PROTOKÓŁ NR 5/2014
z zebrania wiejskiego Sołectwa Bachowice, które odbyło się w dniu 9 listopada 2014
roku w godz. od 1415 (II termin) do1545
W zebraniu udział wzięli:
Wójt Gminy Spytkowice – Mariusz Krystian,
Sołtys wsi Bachowice – Marian Szewczyk,
Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Piórowski,
Radna Rady Gminy Spytkowice – Lucyna Kozak,
Radny Rady Gminy Spytkowice – Zenon Szewczyk,
Radny Rady Powiatu Wadowickiego – Józef Jodłowski,
Kandydatka w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego - Halina Talaga,
Kandydatka w wyborach do Rady Powiatu Wadowickiego - Bogumiła Lasoń,
Kandydat w wyborach do Rady Powiatu Wadowickiego – Ryszard Mróz,
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. 37 osób oraz, że zebranie 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 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.
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)
przyjęło 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 samorządu 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 naszą Gminę przed powodzią.
Dochód Gminy na początku kadencji wyniósł 25.333.340, 51 zł, a w roku 2014 wzrósł
do poziomu 29.371.462,13 zł. Następnie Wójt 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 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.
Dochód w sołectwie Bachowice (wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego)
w roku 2014 kształtuje się na poziomie 3.063.823,99 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 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
2.170.832,68 zł
- unijne poprzez Urząd Marszałkowski
- 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
1.522.979,20 zł
- ochronę środowiska
- 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.
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 także strukturę wydatków oświatowych, które w roku 2011 wyniosły
10.470.031,34 zł, a w roku 2014 wzrosły do poziomu 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
jest fakt, że w niektórych z nich ubywa 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 Gminy Spytkowice.
Wójt przedstawił także szczegóły dotyczące pracy Rady Gminy w kończącej się
kadencji tj.: 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 zatrudniania w ramach współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy, gdyż dzięki nim nasze Sołectwa są piękne, czyste i zadbane.
Wartość tych prac w mijającej 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 do ratownictwa wodnego,
która jest na stanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
Zakupiliśmy także 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 tylko ok. 2 zł. 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 księgozbiorów 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 także 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.

Następnie Wójt Gminy przedstawił kwotowo najważniejsze inwestycje
zrealizowane w Sołectwie Bachowice sfinansowane z budżetu Gminy Spytkowice oraz
środków zewnętrznych w okresie kadencji .:

ROK 2011:
− budowa chodnika i kanalizacji przy ul. Księdza Gołby
− remont nawierzchni drogi ul. Kaniów
− wykonanie zabezpieczeń drogi obok posesji P. Godek
− remont drogi dojazdowej ul. Wróblówki obok P. Balonek
− remont drogi łączącej ul. Rzemieślniczą i ul. Kaniów
− usuwanie skutków klęsk żywiołowych po ulewach lipcowych
− wykonanie prac w ramach rezerwy sołeckiej rozdysponowanej
według wskazań Rady Sołeckiej
− cząstkowe remonty dróg gminnych
− ogrodzenie placu zabaw przy szkole I etap
− ogrodzenie placu zabaw przy szkole II etap
− remont dróg rolniczych według wskazań sołtysa wsi
− działania profilaktyczne i wsparcie organizacji społecznych
− zakup płyt chodnikowych na chodnik obok Szkoły Rolniczej
− wymiana azbestowych pokryć dachowych
− dotacja konkursowa dla LKS "BOROWIK"
− Prace geodezyjne w sołectwie
− inwestycje w kuchni w Domu Strażaka
− odwodnienie „Orlika”
ROK 2012:
− remont drogi ul. Dębowej
− remont drogi ul. Na Wzgórzach
− remont ul. Pod Borem
− wykonanie chodnika przy ul. Stefczyka
− krata odwadniająca ul. Na Wzgórzach
− nowa nawierzchnia na drodze do cmentarza
− odwodnienie ul. Na Wzgórzach
− remont przepustu przy ul. Pod Borem
− rezerwa sołecka rozdysponowana według wskazań Rady Sołeckiej
− dostawa destruktu asfaltowego na remont dróg dojazdowych
− remont drogi gminnej w kierunku P. Balonka oraz P. Gniadek Wróblówki
− remont przyczółków
− remont placu przy OSP
− utwardzenie placu zabaw obok szkoły
− remonty cząstkowe dróg gminnych
− remont części bojowej OSP
− dotacja konkursowa dla LKS "BOROWIK"
− nadzór nad inwestycjami
ROK 2013:
− korytka i jumbo na drogi gminne
− remont dróg rolniczych strona wschodnia
− zakup frezu asfaltowego na drogi gminne
− zabezpieczenie przyczółku mostu przy ul. Na Wzgórzach
− remont drogi gminnej zjazd z ul. Stefczyka do P. Janikowskich
− likwidacja skutków nawałnic

