P R O T O K Ó Ł Nr XIV/16
z obrad XIV- ej sesji Rady Gminy Spytkowice, która odbyła się w dniu 17 lutego
2016 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach.
Czas trwania obrad: od godz. 900 do godz. 1215.
W sesji udział wzięli :
Radni oraz Goście zaproszeni do udziału wg zał. list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski powitał wszystkich obecnych
na sesji, a w szczególności:
• Pana Mariusza Krystiana - Wójta Gminy,
• Panie i Panów Radnych,
• Pana dr Przemysława Stanko z Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie,
• Pana Zdzisława Kacprzaka - emerytowanego Kierownika Posterunku Policji
w Spytkowicach,
• Pana Mirosława Rzońcę – mianowanego na stanowisko Kierownika Posterunku
Policji w Spytkowicach,
• Uczniów ze szkół z terenu Gminy - Stypendystów w ramach Gminnego Programu
Stypendialnego wraz z Rodzicami,
• Sołtysów wsi,
• Ryszarda Mroza - Radnego Powiatowego,
• Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Asystenta oraz pozostałych pracowników
Urzędu,
• Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli
prasy oraz pozostałych uczestników sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski stwierdził, że w obradach sesji bierze udział
13 Radnych, a zatem jest kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad poinformował, że na podstawie
§ 31 ust. 5 Statutu Gminy wyznacza do przeliczania głosów we wszystkich głosowaniach,
jakie będą przeprowadzone w trakcie obrad dzisiejszej sesji:
• Radnego Mariana Szewczyka,
• Radnego Mariana Rybę.
Poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek o wprowadzanie do porządku
obrad sesji punktu o treści:
"Podziękowanie dla Pana Zdzisława Kacprzaka Kierownika Posterunku Policji
w Spytkowicach do dnia 15 lutego 2016 r. oraz powitanie Pana Mirosława Rzońcy
mianowanego na stanowisko Kierownika Posterunku Policji od dnia 16 lutego 2016 r.",
który będzie rozpatrywany w pkt. 2, pozostałe zmienią swoją kolejność.
Rada Gminy nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) pozytywnie
zaopiniowała wniosek o wprowadzanie do porządku obrad sesji punktu 2 o treści:
"Podziękowanie dla Pana Zdzisława Kacprzaka Kierownika Posterunku Policji
w Spytkowicach do dnia 15 lutego 2016 r. oraz powitanie Pana Mirosława Rzońcy
mianowanego na stanowisko Kierownika Posterunku Policji od dnia 16 lutego 2016 r.",

