..ńaszt enetget'cay.. czy będzie cośz niń robione'
odpowiedzial. że olrz'mal pismo 2 energetyki. w któ.yn
Wójl Ghin! sPllkd,ic.
poinfońoweq że zabezpieczenie s]upajest }]aściwe'w spoŚób iiezagraŹający b€zpiecreńst"u

Pan Luklsz Biedroń . ap'1a| czyjest mo'nłośónaplavT pu epuśuna drodz€ rolniczej
biegnącejobokchleMi P walkovicz.
wójt Gminy spytkÓwice. odpowied'al.że zadanieto zoŚhnie slkonanc zc śtodkółRady
.

siędo
KiemBnik PoslerunkuPolicji w spyikosicacb asp' szt zdziśllwr KmpĘ'k . odnosząc
wceśniejsrej łfpołiedzi ?ea colba poinfornował. że je-li ńa aŚPeŹen]a co do sposobu
pŹeprowadzeniainlenvencji puez PolicjMlów na Jego posesji 1o zapBsza na Postem€k Policji
celen zloŹenia stosoł.ego awiadonienia' Ponadto apyla] Pra Golbę, czy żgl8al Ibkt
pogly'enia żonypżef psy na cÓ Pe oołbaodpoyiedział' żenie. PoinfomoMł. óMież. żejeżeli
fau$'ażapsy' L1óre biegają winien to ł dfuej chqili zełosió na Policję wóqcfN posterMłowi
podejną stosowned'almia'

soltys wsi BachowiceMańM sr{cfyk

podfiękowałwszystkimMi.szkańcom oiż Gościonza

vob* wyczerpaniadyskusjinalyn załońcfonozeblrje wiejskie sołectwaBachołice
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