178.000 zł
532.000 zł
7.000 zł
5.000 zł
21.000 zł
6.000 zł
30.000 zł
49.300 zł
48.000 zł
48.000 zł
10.000 zł
7.000 zł
2.500 zł
7.000 zł
29.000 zł
15.000 zł
9.600 zł
10.000 zł
110.000 zł
392.000 zł
256.000 zł
156.000 zł
4.500 zł
98.000 zł
8.700 zł
19.000 zł
30.000zł
43.000 zł
13.000 zł
22.000 zł
33.000 zł
55.000 zł
40.000 zł
64.000 zł
29.000 zł
14.000 zł
4.000 zł
6.000 zł
10.000 zł
17.900 zł
20.000 zł
40.000 zł

− montaż wiat przystankowych
16.000 zł
− remont Domu Strażaka
324.000 zł
− usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont ul. Rzemieślniczej
287.000 zł
− zakup mobilnego zespołu pomp dla OSP
153.000 zł
− naprawa cząstkowa dróg gminnych
14.000 zł
36.000 zł
− rezerwa sołecka rozdysponowana według wskazań Rady Sołeckiej
− prace geodezyjne w Sołectwie
10.000 zł
− dotacja konkursowa dla LKS "BOROWIK"
32 000 zł
− remont sieci wodociągowej przez GZUW
10.300 zł
ROK 2014:
− przebudowa drogi gminnej ul. Górki
1.296.000 zł
− wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz
43.900 zł
z termomodernizacją budynku szkoły
− zakup komputerów dla szkoły
12.000 zł
− budowa Muzeum Spółdzielczości na placu dawnej Szkoły Rolniczej
890.000 zł
− dotacja dla klubu na zakup i montaż krzesełek
16.000 zł
150.000 zł
− urządzenie placu zabaw przy szkole
− zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Bachowice (wydatek zostanie
zrealizowany w 2015 r)
117.000 zł
_________________________________________________________________________
RAZEM WARTOŚĆ INWESTYCJI
W SOŁECTWIE BACHOWICE W KADENCJI 2010 - 2014:
6.191.000 zł
Ad. pkt. 3. Prezentacja kandydatów:
a) do Rady Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że w wyborach do Rady Gminy w sołectwie
Bachowice tylko 1 komitet wyborczy – „Gmina z Sercem. Dla Mieszkańców” zarejestrował
kandydatów na radnych. Gminna Komisja Wyborcza wyznaczyła dodatkowy pięciodniowy
termin do uzupełnienia kandydatur w okręgach. Uzupełniających zgłoszeń jednak nie było co
powoduje, że w Bachowicach wyborów do Rady Gminy Spytkowice - czyli kart do
głosowania nie będzie a za wybranych mocą uchwały Gminnej Komisji Wyborczej uważa się
Radnych w następujących okręgach:
− z rejonu ul. Pod Borem, Kaniów część ul. Księdza Gołby Radny Arkadiusz Stańczyk
− z rejonu ul. Rzemieślniczej i Na Wzgórzach
Radny Marian Szewczyk
− rejon dolne Bachowice do Kościoła
Radna Lucyna Kozak.
b) do Rady Powiatu Wadowickiego z terenu Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że do Rady Powiatu Wadowickiego możemy
oddać jeden głos. W sołectwie Bachowice nie musi tłumaczyć, że głosujemy na „swojego”
Mieszkańca efektem tego jest, że w Radzie Powiatu dotychczas reprezentuje nas Mieszkaniec
sołectwa Bachowice Pan Józef Jodłowski, z którym sobie współprace bardzo ceni.
Ale 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. Na pewno jeszcze