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski przedstawił proponowany porządek obrad
po wprowadzonych zmianach, do którego Rada Gminy nie wniosła uwag i w głosowaniu
jawnym przyjęła jednogłośnie ZA (13) w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Podziękowanie dla Pana Zdzisława Kacprzaka Kierownika Posterunku Policji
w Spytkowicach do dnia 15 lutego 2016 r. oraz powitanie Pana Mirosława Rzońcy
mianowanego na stanowisko Kierownika Posterunku Policji od dnia 16 lutego 2016 r.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji
i odpowiedzi na zapytania.
4. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta nt. stanu prac badawczych nad opracowaniem monografii historycznej
Gminy Spytkowice.
6. Wręczenie dyplomów przez Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego Rady
Gminy Spytkowice Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego
za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku,
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,
c) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2017 środków
stanowiących fundusz sołecki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
• przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
• zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
• nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
• zmian w Uchwale Nr I/4/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2014 roku
w sprawie: powołania dwóch Komisji Stałych Rady Gminy Spytkowice
12. Przyjęcie protokołów z obrad:
a) XII sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2015 roku,
b) XIII sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 roku,
13. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad XIV- ej sesji.
Ad. pkt. 2. Podziękowanie dla Pana Zdzisława Kacprzaka Kierownika Posterunku
Policji w Spytkowicach do dnia 15 lutego 2016 r. oraz powitanie Pana
Mirosława Rzońcy mianowanego na stanowisko Kierownika Posterunku
Policji od dnia 16 lutego 2016 r.
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że w dniu 15 lutego br. nastąpiło uroczyste
wprowadzenie nowego Kierownika Posterunku Policji w Spytkowicach i przekazanie
Mu obowiązków. Przechodzący na emeryturę Pan Zdzisław Kacprzak pełnił funkcję
Kierownika Posterunku Policji przez okres 10 lat, w którym we współpracy w Gminą udało
się zrealizować wiele dobrych działań na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa
Mieszkańców Gminy Spytkowice. Następnie w imieniu samorządu Gminy podziękował Panu
Zdzisławowi Kacprzakowi za wkład pracy włożony w prowadzenie i organizowanie pracy
Posterunku Policji w Spytkowicach oraz za współpracę z władzami samorządowymi Gminy
poprzednich i obecnej kadencji.
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Następnie Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy w podziękowaniu
za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Spytkowice wręczyli Panu
Zdzisławowi pamiątkową statuetkę, drobny upominek i kwiaty.
Złożyli życzenia, aby czas przejścia na emeryturę był czasem spokoju, wytchnienia, a przede
wszystkim czasem realizacji niespełnionych dotąd planów osobistych.
Jednocześnie powitali nowo powołanego Kierownika Posterunku Policji w Spytkowicach
Pana Mirosława Rzońcę, Mieszkańca Gminy Spytkowice.
Następnie wręczyli Panu Mirosławowi kwiaty.
Wójt Gminy Mariusz Krystian zadeklarował pełną współpracę samorządu Gminy
z nowym Kierownikiem w organizowaniu pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
Mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski zaznaczył, że każdy awans wiąże się
z określonymi obowiązkami, aby im podołać trzeba dać z siebie wiele. Jest to praca dla
społeczeństwa, często jest pracą niewdzięczną i niedocenianą.
Następnie złożył Panu Mirosławowi życzenia spełnienia się na nowo objętym stanowisku.
Ad. pkt. 3. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji
i odpowiedzi na zapytania
Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych
w trakcie obrad XIII sesji w dniu 21 grudnia 2016 r., według załącznika do protokołu.
W trakcie sesji nie zostały zgłoszone zapytania i wnioski.
Rada nie wniosła uwag.
Ad. pkt. 4. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie
międzysesyjnym
Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację o działalności i funkcjonowaniu
Gminy w okresie międzysesyjnym tj.:
1. W dniu 11 stycznia br. Wójt brał udział w Urzędzie Gminy w Tomicach w spotkaniu
w sprawie linii kolejowej 103 w kontekście trasy rowerowej VELO SKAWA.
Polskie Linie Kolejowe - oddział w Nowym Sączu, które są zarządcą linii kolejowej 103
na odcinku do Spytkowic nie wyrażają zainteresowania remontem, ani reaktywacją linii
kolejowej dla funkcjonowania połączeń pasażerskich i towarowych. Stąd też pojawił się
pomysł, aby trasą linii 103 do Spytkowic biegła ścieżka rowerowa, której robocza
nazwa brzmi "VELO SKAWA". Ścieżka ta nie dociera bezpośrednio do samych
Spytkowic, jednak uczestniczymy w tym projekcie i jesteśmy zainteresowani, aby ten
szlak kolejowy był wykorzystany w ten sposób. Złożyliśmy wspólne wystąpienie
do Polskich Linii Kolejowych i Urzędu Marszałkowskiego o zaprojektowanie tej trasy
w najbardziej optymalny sposób.
2. W dniu 18 stycznia br. odbyła się w Oświęcimiu konferencja dot. tzw. "Klastra Górnej
Wisły". Projekt ten jest odnawiany po 2-3 latach i jest związany z wykorzystaniem rzeki
Wisły do celów żeglownych, turystycznych i handlowych. Zobaczymy, co z tego
projektu wyniknie w najbliższych latach.
3. W dniu 20 stycznia br. swoje posiedzenie odbyła Komisja Oświaty.
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4. W dniu 21 stycznia br. Wójt odbył spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
w sprawie współpracy w 2016 roku.
5. W dniu 21 stycznia br. Wójt brał udział w spotkaniu Wójtów Stowarzyszenia Doliny
Karpia.
6. W dniu 21 stycznia br. Wójt brał udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczo
- wyborczym Stowarzyszenia Dolina Karpia. Nastąpiły zmiany we władzach
Stowarzyszenia, zmniejszeniu ze względów oszczędnościowych uległa liczba członków
Zarządu Stowarzyszenia. Obecnie liczy on 3 osoby, zamiast dotychczasowych 5.
Gmina ma w nim swojego przedstawiciela, jest nim Pan Adam Latko.
7. Przystępujemy, jako Urząd Gminy do projektu w ramach tzw. projektu dot.
e - administracji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Chcemy
wprowadzić nową jakość usług e - administracji dla Mieszkańców naszej gminy we
wszystkich dziedzinach, w których prowadzona obsługa. Projekt będzie realizowany
prawdopodobnie
w cyklu dwuletnim. Aktualnie pracujemy nad opracowaniem wniosku w tym zakresie,
który będzie złożony do końca lutego br. do Urzędu Marszałkowskiego.
8. W dniu 23 stycznia br. Wójt uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Związku Emerytów
