P R O T O K Ó Ł Nr XV/16
z obrad XV- ej sesji Rady Gminy Spytkowice, która odbyła się w dniu 11 marca
2016 roku w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach.
Czas trwania obrad: od godz. 800 do godz. 900.

W sesji udział wzięli :
Radni, Wójt Gminy, pracownicy Urzędu Gminy wg zał. listy obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski powitał:
• Pana Mariusza Krystiana - Wójta Gminy,
• Panie i Panów Radnych,
• Sekretarza Gminy oraz pozostałych pracowników Urzędu,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski stwierdził, że w obradach sesji bierze udział
11 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 sesja została zwołana na wniosek pisemny Wójta Gminy, który został
przesłany wraz z zawiadomieniem o sesji,

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 (11) w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
• przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Spytkowice celem poznania opinii
mieszkańców dotyczącej zmiany przynależności administracyjnej przysiółka Wiśnicz
należącego do sołectwa Okleśna w Gminie Alwernia powiat chrzanowski do sołectwa
Spytkowice w Gminie Spytkowice powiat wadowicki.
3. Zamknięcie obrad XV- ej sesji.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwały w sprawie:
• przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Spytkowice celem poznania opinii
mieszkańców dotyczącej zmiany przynależności administracyjnej przysiółka
Wiśnicz należącego do sołectwa Okleśna w Gminie Alwernia powiat chrzanowski
do sołectwa Spytkowice w Gminie Spytkowice powiat wadowicki
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwestie związane z nazewnictwem
i tytułem uchwały, które uległy drobnym zmianom po konsultacjach w wydziale nadzoru.
Poprawny zapis brzmi:
"przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Spytkowice celem poznania opinii
mieszkańców dotyczącej zmiany przynależności administracyjnej przysiółka Wiśnicz
należącego do sołectwa Okleśna w Gminie Alwernia powiat chrzanowski do Gminy
Spytkowice powiat wadowicki".
Poinformował, że kwestia przynależności terytorialnej tego obszaru, po ewentualnej
pozytywnej opinii o zmianie granic Gminy będzie przedmiotem naszego wewnętrznego
postępowania, gdyż jest to nasza kompetencja.
Poinformował, że odbył spotkanie z Wojewodą Małopolskim Józefem Pilchem. Wtedy Wójt
przedstawił Mu temat zmian administracyjnych związanych z przynależnością
administracyjną przysiółka Wiśnicz, obszaru 124 ha, leżącego po prawej stronie rzeki Wisły,
przylegającego bezpośrednio do sołectw Spytkowice i Miejsce.
Przedsięwzięcie to nie wiąże się jednak z tym, że będzie wykonane, natychmiast.
Wójt ma świadomość, że jeżeli takowej próby nie podejmiemy to prawdopodobnie kolejna
może odbyć się dopiero za wiele lat.
Aktualnie przysiółek Wiśnicz należy do sołectwa Okleśna w gminie Alwernia, obejmuje
obszar 124 ha, jest wykorzystywany rolniczo, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Alwernia planowane jest tam utworzenie żwirowni.
Obecnie zamieszkują tam 4 osoby, zameldowanych jest 5. 3 Mieszkańców jest
zdeklarowanych w Poradni Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach. Wszystkie dzieci z Wiśnicza
w przeszłości chodziły do szkół w Spytkowicach i Miejscu.
Jeśli chodzi o kwestie zapewnienia bezpieczeństwa to teren jest patrolowany przez radiowozy
Powiatowej Policji w Wadowicach, natomiast wszystkie zdarzenia odnotowane w rejestrach
powiatu chrzanowskiego. Podobnie jest w przypadku interwencji straży pożarnej.
Gmina Spytkowice wykonuje na terenie przysiółka Wiśnicz zadania związane z utrzymaniem
dróg zimą. Na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach są groby Mieszkańców Wiśnicza.
Nazwa przepompowni RZGW, która znajduje się na tym terenie, określana jest jako:
„Obiekt Spytkowice”. Mieszkańcy przynależą do Parafii w Spytkowicach.
Jeśli chodzi o kwestie związane z realizacją tego zadania, po przyjęciu uchwały
o konsultacjach społecznych, kolejno przeprowadzana będzie procedura związana
z uzyskaniem opinii instytucji zewnętrznych, w tym również instytucji samorządowych tj.
gminy Alwernia i powiatu chrzanowskiego oraz powiatu wadowickiego.
Czas na złożenie wniosku w tej sprawie do Wojewody Małopolskiego mamy
do 31 marca 2016 r. Z racji tego, iż termin jest krótki konieczne będzie zwołanie kolejnej sesji
jeszcze przed końcem marca. Celem obrad będzie zatwierdzenie wyników konsultacji
i złożenie stosownego wniosku o zmiany administracyjne. Zaproponował termin odbycia
konsultacji w formie zebrań wiejskich w sołectwach, tj. 18.03.2016 r. (piątek), kolejno:
Lipowa, Miejsce, Bachowice, Spytkowice, Ryczów, Półwieś, od godziny 1400 do 1900,
co godzinę w każdym sołectwie. Protokoły z konsultacji oraz opinie z wybranych instytucji
będą przekazane Wojewodzie, jako załączniki do wniosku.