lepsza byłaby współpraca z Powiatem gdyby przedstawicieli naszej gminy w Radzie Powiatu
było więcej. W związku z tym prosi o zaprezentowanie siebie i swoich programów przez
kandydatów do Rady Powiatu, 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 Powiatu Wadowickiego Józef Jodłowski- podziękował za zaproszenie oraz dobrą
współprace z Wójtem Gminy, Radą Gminy oraz Sołtysem wsi Bachowice w czasie czterech
ostatnich lat. Działalność samorządowa to działalność wspólna dlatego ważne jest, aby ta
osoba, która będzie w Radzie Powiatu umiała przekonać pozostałych członków Rady do
swoich propozycji i sugestii. Powiat wadowicki na dzień dzisiejszy prowadzi dużą inwestycję
jaką jest rozbudowa szpitala powiatowego o pawilon E. Bolączką powiatu są drogi. Na dzień
dzisiejszy jeżeli chodzi o Gminę Spytkowice Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonanie
nowego projektu na drogę od Spytkowic w kierunku Bachowic – 4 km. Jeżeli uda się ten
projekt przegłosować to będzie on realizowany w kolejnych latach. Zarząd Powiatu podjął
dwa lata temu uchwałę o wykonaniu projektu na drogę Wyźrał - Ryczów - Łączany.
W ubiegłym roku droga ta była zgłoszona do programu tzw. „Schetynówki”, w tym roku
również ten wniosek został powtórzony i wstępnie zaakceptowany przez wojewodę na
długości 1,5 km. Kolejny projekt, który został zgłoszony do „Schetynówki” i został również
pozytywnie oceniony przez wojewodę to droga nr 1768 - kolejny jej odcinek. Jest to droga od
Wadowic poprzez most na Skawie w kierunku Witanowic do Brzeźnicy.
Została podpisana z marszałkiem pre-umowa na dofinansowanie szpitala powiatowego
w Wadowicach na 10 mln. W konstrukcji budżetu na rok 2015 jeszcze tej kwoty nie
będziemy umieszczać ale będzie to na radzie powiatu przedstawione. Środki te zostaną
przeznaczone na budowę i wyposażenie pawilonu E w Wadowickim szpitalu. Jest to główna
inwestycja powiatu, za którą Rada Powiatu głosowała jednogłośnie.
W Starostwie organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu jest to organ 5 osobowy dwóch etatowych członków Zarządu Pan Starosta jako przewodniczący i jego zastępca oraz
3 nie etatowych członków jednym z nich jest Pan Jodłowski, który w Radzie Powiatu jest już
czwartą kadencje Radnym a drugą w Zarządzie Powiatu.
Radny Rady Gminy, kandydat do Rady Powiatu Wadowickiego Zenon Szewczykpodziękował za 30 lat pracy w Radzie Gminy. Podjął decyzję o nie zgłaszania swojej
kandydatury do Rady Gminy. 30 lat to szmat czasu, to okres w którym to zaangażowanie
kształtuje jego życie także osobiste. Cieszy się, że miał okazję w życiu brać udział
w przekształceniu wsi razem z innymi Mieszkańcami sołectwa Bachowice, w tych wielu
inwestycjach, które dzisiaj widzimy np. rozbudowa szkoły. Dobrze, że mamy teraz okazję
szkołę wyremontować. Chce podkreślić, że to co się dzieje na wsi oraz w gminie to „sztafeta
pokoleń”. Tu na sali są radni, który razem z nim pracowali. Ta sztafeta pokoleń spowodowała,
że dzisiaj Pan Wójt mówi o świetlicach z dostępem do internetu. Gdyby nie decyzja
Mieszkańców z początku lat 90-tych to nie byłoby telefonizacji a tym samym internetu bo
zrobienie w chwili obecnej takiej inwestycji byłoby nieopłacalne. Tak zrobiliśmy w latach
minionych sieć gazowa, że w chwili obecnej nie ma problemów z podłączeniem się do niej.
Podziękował Mieszkańcom za wybory, za te ostatnie 5 kadencji, w których został wybrany to
był zaszczyt reprezentować Mieszkańców w Radzie Gminy. Zawsze uważał, że ważna jest
Gmina jako całość, rozwój gminy jako całości jest korzystny dla wszystkich Mieszkańców.