i Rencistów w Spytkowicach.
9. Rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki i medalu "Zasłużony dla Gminy"
i "Honorowy Obywatel Gminy". Projekty można zobaczyć w biurze Sekretarza Gminy.
10. W dniu 29 stycznia br. Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice zorganizował
turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Spytkowice.
11. W dniu 29 stycznia br. Wójt brał udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym LKS
"ASTRA" Spytkowice.
12. Są już pierwsze efekty nawiązania współpracy z francuską Gminą Naours. W kwietniu
br. 12-tu Mieszkańców naszej Gminy - uczniów szkoły gastronomicznej w Wadowicach
wyjedzie na tygodniowy kurs do francuskiego miasta Amie oraz Gminy Naours.
Dodał, że współpraca partnerska naszych gmin jest realizowana przede wszystkim
dla Mieszkańców.
13. W dniu 2 lutego br. Wójt zorganizował spotkanie z przedstawicielami Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Kraków. Na spotkaniu omówiono najważniejsze elementy
związane z funkcjonowaniem polityki powodziowej na terenie Gminy Spytkowice.
Ustalono pewne zasady działania na przyszłość, szczególnie w kwestii realizacji
obowiązków ze strony RZGW oraz realizacji zadań, jakie Gmina wykonuje w tym
zakresie.
14. W dniu 3 lutego br. Ośrodek CARITAS "Anioły na Górce" obchodził I rocznicę
działalności. Ośrodek ten jest już znany w regionie, realizuje wiele ciekawych
programów i inicjatyw. Gmina współpracuje ściśle z Ośrodkiem na rzecz osób
niepełnosprawnych.
15. W dniu 7 lutego br. Wójt brał udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym
OSP Ryczów.
16. W dniu 8 lutego br. Wójt uczestniczył w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Małopolski.
17. W dniu 9 lutego br. Wójt uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Wadowickiego, na którym omawiano dwa główne tematy. Pierwszy dotyczy kwestii
związanych z naborem w ramach Subregionu Małopolski Zachodniej na głęboką
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Mamy złożoną tzw. "fiszkę"
projektowa dot. termomodernizacji budynków Zespołów Szkolno - Przedszkolnych
w Ryczowie, Spytkowicach i Bachowicach. Na cały Powiat było złożonych wniosków
na kwotę 21.000.000 zł, a limit na Powiat wynosi ok. 15.000.000 zł.
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Stąd też kwoty stosownych wniosków musiały ulec zmniejszeniu. Ostateczne miejsce na
liście rankingowej poznany po decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego.
Przypomniał, że nabór jest na 200 % alokacji, czyli wniosków wartościowo jest raz
więcej niż środków po to, aby oszczędności po przetargach przekazywać na następne
wnioski
w kolejce. Kolejną poruszaną na Konwencie sprawą były kwestie dróg powiatowych.
Wójt zadeklarował wstępnie udział naszej Gminy w remoncie drogi powiatowej
Spytkowice - Bachowice - Witanowice (od skrzyżowania z drogą krajową nr 44).
Ostateczna wielkość dofinansowania ze strony Gminy będzie znana po ewentualnej
partycypacji instytucji trzecich. Ważne jest to, aby zacząć remont dróg powiatowych.
Dodał, że w wielu gminach Powiatu Wadowickiego dopiero powstają projekty budowy
chodników przy drogach powiatowych, a nasza Gmina ma ten etap już dawno za sobą,
bo wykonała większość chodników. Zaznaczył, że stan dróg powiatowych jest fatalny.
18. W dniu 11 lutego br. w Międzynarodowym Centrum Współpracy Regionalnej
Bachowicach odbyła się 1 w historii Gminy Spytkowice konferencja prasowa.
Przyczynkiem do konferencji było 5 - lecie wprowadzenia nowatorskiego na ówczesny
czas rozwiązania związanego z bezpłatnymi poradami prawnymi dla Mieszkańców,
co odbiło się szerokim echem, redakcje zaś odpowiedziały licznie na zaproszenie.
Materiały można znaleźć w prasie oraz w "Kronice" Telewizji Kraków.
19. W dniu 13 lutego br. Wójt brał udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP
Półwieś.
20. W dniu 14 lutego br. Wójt brał udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym LKS
"ORZEŁ" Ryczów.
21. W dniu 15 lutego br. swoje posiedzenia odbyły Komisje Rady Gminy.
22. W dniu 16 lutego br. Wójt podpisał akt notarialny dot. zbycia nieruchomości gminnej.
23. W dniu 16 lutego br. Wójt zorganizował spotkanie z udziałem Kierownictwa
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Towarzystwa Na Rzecz Ziemi oraz Gminy
Spytkowice w sprawie rekultywacji starorzeczy. Projekt będzie realizowany
dwutorowo, na początku z oszczędności Towarzystwa na Rzecz Ziemi, jakie powstały
z wykonania rekultywacji starorzeczy. Zostanie opracowany plan ochrony starorzeczy,
który pozwoli na występowanie o środki zewnętrzne na ochronę środowiska.
Powstanie też program dot. poprawy istniejącej infrastruktury i wszystkich urządzeń
związanych z obsługą ruchu turystycznego i wędkarskiego. Proces rekultywacji
starorzeczy będzie na pewno procesem wieloletnim i bardzo kosztownym.
Zdaniem Wójta starorzecza na terenie naszej Gminy są najpiękniejszymi na odcinku
rzeki Wisły od Oświęcimia do Krakowa, niestety ulegają one degradacji i trzeba zrobić
wszystko, aby je uratować.
24. W okresie sprawozdawczym Wójt odbył spotkania ze 140 Mieszkańcami naszej Gminy.
Radna Grażyna Stańczyk zapytała, czy jest cokolwiek wiadomo nt. remontu odcinka linii
kolejowej od stacji Spytkowice do Chrzanowa, o co wielokrotnie pisano wnioski.
Dodała, że do Zakładów w Alwerni są przewożone bardzo niebezpieczne środki chemiczne,
a tory są w stanie fatalnym. Mieszkańcy Miejsca ciągle pytają, co w tej sprawie zostało
zrobione?
Następnie zapytała, co z dwoma odcinkami drogi powiatowej w Sołectwie Miejsce, których
stan jest bardzo zły, gorszy niż w Bachowicach? Radna nie ma nic przeciwko remontowi
drogi powiatowej na odcinku Spytkowice - Bachowice, ale w Miejscu na drodze powiatowej
jest naprawdę niebezpiecznie.
Zapytała również, czy na spotkaniu z RZGW było coś mówione nt. zagrożenia
powodziowego w Sołectwie Miejsce, które jest bardzo duże?
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Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział:
• w sprawie linii kolejowej 103 nic się nie zmieniło. Linia ta ma dwóch zarządców
tj. Polskie Linie Kolejowe - sekcja Nowy Sącz oraz Polskie Linie Kolejowe - sekcja
Trzebinia. Linia kolejowa 103 do Spytkowic od strony Wadowic jest linią zawieszoną,
od Spytkowic do Alwerni jest linią czynną, a dalej od Alwerni do Chrzanowa jest znowu
nieczynna. Na skutek, również zapytań Radnej Grażyny Stańczyk, kierowaliśmy we
wcześniejszych latach pisma do Polskich Linii Kolejowych w sprawie złego stanu torów
kolejowych, na co otrzymaliśmy odpowiedź, że prędkość na szlaku została dostosowana
do aktualnego stanu technicznego, czyli zmniejszona. Za stan torów i bezpieczeństwo
