PROTOKÓŁ Nr 4/14
z zebrania wiejskiego Sołectwa Lipowa odbytego w dniu 8 listopada 2014 roku w godz.
od 1330 (I termin) do 1454.
W zebraniu udział wzięli:
Wójt Gminy – Mariusz Krystian,
Sołtys wsi – Stefan Gierek,
Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Piórowski,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Teresa Sztaba,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Ryszard Mróz,
Kandydat w wyborach do Rady Gminy Spytkowice – Marcin Berniak.
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
Mieszkańców Sołectwa oraz zaproszonych Gości.
Stwierdził, że zebranie odbywa się w I terminie, gdyż uczestniczy w nim 5% stałych
Mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania tj. 4 i jest prawomocne do podejmowania
uchwał.
Biorących udział w zebraniu Mieszkańców Sołectwa poprosił, 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 przekazana została zebranym.
Osoby chcące zabrać głos w dyskusji poprosił, aby przed rozpoczęciem swojej wypowiedzi
podały imię i nazwisko, celem odnotowania w protokole, jeśli ktoś nie poda imienia i nazwiska
odnotowany zostanie jako Mieszkaniec Sołectwa.
Poinformował również, że do głosowania na zebraniu uprawnieni są stali mieszkańcy
Sołectwa umieszczeni w stałym rejestrze wyborców Gminy Spytkowice.
Następnie przedstawił porządek obrad w brzmieniu jak niżej:
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 na terenie Gminy Spytkowice,
c) do Sejmiku Województwa Małopolskiego,
d) na Wójta Gminy Spytkowice.
4. Pytania do kandydatów, dyskusja.
5. Zakończenie zebrania.
Mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w zebraniu nie wnieśli uwag do porządku obrad
i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (12) przyjęli 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.
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.
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).
W tej kadencji samorządu udało się zrobić bardzo dużo w kwestii poprawy bezpieczeństwa
powodziowego na terenie naszej Gminy. Dotyczy to przede wszystkim Sołectwa Lipowa w którym
udało się wreszcie, dokończyć modernizację wału wiślanego.
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.
Duże emocje wywołuje zawsze wskaźnik zadłużenia Gminy, który na rok 2014 według
uchwały budżetowej stanowi 20 % dochodów Gminy. Według rankingu pisma samorządu
terytorialnego "Wspólnota" jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gmin wiejskich Małopolski
Zachodniej. W kwocie długu 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.
Natomiast dochody w podziale na poszczególne Sołectwa w roku 2014 wyniosły:
− Spytkowice: 5.269.724,14 zł.,
− Bachowice: 3.063.823,99 zł.,
− Ryczów: 3.472.865,08 zł.,
− Miejsce: 909.718,00 zł.,
− Lipowa: 111.556,66 zł.,
− Półwieś: 697.229,13 zł.

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 zewnętrznych kształtowało się następująco z 57,57 %
w kadencji 2006 - 2010 do 167, 27 % w kadencji 2010 - 2014. W przeciągu czterech ostatnich lat
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,
- ze Stowarzyszenia Dolina Karpia
2.426.904,49 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego
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:
44.665.431,77 zł,
- oświata i wychowanie
- 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 - 9.407.379,02 zł.
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 (tj. naprawa wałów
w Miejscu, Lipowej i wału cofkowego) 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.
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 wydatkach oscylują na granicy 10%
i od roku 2010 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 bezrobotnych zatrudnianych we
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
Omówił także zestawienie Mieszkańców w poszczególnych Sołectwach oraz 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.
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 możliwości ich zatrudniania w ramach współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy, gdyż dzięki nim nasze Sołectwa są piękne, czyste i zadbane.
Wartość tych prac w minionej 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.
Priorytetem w działaniu samorządu terytorialnego od zawsze było wspieranie ochotniczych
straży pożarnych. 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 Półwsi. Zakupiliśmy także mobilny
zespół pompowy dla OSP Bachowice oraz łódź powodziową do Gminnego Magazynu
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
odpadu płacimy do firmy, która go odbiera ok. 2 zł., natomiast jeśli nie dokonamy segregacji, to
płacimy ok. 300 zł. za tonę. Dzięki temu Mieszkańcy mogą płacić 5 zł za odbiór odpadów
segregowanych od 1 Mieszkańca.