Ma nadzieję, że radni z Bachowic, którzy już zostali „wybrani” do Rady Gminy będą o tym
pamiętać.
Postanowił powalczyć w wyborach do Rady Powiatu i prosi o głosy. Zgadza się z Wójtem,
że gmina jest słabo reprezentowana w powiecie. Jesteśmy drugą co do wielkości gminą
wiejską w powiecie i mamy najmniej radnych. Jest do wyboru wielu kandydatów nie patrzmy
na uśmiechy ale na ludzi. Na swoich plakatach wyborczych ma napis cztery gminy jeden cel,
bo ważna jest gmina Spytkowice i jej problemy ale rozwiązywanie tych problemów również
na tle gmin pozostałych Brzeźnicy, Tomic i Wieprza. Problemem na terenie naszych gmin jest
komunikacja publiczna. Pan Wójt na poprzednich zebraniach powiedział,
że w zakresie komunikacji cofnęliśmy się o 30 lat. To prawda. Pamięta ten okres kiedy
przewoźnicy o nas walczyli, a pół roku temu dzieci musiały wracać piechotą z Radoczy ze
szkoły bo nie było autobusu po godzinie 2000. Zwrócił uwagę na to jak bardzo ważny jest
rozwój szkolnictwa zawodowego gdyż w chwili obecnej brakuje fachowców (dobrych
spawaczy, ślusarzy, mechaników). Szkoła zawodowa nie zamyka drogi do dobrego zawodu.
Kolejną bardzo ważną sprawa jest temat służby zdrowia a przede wszystkim szpitala i służby
specjalistycznej bo nie może tak być, że człowiek ze złamana nogą czeka kilka godzin żeby
podeszła do niego pielęgniarka. Bardzo dobrze się stało, że obecny starosta w dalszym ciągu
prowadzi rozbudowę szpitala. Mieszkańcy muszą mieć również szybszy dostęp do służb
specjalistycznych.
Następnym obszarem działania jest komunikacyjna integracja gmin. Musimy coś zrobić
z drogą nr 44 i z tym co się dzieje na tym odcinku w związku z poborem opłat na
autostradzie. Wzmożony przejazd tirów powoduje dużą uciążliwość dla Mieszkańców. I te
projekty, które już się tworzą to jest połączenie A4 z droga nr 28 i przy okazji z 44 to projekty,
o które warto walczyć. Warto walczyć dlatego, że powiat bez dobrej komunikacji się nie
rozwinie. Zaapelował do Mieszkańców o przyjście do głosowania, to że mamy już wybranych
radnych to jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze coś do dopełnienia, chcemy wybrać naszych
radnych powiatowych oraz docenić w wyborach do sejmiku ludzi, którzy są z naszego
powiatu. Kraków, Tarnów i Nowy Sącz mają już „siłę ekonomiczną” w województwie
a reszta musi wydzierać dla swojego regionu. Przykładem jest komunikacja PKP, której brak,
i która dla naszego regionu zdaniem województwa jest nieopłacalna. Skutkiem tego dzieci ze
Spytkowic i Ryczowa jeżdżą zatłoczonym busem do szkoły w Krakowie

Radny Rady Gminy, kandydat do Rady Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz przedstawił
się, ze jest z Ryczowa i jest członkiem partii PiS. 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. Odniósł się do wypowiedzi Pana Jodłowskiego
zaznaczając, że remont odcinka 1,5 km drogi nie da wielkiego efektu. Drogi winny być

remontowane na całym odcinku.
Tematów dot. zadań realizowanych przez powiat, które wymagają zmian jest bardzo dużo
- remont szpitala, szkolnictwo, transport zbiorowy, bezpieczeństwo drogowe, aktywność
młodych ludzi.
Reasumując potwierdzając słowa Radnego Zenona Szewczyka 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 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, 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 administracji, aby petent nie czuł się niezrozumiały
w urzędzie, obsługa była kompetentna i 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 którzy mogą coś zdziałać.
Obiecała, że będzie się starać i dlatego jeszcze raz poprosiła o kredyt zaufania.
Pan Józef Jodłowski – Rada Gminy Spytkowice podjęła decyzję o budowie nowego
budynku w miejscu Szkoły Rolniczej. Spędził bardzo dużą część swojego życia w budynku
Szkoły Rolniczej. Zaapelował, że jeżeli w domach Mieszkańcy mają jeszcze jakieś eksponaty,
świadectwa, pamiątki z tamtych czasów, to prosi o przygotowanie tych materiały i w czasie