przewozu towarów niebezpiecznych do Alwernii odpowiada przewoźnik oraz zarządca
infrastruktury, czyli Polskie Linie Kolejowe. Nie ma możliwości zorganizowania na tym
odcinku linii kolejowej trasy rowerowej, gdyż odcinek ten jest czynny,
• wielokrotnie z własnej inicjatywy, jak również z inicjatywy Radnych kierowaliśmy
do Powiatowego Zarządu Dróg prośby, petycje, zapytania związane ze stanem dróg
powiatowych. Wójt powtórzył, że kwestia ewentualnego dofinansowania dotyczy
odcinka drogi w Spytkowicach, a nie w Bachowicach (od skrzyżowania z drogą krajową
nr 44). Zdajemy sobie sprawę, jaki jest stan dróg powiatowych. Wójt uważa,
że nie jest wskazane licytowanie się, która z dróg powiatowych jest w stanie
najgorszym. Starosta przekazał też informacje, że w roku bieżącym, ma trochę więcej
środków finansowych na remonty cząstkowe dróg powiatowych, więc zapewne uda się
wykonać remont cząstkowy danego odcinka dróg powiatowych na terenie naszej
Gminy,
• w sprawie spotkania z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie zaprosił Radną Grażynę Stańczyk do swojego biura celem przekazania
szczegółowych informacji ze spotkania.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że w turnieju sportowym
o Puchar Wójta z naszej Gminy wzięły udział drużyny z Ludowego Klubu Sportowego
"ASTRA" Spytkowice (2 drużyny) i Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice.
Puchar Wójta zdobyła drużyna ASTRA II z LKS "ASTRA" Spytkowice, trzecie miejsce
zajęła drużyna ASTRA I.
W dniu 23 stycznia br. odbyły się rozgrywki seniorów o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy, gdzie II miejsce zdobyła drużyna Ludowego Klubu Sportowego "ORZEŁ" Ryczów.
Rada nie wniosła więcej uwag.
* na obrady sesji przybył Mieszkaniec Gminy Leszek Józef Maj
Ad. pkt. 5. Informacja Wójta nt. stanu prac badawczych nad opracowaniem monografii
historycznej Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że w poprzedniej kadencji przystąpiliśmy
do opracowania kompleksowej monografii historycznej ziem Gminy Spytkowice.
Ma ona swoim zakresem objąć całą historię naszej Gminy i ma stanowić podstawę
do wszelkich innych opracowań. Będzie to dokument naukowy o szerokiej podbudowie
źródłowej (archiwa: krajowe, wiedeńskie, watykańskie, lwowskie).
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Dr Przemysław Stanko z Wydziału Historii i Dziedzictwa Narodowego Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poinformował, że kolejna obecności na sesji Rady
Gminy Spytkowice jest niebywałym zaszczytem i przyjemnością. Odnosi wrażenie, że cała
społeczność Gminy Spytkowice, jako wspólnota samorządowa jest wielkim miłośnikiem
naszej wspólnej matki - Ojczyzny Polski, jak również swojej małej Ojczyzny - Gminy
Spytkowice. Niewiele samorządów lokalnych, zwłaszcza gmin wiejskich decyduje się
na kompleksowe opracowanie dziejów swoich wszystkich miejscowości. Najczęściej
w gminach takie ogólne monografie piszą lokalni pasjonaci - historycy, nauczyciele
i to wystarcza Wójtom. W Gminie Spytkowice monografia będzie opracowana w sposób
kompleksowy w oparciu o konkretne źródła wiedzy, będzie ona opracowaniem naukowym.
Wójt wspólnie z Radnymi z poprzedniej kadencji prosili, aby prace nad monografią były
oparte na szerokiej, rozległej kwerendzie zgromadzonej w archiwach krajowych oraz
zagranicznych takich jak:
- archiwa krajowe: Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Główne, archiwa kościelne,
- archiwa zagraniczne: Centralne Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie, Archiwum
Austriackie Państwowe w Wiedniu, Tajne Archiwum Watykańskie.
Dodał, że jeżeli dojdzie do pozyskania materiałów ilustracyjnych z Tajnego Archiwum
watykańskiego, to nasza Gmina będzie pierwszą w Polce posiadającą materiały z tego
archiwum, nie ma tego w swej monografii nawet miasto Kraków.
Poinformował, że w trakcie dwuletniej kwerendy udało się odnaleźć wiele cennych
dokumentów. W dalszej wypowiedzi przedstawił wybrane zdjęcia ze zgromadzonej do tej
pory prezentacji naszej Gminy tj.:
− dokument z 1284 roku najstarszy pergamin spisany w języku łacińskim, jaki udało się
do tej pory odnaleźć wystawiony w XIII wieku przez Księcia Przemysława
Opolskiego, władcę tych ziem. Jest to dokument lokacyjny wsi Ryczów - nadający
klasztorowi w Mogile las położony pomiędzy Spytkowicami, a Łączanami. Najstarsza
wzmianka o wsi Ryczów pochodzi z roku 1284,
− dokument z 1302 roku zachowany w oryginale najstarszy pergamin spisany w języku
łacińskim dot. wsi Bachowice. Najstarsza wzmianka o wsi Bachowice pochodzi
z roku 1297,
− dokument, który pozyskano z tajnego archiwum watykańskiego, o czym świadczą
znaki wodne na zeskanowanym dokumencie. Jest to najstarsza (690 lat) potwierdzona
źródłowo informacja o istnieniu Parafii w Spytkowicach. Dokument spisany w języku
łacińskim
Najstarsza wzmianka o wsi Spytkowice pochodzi z roku 1229.
W sensie etnogenezy nasza Gmina jest starsza niż powiatowe miasto Wadowice,
a miasto Zator jest starsze od Spytkowice tylko o rok,
− dokument z 1426 roku dotyczący wsi Półwieś, spisany w języku niemieckim.
Dotyczył on nadania praw do gruntów we wsi Półwieś. Jest to dokument
potwierdzający zmianę własnościową dzierżawcy,
− dokument potwierdzający istnienie wypartej już z topografii terenu nazwy "Zajaczek",
która funkcjonowała jeszcze 100 lat temu. Obecnie jest to teren przysiółka Chałupki,
a Zajączek to imię osadnika tychże terenów,
− ilustracja najstarszej pieczęci godłowej Spytkowic z okresu zaborowego - tj. z roku
1808. Pieczęć przedstawia berło odnoszące się do dawnej własności królewskiej
i miecz,
− maszynopisy międzywojenne dot. czynu legionowego, gdyż Mieszkańcy ziem
spytkowickich byli uczestnikami, bądź obserwatorami tych wydarzeń. Są na nich
spisane relacje wydarzeń sprzed prawie 100 lat. Na terenie Gminy zawiązały się ruchy
Związku Strzeleckiego, czyli formacji paramilitarnej utworzonej przez Józefa
Piłsudskiego przed wybuchem I Wojny Światowej. Centrum dowodzenia dla całej
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Zachodniej Galicji stanowił Zator, który był miejscem werbunkowym dla całego
Związku Strzeleckiego. We wszystkich sołectwach na terenie Gminy Spytkowice
zostały założone komórki Związku Strzeleckiego. Następnie przedstawił spisy
nazwisk osób, które brały udział w tworzeniu Związku Strzeleckiego oraz osób
walczących na szlaku bojowym w kieleckim, czy nad Nidą. Najwcześniej Związek
Strzelecki powstał we wsi Bachowice, już w 1913 roku. Odczytał zapiski dot.
działalności Związku Strzeleckiego. Nie ma też wątpliwości, że przez Spytkowice
prowadził szlak bojowy ludzi walczących w pierwszej kompanii kadrowej,
oryginał mapy Porębskiego znajdującej się w Bibliotece Czartoryskich.
Jest to najstarsza polska mapa z roku 1563, stworzona prze polskiego kartografa