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Następnie Wojewoda wraz ze swoją opinią przekaże wniosek do Ministra Spraw
Wewnętrznych, który wydaje decyzję. Jeżeli byłaby ona pozytywna, to z dniem 1 stycznia
2017 r. sprawa zostałaby zakończona.
Rada wyznaczyła następujących przedstawicieli, jako Przewodniczących zebrań:
Sołectwo Lipowa
Jerzy Piórowski,
Sołectwo Miejsce
Grażyna Stańczyk,
Sołectwo Spytkowice
Krzysztof Byrski,
Sołectwo Bachowice
Marian Szewczyk,
Sołectwo Ryczów
Marian Ryba,
Sołectwo Półwieś
Stanisław Maślona.

Otwarcie dyskusji:
Radny Adam Chodacki zapytał, którędy będzie biegła droga do przysiółka Wiśnicz po jego
przejęciu? Jest Mieszkaniec, który kupił tam działkę, która dochodzi do samego Wiśliska.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, że droga ze Spytkowic do przysiółka Wiśnicz
biegnie przez Miejsce, ulicą Piotra i Pawła. Innego dojazdu nie ma.
Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Stanisława
Świegosz poinformowała, że droga na ul. Piotra i Pawła jest już uregulowana geodezyjnie
artykułem 73. Od 3 lat jest złożony wniosek do Wojewody o wydanie w tej sprawie stosownej
decyzji. Wojewoda winien wydać pozytywną opinię, ponieważ jest to droga asfaltowa.
Radny Grażyna Stańczyk zapytała, co było głównym powodem do podjęcia decyzji
o przejęciu przysiółka Wiśnicz?
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że granica pomiędzy gminą Spytkowice, a gminą
Alwernia biegnie środkiem Starorzeczy. Starorzecze Miejsce w połowie należy do Miejsca,
a w połowie do Alwerni. Starorzecza "Oko" i "Krajskie" w połowie należą do Spytkowic,
a w połowie do Alwerni. Jeden wał cofkowy wyremontowany jest na terenie Gminy
Alwernia, przy naszych uzgodnieniach. W kwestii powstawiana węzła "Rudno", który
to temat się już zakończył zaznaczył, że jakakolwiek propozycja przebiegu tej drogi przez
przysiółek Wiśnicz dotyczyła tak naprawdę innej Gminy.
W wielu dziedzinach najlepszym możliwym rozwiązaniem byłoby gdyby granica
administracyjna przebiegała wzdłuż rzeki Wisły. Przede wszystkim chodzi o procedury
administracyjne, procedury zapewnienia bezpieczeństwa, czy też kwestie związane
z turystyką. Wójt podkreślił, że wraz z Towarzystwem na rzecz Ziemi z Oświęcimia oraz
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska planują odnowić przy Wiśliskach małą
infrastrukturę turystyczną przez usytuowanie nowych, estetycznych stanowisk wędkarskich.
Lewy wał cofkowy łowiska, który jest wyremontowany, należy do gminy Alwernia, jednak
korzystają z niego wędkarze dojeżdżający od strony Spytkowic.
Podobnie jest również z kwestią śluz wałowych. Gmina Spytkowice obecnie nie ma wpływu
na gospodarowanie tymi śluzami, które znajdują się po stronie Gminy Alwernia, co sprawia
trudności w prowadzeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego sołectwa Miejsce.
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Przepompownia przyjmująca nadmiar wód z Wiśnicza, a także z terenu odprowadzalnika
ze stawów, która ma wpływ na generalną gospodarkę wodami na terenie Gminy Spytkowice,
jest przynależna do Gminy Alwernia. Jednak wszelkie zastrzeżenia, co do pracy
przepompowni kierowane są w stronę Gminy Spytkowice. Przykładem tego, że Gmina
Spytkowice dobrze realizuje kwestie związane z pracą przepompowni jest ta znajdująca się
w Ryczowie – Chałupkach. W 2011 roku na skutek interwencji Wójta Gminy Spytkowice
została wyremontowana przez RZGW, wymieniono dwie pompy, jedną wyremontowano
przez co zwiększono wydajność. Wójt Gminy Spytkowice, w związku z tym,
że przepompownia w Ryczowie – Chałupkach znajduje się na terenie Gminy Spytkowice, ma
wyraźny i skuteczny wpływ na jej pracę.
Najważniejsza jest jednak rola Mieszkańców Wiśnicza wyrażona na piśmie, w którym
znajduje się prośba o przyjęcie do Gminy Spytkowice.
Radny Adam Chodacki stwierdził, że śluza na Wiśniczu odnosi się tylko do wód z Wiśnicza
oraz, że woda w tym miejscu poszła o 40 cm w dół, zapytał kto tym reguluje?