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" – czyli naukę pływania. Jeden program został
już zrealizowany, drugi dla dzieci z listy rezerwowej rusza od stycznia 2015 roku, a od czerwca
będzie realizowany program "UMIEM PŁYWAĆ".
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.
Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych- w okresie kadencji zaliczyć należy:
- remont wału wiślanego (Lipowa - Chałupki) - dwie tury,
- remont wału cofkowego w Miejscu - dwie tury,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi na ul. Kolejowej w Półwsi,
- wykonanie chodnika na ul. Wadowickiej w Spytkowicach - I etap,
-otwarcie Izby Regionalnej w Ryczowie, utworzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Ryczowa i Półwsi,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach,
- remont nawierzchni drogi na ul. Rzemieślniczej w Bachowicach,
- wykonanie mostu na drodze gminnej przy ul. Spadzistej w Spytkowicach,
- wykonanie chodnika przy ul. Jana Pawła II w Ryczowie,
- wykonanie chodnika na ul. Wadowickiej w Spytkowicach - II etap,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi przy ul. Dębowej w Bachowicach,
- budowa II etapu kanalizacji Gminy - największa inwestycja w tej kadencji,
- remont w ramach "schetynówek" drogi na ul. Górki w Bachowicach i Spytkowicach
(wykonano cały trakt od drogi krajowej nr 44 w Spytkowicach do drogi powiatowej na
ul. Ks. Gołby w Bachowicach),
- budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w Ryczowie,
- wykonanie drogi rolniczej do śmietnika w Spytkowicach,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej w Ryczowie,
- wykonanie nowej drogi rolniczej w Spytkowicach,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Polnej w Spytkowicach,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Św. Jana w Spytkowicach,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Zielonej w Ryczowie,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Spadzistej w Ryczowie,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Górki w Spytkowicach,
- wykonanie remontu ul. Św. Bartłomieja w Spytkowicach,
- otwarcie kompleksu gminnego tras nordic walking - pierwszy odcinek trasy jest już
utwardzony,
- wykonanie chodnika na ul. Zamkowej w Spytkowicach,
- dofinansowanie remontu promu Drogowiec w Spytkowicach,
- przebudowa i kapitalny remontu pawilonu LKS "ASTRA" w Spytkowicach,
- remont nawierzchni na ul. Wąwozowej w Półwsi,
- remont remiz OSP: Spytkowice, Bachowice, Ryczów oraz rozpoczęcie przebudowy Domu
Strażaka w Półwsi,
- remont i budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach,
- remont ul. Jeziornej w Spytkowicach,
- remont nawierzchni ul. Kanada w Spytkowicach,
- remont nawierzchni ul. Św. Floriana w Półwsi,
- remont ul. Dworskiej w Spytkowicach,
- remont ul. Wróblówki w Spytkowicach,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Krętej w Ryczowie,
- remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach,
- wykonanie chodnika na ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie,
- wykonanie chodnika na ul. Parkowej w Ryczowie, jedno z najważniejszych zadań w tej
kadencji ze względu na znajdujące się w tym miejscu centrum edukacyjno - zdrowotne,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Stadionowej w Ryczowie,
- wykonanie chodnika na ul. Ks. Gołby w Bachowicach,
- wykonanie chodnika na ul. Floriana w Miejscu,
- remont pokrycia dachowego w szkole w Ryczowie - Chałupkach,

- budowa ul. Widokowej w Półwsi,
- wykonanie sali prób dla Gminnej Orkiestry Dętej,
- remont drogi rolniczej przy ul. Sadowej w Ryczowie,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Bachowicach,
- remont drogi rolniczej "Łazy" w Ryczowie,
- remont nawierzchni na ul. Starowiejskiej w Ryczowie,
- remont ul. Na Wzgórzach w Bachowicach,
- remont ul. Kwiatowej w Ryczowie,
- wykonanie nowej nawierzchni na ul. Górnej w Półwsi,
- remont pawilonu LKS "ORZEŁ" w Ryczowie,
- wykonanie chodnika na ul. Stefczyka w Bachowicach,
- remont Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie,
- wykonanie nowej drogi do cmentarza w Bachowicach,
- wykonanie nowej pracownik komputerowej w Zespole szkolno - Przedszkolnym
w Spytkowicach,
- remont placu przy Domu Strażaka w Bachowicach,
- remont ul. Ogrodowej w Miejscu,
- remont ul. Kaniów w Bachowicach,
- wykonanie nowego mostu na drodze gminnej w Półwsi,
- regulacja potoku Bachówka w Spytkowicach - inwestycja zewnętrzna.