kiedy będzie już oddanie nowopowstałego muzeum to tam byłoby godziwe miejsce na ich
przeznaczenie. Ze swej strony poinformował, że dysponuje oryginalną kroniką a raczej tym
co z niej zostało, która w czasie okupacji została zakopana w ziemi. W chwili obecnej
przepisuje wspomnienia byłej kierowniczki Szkoły Rolniczej Pani Teofili Bochenkównej.
c) do Sejmiku Województwa Małopolskiego
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.
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".
Poprosiła o aktywny udział w wyborach.
d) na Wójta Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Mariusz Krystian - reasumując temat wyborów do Rady Powiatu - widzi się
szereg banerów, plakatów, które „przyjechały na przyczepkach” poinformował, że tak jak te
przyczepki przyjechały do nas tydzień temu tak odjada po 16 listopada. Z niesmakiem
obserwował jak po mszy świętej jeden z kandydatów rozdawał ulotki. Czy 22 listopada
przyjdzie podziękować za oddane głosy? Raczej nie, pojawi się za kolejne 4 lata. My dziś
tutaj mamy konkretnych ludzi z różnych opcji - partyjnych, bezpartyjnych ale mamy ich tu
na miejscu. Zaznaczył, że tu w Bachowicach o jedność w głosowaniu nie musi apelować bo
jest ona we wsi bardzo mocna. Wzmacniajcie ją i szanujcie, bo na zewnątrz tak jak było tu
powiedziane jesteśmy trochę tacy „bezdomni” bo ani my ślązacy ani górale. Dlatego musimy
mieć również mocnych reprezentantów także w sejmiku żeby załatwiać sprawy - choćby
transportu zbiorowego. Wyjaśnił, że kwota, która podczas prezentacji była podana jako
zainwestowana w gminie Spytkowice przez powiat na chodniki i asfalty to kwota z budżetu
własnego Powiatu. Nie są tu wliczone „powodziówki” realizowane przez powiat.
Poinformował, że potężnym wysiłkiem zwłaszcza Pana Mariana Szewczyka i Pani Grażyny
Stańczyk został uruchomiony przejazd busami do Wadowic w 14 kursach. Ze strony
Starostwa w zorganizowanym spotkaniu uczestniczył Pan Józef Jodłowski. Uruchomiono
te busy, dlatego prosi o przekazywanie takiej informacji znajomym, bo to od ich wyboru
będzie zależało czy te przejazdy się utrzymają. Jeżeli na tej trasie zrezygnuje ten przewoźnik,
który do późnych godzin ma kursy zorganizowane to nowy się nie pojawi gdyż będzie miał
obawy, że jeżeli poprzedniemu się nie udało to jemu również nie. Dlatego tak ważny jest
wybór pasażerów, do jakiego busa wsiądą.
Ad. pkt. 4. Pytania do kandydatów, dyskusja
Pan Zenon Szewczyk- odnosząc się do wypowiedzi Pana Wójta dotyczącej przewoźników
poinformował, że jest taki przewoźnik, który nazywa się „BYRSKI”. Mówi otwarcie aby
przekazać swoim znajomym, członkom rodziny żeby korzystali z jego usług. Jego zasługą
jest, że mamy tyle busów. Zaznaczył, że na spotkaniu zorganizowanym z przewoźnikami,
tego przewoźnika na tym spotkaniu nie było. Prosili dawny Wadowicki PKS o uruchomienie
2 kursów o godz. ok. 20.15 i 22.15 z Wadowic. Otrzymano odpowiedź negatywną. Udało się

m.in. dzięki Pani Grażynie Stańczyk i Panu Marianowi Szewczyk pozyskać przewoźnika
„BYRSKI”, który uruchomił bardzo dużo kursów i wtedy nagle ożywili się inni przewoźnicy,
którzy likwidowali bez zapowiedzi swoje kursy. Dlatego prosi o przekazanie Mieszkańcom,
że jeżeli chcemy utrzymać komunikację pomiędzy Miejscem a Wadowicami w dniach
i godzinach odpowiadających najbardziej tj. rano do pracy i po 22 to wsiadajmy do busa
„BYRSKIEGO” nawet gdyby trzeba było parę minut na niego poczekać bo sytuacja wygląda
tak, że Mieszkańcy wsiadają do tego busa, który pierwszy podjedzie.
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:
Halina Pióro, Joanna Kornaś-Srokosz