Stanisława Porębskiego, szlachcica z Hecznarowic k/ Kęt. Na fragmencie mamy są
pokazane zbiorczo stawy w Spytkowicach, Kościół w Spytkowicach, wieś Bachowice
oraz wieś Ryczów, a także most na rzece Wiśle. Jest to najstarszy most w Polsce. Był
to most sprzęsłowy, zbudowany prywatnie przez właściciela Spytkowic - Wawrzyńca
Myszkowskiego. Jest to dzieło inżynierii polskiej dawanych wieków. Mostu już
dzisiaj nie ma, ale miejsce po nim warto "wciągnąć" na listę atrakcji województwa
małopolskiego. Mimo, że most był z drzewa, to nie był on "zabierany" przez powódź.
przez Spytkowice przebiegała też główna droga łącząca Kraków z Pragą, stąd m.in.
nazwa miejscowości Wielkie Drogi. Najprawdopodobniej most ten był budowany
przez włoskich inżynierów, którzy na ten czas byli jedynymi fachowcami w budowie
tego typu mostów,
oryginalna (przerobiona) uproszczona mapa Porębskiego stworzona w 1592 roku,
na której widoczne są tereny Gminy Spytkowice. Została ona włączona
do światowego atlasu wydawanego w Amsterdamie, z którego korzystali żeglarze
i kupcy do początku XVIII wieku. Oznacza to, że Porębski wprowadził Polskę, a tym
samym mimowolnie Spytkowice do światowej kartografii,
mapa austriacka z roku 1785, z początku zaborów - tzw. "mapa Miga", od nazwiska
podporucznika Miga, który kierował pracami kartograficznymi nad tą mapą.
Mapa obrazuje Spytkowice wraz ze starorzeczem, wsi Lipowa oraz z dawną wsią
Zajączkowice (Zajączek) - obecny teren przysiółka Chałupki. Na mapie widać liczne
strumyki, stawy, sadzawki, sieci zapór wodnych przeciwpowodziowych, młyny oraz
domostwa. Na mapie widoczny jest także Zamek w Spytkowicach wraz
z zabudowaniami, Kościół w Spytkowicach oraz sieć drożna,
mapa z roku 1860 obrazująca rozległy plac rynkowy w Spytkowicach,
liczne drewniane domostwa. Przypomniał, że Spytkowice w roku 1327
są wymieniane, jako jedno z sześciu miasteczek w całym księstwie. W roku 1744 roku
Pani Sieniawska - właścicielka dóbr spytkowickich uzyskała od Króla Augusta III
przywilej na jarmarki. Jej celem było zrobienie ze Spytkowic miasta targowego.
Mapa pokazuje także położenie Kościoła w Ryczowie, wsi Półwieś, drogi głównej
w stronę Krakowa, wsie: Bachowice Miejsce, Lipowa, przysiółki: Łęg, Wyrąbane,
Górki, Wielki Staw. Poinformował, że w Wiedniu są zachowane odtajnione od roku
1993 liczne plany dot. założenia kopalni węgla kamiennego w Bachowicach z roku
1910,
opis Zamku w Spytkowicach wraz z zabudowaniami, ogrodem włoskim, bażanciarnią
i danielami,
najstarsze spisy Mieszkańców, jakie udało się do tej pory odszukać pochodzące z roku
1565. Był to spis Mieszkańców z Ryczowa i Półwsi pochodzący ze źródeł kościelnych
(spis osób płacących czynsz na rzecz klasztoru). Zaznaczył, że pierwszy spis
powszechny w Polsce był w roku 1921 roku,
spis Mieszkańców z roku 1705 - kmieci spytkowickich, komorników, chałupników.
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Reasumując poinformował, że przedstawił tylko niektóre z wybranych dokumentów,
które udało się zgromadzić. Prace nad monografią cały czas trwają. Niektórych dokumentów
zgromadzonych w archiwum nie udało się niestety pozyskać. Poinformował, że dołoży
wszelkich strać, aby monografia została wykonana w czasie. Jeśli jednak będzie taka
konieczność, to będzie prosił Wójta i Radę Gminy o przedłużenie terminu wykonania
monografii, celem sporządzenia jej w sposób wyczerpujący. Następnie podziękował
za cierpliwość oraz możliwość udziału w dzisiejszej sesji.
Radny Marek Gajowy zaznaczył, że istotnym momentem w historii Spytkowic jest rok 1229,
kiedy to odbył się zjazd książąt piastowskich. Stwierdził, że Spytkowice musiały być ważnym
obszarem na terenie Małopolski, skoro zdecydowano się właśnie tutaj zorganizować zjazd.
Zapytał, czy są jakieś informacje, dlaczego właśnie w Spytkowicach zorganizowano zjazd
książąt piastowskich? Zapytał także, czy można rozwinąć pozyskane źródła informacji
nt. Spytkowic.
Dr Przemysław Stanko z Wydziału Historii i Dziedzictwa Narodowego Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poinformował, że data 1229 jest wiarygodna
i nie budzi żadnych wątpliwości, jest to data roczna, bez daty dziennej. Książe Henryk
Brodaty, ówczesny właściciel tych ziem miał liczne zatargi z książętami dzielnicowymi,
piastowskimi. Był on także jedynym polskim właścicielem Berlina. Tereny te cały czas były
w ogniu, co roku trwała wojna ustawiczna na całym pograniczu, aż po Częstochowę. Książe
Henryk Brodaty był człowiekiem bardzo wierzącym, uważał, że dzień bez Boga jest dniem
straconym. Stwierdził, że jeżeli zjazd ma się odbyć, to nie może on odbyć się na zamku,
lecz w miejscu gdzie jest kaplica i z tego powodu wybrał na miejsce zjazdu Spytkowice,
gdzie w czasie zjazdu odbyła się uroczysta Msza Święta prowadzona przez kapelana.
Spytkowice odegrały bardzo znaczącą rolę w idei zjednoczeniowej, którą później ponieśli
na swych sztandarach Król Polski Przemysł II i Władysław Łokietek. Tutaj ta idea powstała
i została zaniesiona na całą Polskę, o czym często zapominamy.
Zaznaczył, że należy się głęboko zastanowić nad tym, jakie podjąć działania, aby nauka
o Spytkowicach była szerzona w szkołach.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski podziękował Panu Doktorowi Przemysławowi
Stanko za udział w sesji i szczegółowe przedstawienie informacji nt. stanu prac badawczych
nad opracowaniem monografii historycznej Gminy Spytkowice.
Zaznaczył, że pomysłodawcą opracowania monografii historycznej był w poprzedniej
kadencji Wójt Gminy Mariusz Krystian, za co Mu podziękował.
Rada nie wniosła więcej uwag.
Ad. pkt. 6. Wręczenie dyplomów przez Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego
Rady Gminy Spytkowice Stypendystom w ramach Gminnego Programu
Stypendialnego za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016
Wójt Gminy Mariusz Krystian zaznaczył, że wyróżnianie uczniów osiągających stosowną
średnią ocen na dany semestr szkolny w ramach Gminnego Programu Stypendialnego stało
się już tradycją. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że uczniów tych jest
tak wielu, przede wszystkim samym uczniom za pasję i zaangażowanie wkładane w naukę.
Stwierdził, że bycie prymusem w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. Podziękował także
rodzicom za ciągłą mobilizację dzieci do podnoszenia poziomu kształcenia, a także
dyrektorom szkół i nauczycielom za rozwijanie i podtrzymywanie pasji do nauki.
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Po dokonaniu klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/ 2016 ze szkół na terenie
Gminy stypendium otrzymali:
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEJSCU:
1. Gabriela Żmuda
uczennica szkoły podstawowej
rodzic: Sabina Żmuda.