Kontynuując przedstawił kwotowo najważniejsze inwestycje zrealizowane w Sołectwie Lipowa
w okresie kadencji:
Rok 2011
• zakup płyt chodnikowych - 1 600 zł.
• wydatki geodezyjne tj. wznowienie punktów granicznych i podział działek - 6 703 zł.
• zakup krzeseł i stolików - 1 925 zł.
• remont drogi gminnej dojazdowej - 6 000 zł.
• wykonanie oświetlenia ulicznego - 638 zł.
• dostawa i montaż wiaty przystankowej – 7 888 zł.
• wykonanie kanalizacji burzowej ul Nadwiślańskiej (zadanie z roku 2010 wykonane
i zapłacone w roku 2011) – 4 307 zł.
• remont cząstkowy i naprawa nawierzchni dróg – 5 000 zł.
Rok 2012
• zakup destruktu i naprawa dróg - 1 600 zł.
• naprawa dróg gminnych wg wskazań Sołtysa wsi i członków Radny Sołeckiej - 20 000 zł.
• wymiana okien w Domu Wiejskim w Lipowej - 17 010 zł.
• wartość prac wykonujących na terenie Sołectwa przez pracowników interwencyjnych i robót
publicznych – 2 420 zł.
Rok 2013
•
remont drogi rolniczej – 1 600 zł.
•
naprawa dróg gminnych wg wskazań Sołtysa wsi i członków Radny Sołeckiej – 30 000 zł.
•
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu remontera -1 799 zł.
•
wartość prac wykonujących na terenie Sołectwa przez pracowników interwencyjnych
i robót publicznych – 21 800 zł.

Rok 2014
W Sołectwie Lipowa mamy do dyspozycji z Rady Sołeckiej kwotę 7 000 zł. oraz z wydatków
majątkowych które były wykonane w kwocie 30 000 zł.
W sumie w Sołectwie Lipowa w kadencji 2010-2014 wykonaliśmy wydatków na
kwotę 167 290 zł.
Ad. pkt 3. Prezentacja kandydatów:
a) do Rady Gminy Spytkowice,
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował zebranych, że w większości okręgów wyborczych
został zgłoszony jeden kandydat do Rady, w związku z tym w tych okręgach nie będzie wyborów,
do Rady Gminy, a jedynie na mocy ustawy o samorządzie gminnym, Komisja Wyborcza
obwieszczeniem ogłosiła wybór kandydatów. Sołectwo Lipowa ma okręg wyborczy „Spytkowice –
Przewóz” i w tym okręgu wyborczym zostało zgłoszonych dwóch kandydatów do Rady, a więc
Mieszkańcy tego okręgu będą wybierać swojego Radnego.
O funkcję Radnego ubiegać się będą:
Teresa Sztaba - z Komitetu Wyborczego "Gmina Z Sercem. Dla Mieszkańców",
Marcin Berniak - z Komitetu Wyborczego „PSL”.
Następnie poprosił o prezentację kandydatów do Rady Gminy.
Jako pierwsza przedstawiła swoją kandydaturę do Rady Gminy Pani Teresa Sztaba. Zaznaczyła,
że jako długoletni działacz samorządowy jest osobą znaną w środowisku swoich Mieszkańców.
Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego na terenie Gminy Spytkowice. Obecnie jako Radna
oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty, działa w Samorządzie Gminnym i bierze czynny
udział w realizacji zadań przedstawionych przez Pana Wójta w raporcie. Zapewniła również, że
pracy jest bardzo dużo i często odbywa się kosztem życia prywatnego. Dobrym przykładem jest
budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej. „O jego budowę walczyłam już w poprzedniej kadencji,
ale dopiero przy udziale tej Rady i Wójta doprowadzono do efektu końcowego i chodnik przy ulicy
Wiślanej będzie już tej wiosny”. Ponadto poinformowała, że od 2013 roku jest Prezesem
Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej w ramach którego odnowiono Pomnik Nagrobny
Kajetana Wolskiego oficera wojsk polskich. Zaznaczyła również, że prosząc
o kredyt zaufania na kolejne cztery lata obiecuje, że będzie stała na straży sprawiedliwego dzielenia
środków pomiędzy Sołectwa. Obiecała, że pracę jako Radna będzie wykonywać rzetelnie.