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że wody, które pompuje przepompownia
na Wiśniczu nie dotyczą tylko i wyłącznie Wiśnicza. Dotyczą także wód, które są
odprowadzane odprowadzalnikiem ze stawów. Wójt nie wie kto tym reguluje, bo to nie nasz
teren. Będzie się tym interesował, jak teren będzie należał do nas.
Radny Adam Chodacki stwierdził, że nigdy nie będziemy mieli wpływu na śluzy, bo są one
w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Stwierdził, że pompownia na
Wiśniczu jest wydajna.
Wójt Gminy Mariusz Krystian odpowiedział, pompownia na Chałupkach też jest w zarządzie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a mieliśmy wpływ na jej remont w roku 2011.
Radna Grażyna Stańczyk zapytała:
• co będzie z Wiśliskiem, które jest w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej, czy ten teren też będziemy przejmować?,
• gdzie są zameldowani Mieszkańcy Wiśnicza, czy będzie konieczna wymiana dowodów?
Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że procedura przyłączenia przysiółka Wiśnicz jest
jedynie procedurą przynależności administracyjnej, a nie własnościowej.
Mieszkańcy Wiśnicza są zameldowani w Sołectwie Okleśna. Wymiana dowodów będzie
konieczna, ale jest to procedura bezpłatna.
Radny Stanisław Maślona zapytał, czy Wójt rozmawiał w tej kwestii z Burmistrzem
Alwernii, gdyż do złożenia wniosku do Ministerstwa będzie konieczna opinia tamtejszej Rady
Gminy? Zapytał, czy zdążymy ze wszystkimi procedurami, gdyż termin złożenia wniosku
upływa z dnia 31 marca br.?
Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że nie rozmawiał na ten temat jeszcze
z Burmistrzem Gminy Alwernia, uczyni to dopiero po podjęciu uchwały. Opinia Rady Gminy
Alwernia zapewne będzie negatywna. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 marca br.,
ale nie jest terminem obligatoryjnym, będzie można składać uzupełnienia do wniosku.
Radna Lucyna Kozak zapytała, jakie będą zyski i koszty z tytułu przejęcia przysiółka
Wiśnicz?
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Wójt Gminy Mariusz Krystian wyjaśnił, że Gmina Spytkowice otrzyma zysk w postaci
wpływów z podatku, choć nie będzie to wielka kwota. Koszty, jakie poniesie gmina, to te
związane z procedurą utrzymania drogi, zmianą nazewnictwa i oznakowaniem ulicy.
Jednak największych zysków nie da się przeliczyć na pieniądze, są one niewymierne tj.
bezpieczeństwo Mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski przypomniał, że temat dot. przejęcia
przysiółka Wiśnicz był już poruszany we wcześniejszych kadencjach, również przy temacie
przejęcia Sołectwa Półwieś. Rzeka Wisła sama wyznaczyła naturalnie granice i teren ten
w sposób naturalny został przypisany do Gminy Spytkowice.
(poprosił Radnego Adama Chodackiego, aby nie przeszkadzał w wypowiedzi, bo tego wymaga
kultura osobista. Zaznaczył, że Radny ma swój czas na wypowiedź).
Droga na Wiśnicz przebiegająca przez ul. Piotra i Pawła była cały czas przez gminę
Spytkowice utrzymywana (wykonywana, remontowana, odśnieżana), z czego korzystali
Mieszkańcy gminy Alwernia, podobnie, jak ze wszystkich innych przynależnych do gminy
Spytkowice dóbr i instytucji. Przedsiębiorca, który ma działkę na Wiśniczu niszczy
tę drogę przejeżdżając tam ciężkimi samochodami. Stwierdził, że przejecie przysiółka
Wiśnicz w zasadzie nic naszą Gminę nie kosztuje, bo już od dawna realizujemy zadania
i świadczymy usługi na rzecz Mieszkańców Wiśnicza.
Wyszukiwanie przez Radnych przeszkód w zakresie przejęcia Wiśnicza uważa
za niestosowne, gdyż na pewno będą opory ze strony gminy Alwernia i powiatu
chrzanowskiego, czego doświadczyliśmy przy przejmowaniu Sołectwa Półwieś od Gminy
Brzeźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski zapytał, czy są pytania i wobec ich braku
odczytał projekt uchwały wraz z w/w propozycją terminów odbycia zebrań wiejskich oraz
Przewodniczących zebrań.
Rada nie wniosła więcej uwag i w głosowaniu jawnym jednogłośnie ZA (11) podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XIV/ 113/16
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Spytkowice celem poznania
opinii mieszkańców dotyczącej zmiany przynależności administracyjnej
przysiółka Wiśnicz należącego do sołectwa Okleśna w Gminie Alwernia
powiat chrzanowski do Gminy Spytkowice powiat wadowicki

Ad. pkt. 3. Zamknięcie obrad XV- ej sesji
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski wobec wyczerpania dyskusji podziękował
wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XV - ej sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
Protokolant: Katarzyna Odrzywolska (zapis dźwiękowy)
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