średnia 5,42

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W RYCZOWIE:
1. Martyna Mamcarczyk
uczennica szkoły podstawowej
rodzic: Rafał Mamcarczyk

średnia 5,25

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY w SPYTKOWICACH:
1. Sara Rzońca
uczennica szkoły podstawowej
rodzic: Mirosław Rzońca

średnia 5,36

2. Joanna Pindel
uczennica gimnazjum
rodzic: Lidia Krzywożycka - Pindel

średnia 5,20

3. Weronika Simik
rodzic: Grzegorz Simik

uczennica gimnazjum

średnia 5,27

4. Daria Byrska
rodzic: Ewa Byrska.

uczennica gimnazjum

średnia 5,33

5. Anna Gara
rodzic: Jolanta Gara

uczennica gimnazjum

średnia 5,33

6. Julia Jędrocha
rodzic: Ewa Jędrocha.

uczennica gimnazjum

średnia 5,40

7. Aleksandra Sieprawska
rodzic: Laura Sieprawska.

uczennica gimnazjum

średnia 5,40

8. Aleksandra Mroczek
rodzic: Iwona Mroczek.

uczennica gimnazjum

średnia 5,47

Wójt Gminy oraz Radni: Katarzyna Stokłosa i Marek Gajowy wręczyli stypendystom dyplomy
honorowe, czeki na kwotę 500 zł oraz pakiety promocyjne Gminy Spytkowice.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski pogratulował uczniom, wychowawcom,
rodzicom i dyrektorom szkół. To, że dzieci się rodzą zdolne, to wiemy wszyscy, trzeba jednak
te brylanty jeszcze odpowiednio oszlifować, aby błyszczały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy w trakcie, której wykonano
pamiątkowe zdjęcia.
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Po przerwie:
Ad. pkt. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że Komisje Rady Gminy
w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA zaopiniowały projekt uchwały.
Następnie zapytał, czy są pytania i wobec ich braku odczytał projekt uchwały.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XIII/ 106/16
w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że Komisje Rady Gminy
w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA zaopiniowały projekt uchwały.
Następnie zapytał, czy są pytania i wobec ich braku odczytał projekt uchwały.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XIII/ 107/16
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice

c) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2017
środków stanowiących fundusz sołecki
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że Komisje Rady Gminy
w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA zaopiniowały projekt uchwały.
Następnie zapytał, czy są pytania i wobec ich braku odczytał projekt uchwały.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XIII/ 108/16
w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2017
środków stanowiących fundusz sołecki
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Ad. pkt. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
• przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że Komisje Rady Gminy
w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA zaopiniowały projekt uchwały.
Następnie zapytał, czy są pytania i wobec ich braku odczytał projekt uchwały.

Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XIII/ 109/16
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Ad. pkt. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
• zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że Komisje Rady Gminy
w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA zaopiniowały projekt uchwały.
Następnie zapytał, czy są pytania i wobec ich braku odczytał projekt uchwały.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XIII/ 110/16
w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
Ad. pkt. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
• nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że Komisje Rady Gminy
w głosowaniu jawnym większością głosów ZA (9) przy 2 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały wraz z propozycją nazwy "HERBOWA".
Zaznaczył, że na posiedzeniach Komisji ustalono, że Radni z Bachowic do dnia sesji
zastanowią się jeszcze nad nazwą tej ulicy.
Radny Marian Szewczyk poinformował, że po przedyskutowaniu tematu większość
Mieszkańców, Radni i Rada Sołecka zdecydowali, że nazwa ulicy winna nosić nazwę:
Herbowa.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski zapytał, czy są pytania i wobec ich braku
odczytał projekt uchwały.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XIII/ 111/16
w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice
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Ad. pkt. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

• zmian w Uchwale Nr I/4/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2014
roku w sprawie: powołania dwóch Komisji Stałych Rady Gminy Spytkowice
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował, że Komisje Rady Gminy
w głosowaniu jawnym większością głosów ZA (10) przy 1 WSTRZYMUJĄCYM SIĘ
zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Następnie zapytał, czy są pytania i wobec ich braku odczytał projekt uchwały.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XIII/ 112/16
w sprawie: zmian w Uchwale Nr I/4/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2014
roku w sprawie: powołania dwóch Komisji Stałych Rady Gminy Spytkowice
Ad. pkt. 12. Przyjęcie protokołów z obrad:
a) XII sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2015 roku
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski stwierdził, że protokół z obrad XII- ej sesji
Rady Gminy został napisany w terminie i w pełni odzwierciedla przebieg obrad. Protokół był
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz został wyłożony przed sesją w sali obrad, po czym
zawnioskował o jego przyjęcie bez odczytania.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) przyjęła protokół
z obrad XII- ej sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2015 roku.
b) XIII sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 roku,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski stwierdził, że protokół z obrad XIII- ej sesji
Rady Gminy został napisany w terminie i w pełni odzwierciedla przebieg obrad. Protokół był
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz został wyłożony przed sesją w sali obrad, po czym
zawnioskował o jego przyjęcie bez odczytania.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13) przyjęła protokół
z obrad XIII- ej sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 roku.
Ad. pkt. 13. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania
Sprawy różne:
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poinformował:
• do wglądu w biurze Rady Gminy znajduje się korespondencja, jaka wpłynęła do biura
Rady w okresie międzysesyjnym dot. m.in.:
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 2015 r.
odpowiedzi do Banku Gospodarstwa Krajowego dot. udzielenia kredytu
długoterminowego,
pisma Pana Leszka Józefa Maja dot. inicjatyw obywatelskich,
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pisma Pana Jana Fryca w sprawie zezwolenia na przejście z przyłączem
wodociągowym pod działkach gminnych. Poinformował, że skierował do Wójta
Gminy pismo o wyjaśnienie tej sprawy. Zaproponował, aby temat ten był
przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Infrastruktury, co poddał pod
głosowanie.
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13)
pozytywnie zaopiniowała przekazanie pisma Pana Jana Fryc do Komisji
Budżetu i Infrastruktury.
opinii Komisji Budżetu z dnia 20 stycznia br. dot. budowy kontenera socjalnego,
której treść odczytał. Stwierdził, że w tej sprawie winno zostać podjęte stanowisko
Rady Gminy, po czym poddał pod głosowanie projekt stanowiska Rady Gminy
w tej spawie, według załącznika do protokołu. Przed głosowaniem zapytał, czy są
pytania?
Radny Marian Ryba zapytał, ilu mieszkaniowy będzie to kontener?
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że w budownictwie socjalnym
trzeba odejść od podjęcia mieszkania, w przepisach w tym zakresie jest pojęcie
"metrażu". Minimalna powierzchnia lokalu socjalnego to 5 m2 na osobę. Kontener
będzie stworzony w technologii modułowej, czyli z możliwością dostawienia
kolejnego elementu.
Radny Adam Chodacki zapytał, czy kontenery będą podłączone do przyłączy
kanalizacyjnych i wodnych?, bo jeżeli tak to wszystkie media są poprowadzone
drugą stroną drogi. Zaznaczył, że nie będzie zgody Mieszkańców na przekopanie
drogi.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że kwestie przyłączeniowe
to sprawy techniczne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W przypadku braku technicznych możliwości uzyskania podłączenia
do podstawowych mediów nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę.
Rada nie wniosła więcej uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (13)
podjęła: STANOWISKO Nr 6/XIV/16 w sprawie: lokalizacji na terenie
Gminy planowanego do budowy kontenera socjalnego
opinii Komisji Budżetu z dnia 20 stycznia br. dot. odbioru odpadów komunalnych,
której treść odczytał. Stwierdził, że w tej sprawie winno zostać podjęte stanowisko
Rady Gminy, po czym poddał pod głosowanie projekt stanowiska Rady Gminy
w tej spawie, według załącznika do protokołu. Przed głosowaniem zapytał, czy są
pytania?
Rada nie wniosła uwag i w głosowaniu jawnym większością głosów ZA (12)
przy 1 WSTRZYMUJĄCYM SIĘ podjęła: STANOWISKO Nr 7/XIV/16
w sprawie: systemu odbioru odpadów pod względem opisywania worków
na odpady celem identyfikacji gospodarstwa domowego
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poinformował, że do wglądu w biurze Rady Gminy jest publikacja dot. pracy komisji
rady. Następnie odczytał wybrane jej fragmenty, gdyż stwierdził, że Radni nie zawsze
mają czas przeczytać danego opracowania lub do końca nie doczytują. Szczególną
uwagę zwrócił na obowiązki radnych, gdyż często się zdaje radnym, że wiele mogą,
a rzeczywistość jest inna,
przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski zapytał, czy ktoś chce złożyć pisemną
Interpelację?
Rada nie złożyła pisemnych Interpelacji.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski zapytał czy w ramach wolnych wniosków
ktoś chce zabrać głos?
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc zwrócił się z prośbą do Radnych, szczególnie z Ryczowa
w sprawie lokalizacji wiaty przystankowej w dolnym Ryczowie. Sołtys poruszał tę sprawę
u Wójta Gminy, lecz nie spotkała się ona z akceptacją. Wiata jest ulokowana we wjeździe
do Pani Szwed, która liczy sobie 91 lat, a wiata jest przeszkodą dla tej Pani na drodze
do Kościoła i na cmentarz. W opinii Sołtysa wsi jest to objaw pogardy dla starszego, słabego
człowieka. Uważa, że Radni powinni się zainteresować tą sprawą, Sołtys liczy na poparcie
w tej sprawie.
Radny Marian Ryba poinformował, że na posiedzeniach Komisji w dniu 15 lutego br.
poruszył sprawę wiaty przystankowej usytuowanej przy ul. Jana Pawła II w Ryczowie.
Poprosił Wójta Gminy, alby jeszcze raz wyjaśnił tą sprawę. Stwierdził, że może warto się
"pochylić" nad tą sprawą i pomóż Pani Szwed, która spotkała Radnego przy Kościele
i rozpłakała się, że nie reagujemy na to.
Radna Grażyna Stańczyk:
• zapytała, czy Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dodatkowe środki na utrzymanie
Muzeum Regionalnego w Bachowicach, na jakich zasadach będzie to funkcjonowało?
• zamontowanie lustra drogowego i rozeznanie terenu przy ulicy Piotra i Pawła
w Miejscu, który łączy się z drogą powiatową,
• remont ogrodzenia boiska sportowego w Miejscu od strony północnej, którego stan jest
fatalny,
• podziękowała wspaniałym uczniom stypendystom i nauczycielom, którzy podnoszą
poziom nauki, w szczególności uczniom ze Szkoły Podstawowej w Miejscu. Pomimo,
że szkoła ta jest mała ma zdolnych uczniów, którzy dają sobie doskonale radę
przechodząc do gimnazjum do Spytkowic.
Sołtys Sołectwa Lipowa Stefan Gierek:
• załatanie dziur na ulicach: Lipowa i Nadwiślańska, które zagrażają bezpieczeństwu
użytkowników tych dróg.
Doszło na tych drogach do dwóch wypadków
rowerowych, a są one bardzo często użytkowane przez spacerowiczów
i rowerzystów
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Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział:
• ustosunkowując się do wypowiedzi Sołtysa wsi Ryczów Pana Kazimierza Fryc
stwierdził, że ze zdumieniem słucha słów o pogardzie. Wójt może się zgodzić
ze wszystkim, można Go oskarżać o różne rzeczy, ale nie o pogardę w stosunku
do ludzi. Stwierdził, że przez 5 lat służby Mieszkańcom tej Gminy nie zasłużył sobie
niczym na to, aby oskarżać Go o pogardę kogokolwiek, na co ma koronne argumenty.
Wójt wielokrotnie przedstawiał kwestie dot. usytuowania przystanku na ul. Jana Pawła
II w Ryczowie. Nie było możliwości na umiejscowienie tego przystanku na odcinku
drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ulicą Szkolną.
Obecne usytuowanie to jedyny teren gminny, na którym można było postawiać
''normalną" wiatę. Zapytał, czy przejawem pogardy jest to, że dajemy schronienie
dziesiątkom ludzi przed deszczem, wiatrem i śniegiem? Sołtys wsi Ryczów wie
doskonale, że grunt pomiędzy posesją byłego Sołtysa Pana Szweda, a posesją brata
Sołtysa wsi Ryczów Pana Jana Fryca i dalej w kierunku ulicy Sportowej był
przesmykiem kiedyś uczęszczanym, dziś bardzo rzadko uczęszczanym. Obecnie grunt
ten jest przedmiotem wniosku o zasiedzenie złożonego przez Panią Helenę Szwed. Pan
Kazimierz Fryc, jako Sołtys i Ryczowianin wie doskonale, że wniosek o zasiedzenie
obejmuje nie tylko część działki, która przylega do posesji Pani Szwed, ale również
części działki, która przylega bezpośrednio przy posesji Pana Jana Fryca i byłego
Sołtysa Pana Szweda. Jako Sołtys i Ryczowianin Pan Fryc wie również doskonale,
że właśnie w tej drugiej części Pani Szwed nie ma żadnego prawa do zasiedzenia tego
gruntu. Wójt odwiedził Panią Szwed dwa lata temu z Kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z życzeniami świątecznymi. Świadkiem rozmowy z Panią Szwed
jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz syn Pani Heleny Szwed.
Wójt mówił wówczas, że o ile Gmina nie będzie wnosić żadnych zastrzeżeń, co do
zasiedzenia części działki przyległej do nieruchomości Pani Szwed, to o tyle
rozszerzenie tego wniosku na całą działkę nie ma podstaw prawnych. Niestety na skutek
nie wiadomo czyich sugestii wniosek o zasiedzenie został rozszerzony o całą działkę, na
co nie ma zgody Wójta Gminy. W związku z tym i ze względów technicznych
i własnościowych wiata przystankowa znalazła się właśnie w tym miejscu. Komunikacja
jest zachowana od ulicy Szkolnej i od ulicy Oświęcimskiej. Pan Kazimierz Fryc, jako
Sołtys i Ryczowianin wie doskonale, że teren ten nie jest utwardzony, a przejście w tym
miejscu w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym jest w zasadzie niemożliwe.
Mówienie i podnoszenie argumentu, że Wójt "zrobił na złość" Pani Helenie Szwed
uniemożliwiając Jej dojście do Kościoła jest po prostu kłamstwem. Jedynym okresem,
kiedy można tamtędy normalnie przejść jest okres suchego lata. Teren ten zawsze pełnił
rolę przemyska, z którego Wójt sam korzystał chodząc na religię do budynku po
Państwu Kłaputach. Ponownie powtórzył, że ze zdumieniem słucha słów o pogardzie,
z którymi nie zgadza się w całej rozciągłości,
• obiekt Muzeum Regionalnego w Bachowicach jest przekazany w organizację
Gminnemu Ośrodkowi Kultury. W ramach funkcjonowania GOK będzie płacił nam
czynsz dzierżawny. Będziemy mogli ten obiekt wynajmować pod różne inicjatywy.
Obiekt ten nie ma charakteru komercyjnego,
• temat remontu ogrodzenia boiska sportowego w Miejscu wymaga rozeznania
kosztowego i ustalenia, czy jest to zadanie inwestycyjne, czy do realizacji w ramach
wydatków bieżących,
• wystąpimy z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg o zamontowanie lustra
drogowego na ulicy Piotra i Pawła w Miejscu,
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jeżeli dziury w Sołectwie Lipowa zagrażają bezpieczeństwu, to zostaną uzupełnione
przez ZUK w elementarnym zakresie, natomiast dalszy remont będzie wykonywany
w ramach wiosennej naprawy dróg.

Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc stwierdził, że nie może się nie odnieść się do słów Wójta
Gminy, ponieważ o prawdziwości słów Pana Wójta nie świadczy fakt, że Pani Szwed
codziennie do dnia dzisiejszego pokonuję tą drogę do Kościoła i codziennie przeciska się koło
przystanku, więc mowa o tym, że tam nie da się chodzić jest nieprawdziwa.
Potwierdził fakt pogardy i zacytował słowa obecnego Papieża: "gdzie nie ma szacunku
dla ludzi starszych, tam nie będzie i nie ma miejsca dla przyszłości dla ludzi młodych".
Poprosił, aby Pan Wójt wziął to sobie do serca. Zaznaczył, że tam mieszkały i żyły
3 pokolenia Szwedów, po czym stwierdził, że żadna władza, nawet ta komunistyczna nie
zagrodziła im drogi do Kościoła, Pan Wójt uczynił to, jako pierwszy.
Wójt Gminy Mariusz Krystian zapytał Sołtysa wsi Ryczów, czy "przechód" ten jest w końcu
zagrodzony, czy nie, gdyż teraz Pan Sołtys stwierdził, że Pani Szwed codziennie chodzi
tamtędy do Kościoła, więc ma możliwość przejścia, czy nie ma? Stwierdził, że Pan Kazimierz
Fryc kłamie, gdyż w pierwszej swojej wypowiedzi powiedział, że Pan Wójt okazał pogardę,
gdyż zagrodził przejście do Kościoła Pani Helenie Szwed. W kolejnej wypowiedzi Sołtys
mówi, że Pani Szwed chodzi codziennie do Kościoła. Poprosił Sołtysa, aby się zdecydował,
co mówi - czy teren jest zagrodzony, czy nie jest i czy Pani Szwed chodzi codziennie
do Kościoła, czy nie chodzi?
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc potwierdził, że Pani Szwed chodzi codziennie
do Kościoła, po czym stwierdził, że Radni z Ryczowa doskonale o tym wiedzą, Wójt też.
Wójt Gminy Mariusz Krystian stwierdził, że pyta Sołtysa wsi, czy Pani Szwed chodzi
codziennie tym przesmykiem, czy nie chodzi?
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc zapytał Wójta Gminy, czy uważa za gody fakt,
że 91 letnia kobieta "przeciska" się koło przystanku?
Wójt Gminy Mariusz Krystian zapytał Sołtysa wsi, czy Pani Szwed chodzi codziennie tym
przesmykiem, czy nie?
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc odpowiedział, że Pani Szwed chodzi tamtędy codziennie,
przeciska się koło przystanku.
Wójt Gminy Mariusz Krystian podziękował Sołtysowi wsi za odpowiedź.
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc dodał, że do niedawna w sąsiedztwie był pies doskakujący
do ogrodzenia, a Pani Szwed z duszą na ramieniu tamtędy przechodziła.
Wójt Gminy Mariusz Krystian podziękował Sołtysowi wsi Ryczów za odpowiedź, w której
usłyszeliśmy, że Pani Szwed chodzi tą działką codziennie do Kościoła.
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc również podziękował.
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu
i Infrastruktury o przeanalizowanie tego tematu na najbliższym posiedzeniu Komisji,
w trakcie którego dokonają wyjazdu do Ryczowa w innej sprawie objętej porządkiem obrad
tj. sprawie zgłoszonej przez Pana Jana Fryca. Stwierdził, że dalszą polemikę w tej sprawie
uważa za zbędną.
Sołtys wsi Ryczów Kazimierz Fryc poprosił Komisję Budżetu i Infrastruktury o udział
w posiedzeniu Komisji. Poinformował, że jest umówiony ze Starostą Wadowickim, który
przejął się tym tematem i obiecał załatwić sprawę, więc Sołtys wsi domyśla się, że tu również
słowa Pana Wójta okażą się nieprawdziwe.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poddał pod głosowanie wyrażenie zgody
na udzielenie głosu Mieszkańcowi Gminy Panu Leszkowi Józefowi Maj.
Rada nie wniosła uwagi i w głosowaniu jawnym większością głosów ZA (10) przy
1 PRZECIW i 2 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ udzieliła głosu Panu Leszkowi Józefowi Maj.
Mieszkaniec Sołectwa Ryczów Pan Leszek Józef Maj podziękował dostojnemu Panu
Przewodniczącemu i dostojnej Radzie za udzielony głos. Powitał szanownego Pana Wójta
i szanownych gości. Chciałby powrócić do tematu Ryczowa Zdroju, jako programu
przyszłościowego, który z początku może budzić kontrowersje. Pan Wójt był kiedyś
uprzejmy zaopiniować ustnie, że interesował się sprawą, natomiast sprawa nie ruszyła
z miejsca. W związku z powyższym Pan Leszek Józef Maj pozwolił sobie ją odtworzyć.
Mając na myśli Ryczów Zdrój ma na myśli nie tylko wodotryski z wodą mineralną itp.,
ale przede wszystkim zdrowe myślenie. Są miejscowości w Polsce, które nie posiadają źródeł,
a w Ryczowie w lesie jest podobno źródło, które po wojnie przedłużało życie jednemu
z Mieszkańców. Pan Wójt to sprawdzał, Pan Leszek Józef nie wie, czy to źródło jest
zabezpieczone.
Drugi aspekt najtrudniejszy do zaakceptowania i zrozumienia to sposób myślenia
ekologicznego, które odmieniane jest w Polsce od 30 lat na 40 sposobów. Efekty są tego
takie, że kto palił gumiakami, to dalej gumiakami pali, kto korzystał z wodościeków
i rynsztoków, to dalej korzysta. Z grzeczności dla niektórych osób nie będzie wymieniał ulic
po których płyną rynsztoki. Program, może nawet kilkunastoletni zmieniłby mentalność
od młodzieży szkolnej, po dziadków i babcie. Zaznaczył, że wczoraj wysłuchał w radio
(dzięki Bogu nie ma telewizora, bo Mu żona zabrała), że nawet jajka kurze z tzw. polnego
wybiegu, jeżeli są spożywane na działce zapylonej styropianem i gumiakami, to takie jajko
jest gorsze od hodowli zamkniętej. Są to dane z radia, na które Pan Maj nie ma dokumentów.
Ta sama babcia, która hoduje warzywa i jarzyny dla swoich wnucząt, z których robi im
przeciery nie ma świadomości, że szkodzi swoim wnukom w drugim, czy trzecim pokoleniu.
Nie musi chyba nikogo przekonywać, że palenie nikotyny przez matkę ciężarną powoduje
skutki do trzeciego pokolenia.
Pan Leszek, Józef Maj powróciłby do tych tematów, jeżeli tak jak dzisiaj wysłuchał
nalewając sobie kawę, że można bez prawa głosu uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rady
Gminy. Ma wiele do powiedzenia i może udałoby się rozwinąć szereg tematów, bo Ryczów
Zdrój, to nie musi być od razu pijalnia wód, tylko odpowiedni sposób myślenia.
Tego typu edukacja (przeprosił, że mówi do starszych ludzi o edukacji, ale na naukę nigdy nie
jest za późno) miała by sens.
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Zaznaczył, że jako osoba "w wieku poborowym", jak to mówią grabarze dostrzega
nadumieralność ludzi 50 +. Rak też jest chorobą, a jego przyczyny są wielowarstwowe.
Zaznaczał, że bez pomocy ośrodków zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nawet
Radnych tego zjawiska się nie ruszy z miejsca. Za zgodą ludzi zagrożonych należałoby ich
skierować na badania klatki piersiowej (większość z nich to palacze), badania kolonoskopowe
itp. Pan Maj dostrzega taki problem i trzeba tym ludziom wyjść naprzeciw. Niektórzy z nich
nie są nawet zgłoszeni w urzędzie bezrobocia, dumnie nazywanym urzędem pracy.
Nie jest to zjawisko tylko gminy Spytkowice, jeśli nie ogólnopolskie, to na pewno
małopolskie. Konglomerat tych ludzi to: byli górnicy, część mundurowych, duża część
budowlańców, mała część rolników. Budowlańcy, do których Pan Maj sam ma zaszczyt się
zaliczyć zostali najbardziej pokrzywdzeni w tzw. transformacji gospodarczo - ustrojowej,
ponieważ utracili 13-te pensje, a miejsca ich pracy są swawolne - jak jest praca,
to przychodzi, jak nie, to siedzi w domu.
Jeśli Pan Leszek, Józef Maj uwrażliwił Radnych i uznają, że warto się nad tymi tematami
pochylić, to będzie zadowolony. Podziękował za udzielenie głosu.
Rada nie zgłosiła więcej wniosków i zapytań.

Ad. pkt. 14. Zamknięcie obrad XIV- ej sesji
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski wobec wyczerpania dyskusji podziękował
wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XIV - ej sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski

Protokolant: Katarzyna Odrzywolska (zapis dźwiękowy)
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