Następnie przedstawił się Pan Marcin Berniak. Poinformował, że jest mieszkańcem Sołectwa
Spytkowice okręg Spytkowice – Przewóz. Jest mężem i ojcem trójki dzieci które uczęszczają
do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach. Obecnie jest Zastępcą Naczelnika Ochotniczej
Straży Pożarnej w Spytkowicach oraz aktywnym działaczem Kaplicy w Przewozie. Poinformował,
że od kiedy został czynnym działaczem w Kaplicy na Przewozie, nastąpiło wiele pozytywnych
zmian dotyczących zarówno wyglądu jak i całej organizacji. Ponadto, przedstawił swój program
wyborczy do którego można zaliczyć następujące zadania: remont Szkoły Podstawowej Nr 2
w Spytkowicach wraz z budową małej sali sportowej, remont boiska sportowego na terenie Szkoły,
budowa wiat autobusowych, budowa chodnika. Zaznaczył również, że zdaję sobie sprawę,
że Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach jest mała, w związku z czym jaj koszt utrzymania jest
wysoki, ale zaznaczył, że w niej uczą się dzieci i musi zostać zmodernizowana na tyle ile jest
to możliwe, by dzieci nie odstawały od reszty rówieśników. Podziękował, również w imieniu Rady
Szkolnej, za dofinansowanie w kwocie 1720 złotych, do zakupu farb przeznaczonych na malowanie
sal szkolnych. Zaznaczył, że pełnienie funkcji Radnego to służba społeczeństwu i jeżeli dostanie od
Mieszkańców kredyt zaufania na najbliższe cztery lata, to postara się zrobić wiele dobrego dla

lokalnej społeczności. Kończąc swoją prezentację stwierdził, że Radny powinien być dla ludzi,
a nie ludzie dla Radnego.
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 Gmina Spytkowice przy 10.000 Mieszkańców nie potrafimy 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 naszej Gminy. 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, 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 mln zł, z czego udział Starostwa Powiatowego to 600 tys. zł., pozostała
część 2 mln 400 tys. zł środki przeznaczył Wójt, ale ta część nigdzie nie została wykazana
ponieważ, budowa chodnika to nie jest zadanie Gminy. Chce, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp
do lekarzy i specjalistów. Transport zbiorowy - powstało wiele wiat przystankowych, które
zakupione zostały ze środków budżetu Gminy. 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 nie zareagował na to. Sprawę załatwił 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.
Dlatego też, zachęcił do uczestniczenia w wyborach i głosowania na ludzi z terenu Gminy. Jego
program wyborczy opracowany został w formie ulotki, którą rozdał na zebraniu.
c) do Sejmiku Województwa Małopolskiego
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że nie wypowiada się na temat wyborów do Sejmiku
Wojewódzkiego, ponieważ żaden kandydat mimo zaproszenia nie przybył na zebranie.
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,
− 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.
− remont i odnowa budynków komunalnych – wyremontowaliśmy 80 % stanu lokalowego
budynków komunalnych (w Sołectwie Lipowa dokonaliśmy wymiany okien w Wiejskim
Domu Ludowym),
− 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 Towarzystwa
Miłośników Ziemi Spytkowickiej. Nie jest to inicjatywa 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
(ukończenie modernizacji wału wiślanego w Lipowej) oraz inwestycje drogowe (wykonanie
kanalizacji
burzowej
ul
Nadwiślańskiej).

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 Spytkowicach to
dokończenie budowy Kaplicy Cmentarnej,
− wykonanie projektu, rozpoczęcie i kompleksowy remont bazy lokalowej trzech Zespołów
Szkolno - Przedszkolnych. Jest to priorytetem dla naszej kadencji i przyszła kadencja będzie
stała pod hasłem remontu szkół. Będzie to gruntowna modernizacja 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 Lipowa 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 Lipowa. Chciałbym do tego wykorzystać drogi rolnicze.
Będziemy też podejmować działania celem wykonania przez Samorząd Województwa
Małopolskiego wiślanej trasy rowerowej do czego można wykorzystać koronę wału,
− 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.
Następnie podziękował wszystkim zaproszonym Gościom za skorzystanie z zaproszenia Wójta na
dzisiejsze zebranie.
Ad. pkt 4. Pytania do kandydatów, dyskusja.
Wójt Gminy Mariusz Krystian przekazał głos Mieszkańcom Sołectwa.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice – Jerzy Piórowski, który poinformował,
że nie prawdą jest, że zapomniano o małych miejscowościach przy dzieleniu środków na Sołectwa.
Zapewnił, że jako Przewodniczący Rady osobiście walczył o to, by środki w budżecie były dzielone
równo na wszystkie Sołectwa, a następnie na miejscowości nawet te najmniejsze. Poinformował,
że Wójt Gminy przedstawił w swojej prezentacji co było zrobione przez ostatnie cztery lata i widać
było, że we wszystkich miejscowościach było robione dużo, według zaistniałych potrzeb.
Poprosił także, że jeżeli chodzi o Wybory do Powiatu to należy wybierać swoich, bo to od nas

zależy kto będzie nas reprezentował.
Mieszkaniec wsi Beata Lisowska podziękowała za dotychczasową współpracę.
Radna Teresa Sztaba, jako założyciel i Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej,
zaprosiła do bliskiej współpracy Mieszkańców, którzy chcieliby przyczynić się do rozwoju
społeczności lokalnej.
Sołtys wsi Stefan Gierek podziękował w imieniu swoim jak i Mieszkańców Sołectwa Lipowa,
Wójtowi oraz Radnym za dotychczasową współpracę. Podkreślił, że Mieszkańcy mają dużo
oczekiwań ale myśli, że to co zostało zrobione to jest bardzo dużo. Niektóre mniejsze sprawy może
nie zostały zrobione, ale one też będą miały kiedyś swój finał. Poprosił o pamięć i dobrą
współpracę na kolejne cztery lata dla bardzo małej społeczności jaką jest Lipowa.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że w naszej Gminie ma swoją trójkę ulubionych
sołtysów którzy są bardzo cierpliwi i wiem, że jak Sołtys Lipowej o coś poprosi to sprawa jest
najwyższej wagi. Stwierdził również, że czasem Sołtysi, czy Radni chcieliby zrealizować potrzeby
piątego rzędu, chociaż w innych miejscowościach są ważniejsze rzeczy do zrobienia.
Mieszkaniec wsi Tomasz Janik, zapytał czy byłaby taka możliwość, aby dzieci chodzące do
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach (Przewóz), były dowożone autobusem szkolnym na
zajęcia SKS organizowane na hali sportowej w ZSP w Spytkowicach. Przedstawił również, że brak
hali sportowej oraz boiska np. do kosza, przyczynia się do tego, że dzieci podczas zajęć
z wychowania fizycznego są wstanie tylko zagrać piłką w tz. „przerzucankę”.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że z taką inicjatywą powinien wyjść dyrektor
szkoły, ponieważ w ZSP w Spytkowicach byłaby potrzeba ułożenia nowego harmonogramu zajęć.
Ponadto poinformował, że najlepszym wyjściem w takich małych szkołach byłaby możliwość
łączenia klas, ale jak na razie nie zezwalają na to przepisy.
Mieszkaniec wsi Tomasz Janik, odpowiedział, że nie chce on wchodzić w kompetencje dyrektora
szkoły, ale może podsunięcie takiego pomysłu byłoby dobrym rozwiązaniem. Ponadto stwierdził,
że koszt przewozu dzieci na SKS nie byłby wysoki, gdyż mógłby je zabierać autobus szkolny
w drodze powrotnej jak odwiezie dzieci z gimnazjum. Zapewnił również, że dzieci które
przychodzą po szóstej klasie z Szkoły Podstawowej Nr 2 do ZSP w Spytkowicach są zagubione,
a takie zajęcia SKS-u pozwoliłby dzieciom już na wcześniejsze zintegrowanie się z dziećmi
zarówno z Spytkowic jak i Miejsca.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że sprawa zostanie rozpatrzona.
Ad. pkt 5. Zakończenie zebrania.
Po wyczerpaniu dyskusji Wójt Gminy Mariusz Krystian dziękując wszystkim za udział
zakończył zebranie wiejskie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Prowadzący zebranie:
Wójt Gminy
mgr Mariusz Krystian
Protokolant:
Marta Sołtys

