
Protokół nr 1/2022 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niegoszow 

w dniu 13.09.2022 roku 

URZĄD GMINY 
ZABIERZÓW 

Wpł. 2 7. WRZ. 2022 

d:'.' Jf &.J .... ....•...... iiri'J 
Skierowano /:1!2. Podpis .f/;ffe.1. ... 

W dniu 13.09.2022 r o godz. 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach odbyło się 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Niegoszowice, w którym udział wzięło 70 osób. Z uwagi na brak 

statutowej ilości mieszkańców, Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 17.15. 

1. Otwarcie zebrania. 

Zebranie otworzył i przewodniczył mu Sołtys Edward Machlowski. Przewodniczący Zebrania powitał 

przybyłych mieszkańców, w tym nowych mieszkańców Niegoszowic oraz Panią Elżbietę Burta n Wójta 

Gminy Zabierzów, Panią Alicję Wójcik Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, Panią Dorotę Kęsek Radną 

Gminy Zabierzów, Pana Jana Kultysa Radnego Gminy Zabierzów, jak również Panią Ewelinę Szlachtę 

- Dyrektora GZEAS oraz Pana Konrada Maniaka - Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej. 

2. Wybór Sekretarza Zebrania. 

Sołtys Edward Machlowski zgłosił Pana Stanisława Kępę na Sekretarza Zebrania. Ponieważ nie było 

innych propozycji zostało przeprowadzone głosowanie: 

Za: 65 osób 

Przeciw: O 

Wstrzymało się: 1 

Sekretarzem Zebrania został wybrany Pan Stanisław Kępa. 

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania. 

Sołtys Edward Machlowski przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie Zebrania. 

2. Wybór Sekretarza Zebrania. 

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania. 

5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania. 

6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2023. 

8. Propozycje listy zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2023. 

9. Przejazd kolejowy- dyskusja. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie Zebrania. 

A W złożyła wniosek o rozszerzenie punktu 9 o uchwałę w sprawie stanowiska 
mieszkańców w zakresie budowy przejazdu 
Pani Wójt poinformowała, iż uszanuje każdą decyzję społeczności niezależnie czy zebranie podejmie 
uchwałę czy też nie. 

A w przedstawiła tytuł projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie przebudowy przejazdu 

drogowo-kolejowego w miejscowości Niegoszowice: 

Za: 45 osób 

Przeciw: 5 

Wstrzymało się: 5 

Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w punkcie 9. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad: 

Za: 50 osób 

Przeciw: 4 

Wstrzymało się: 2 

Porządek obrad został przyjęty. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania. 

Pan A, M zapytał o miejsce wywieszenia protokołu. 

Prowadzący Zebranie odpowiedział, iż z uwagi na RODO protokół nie został wywieszony, był 

natomiast dostępny u sołtysa do zapoznania. 

Pan A M zawnioskował o odczytanie protokołu. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek o odczytanie protokołu z poprzedniego 

zebrania: 

Za: 43 osób 

Przeciw: 9 

Wstrzymało się: 7 

Sołtys Edward Machlowski odczytał protokół z poprzedniego zebrania. W trakcie odczytywania Pan 

Sołtys powitał przybyłych policjantów, przybyłych w zastępstwie dzielnicowego. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego zebrania: 

Za: 58 osób 

Przeciw: O 

Wstrzymało się: 1 

Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty. 

5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania. 

6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

Przewodniczący Zebrania poinformował mieszkańców o wykonanych zadaniach na terenie sołectwa: 

- została zorganizowana dla seniorów- 35 osób, 

- Mikołaj dla seniorów 80+ - 17 paczek, 

- Mikołaj dla dzieci do 10 lat - 58 paczek (bony zakupowe), 
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rozdysponowano kwotę 2 300,45 zł (rezerwa funduszu sołeckiego) na dofinansowanie imprez 
okolicznościowych, 

- na placu zabaw zostały zamontowane dwie huśtawki oraz drabinka do ćwiczeń, 

- została założona nowa tablica na nekrologi, 

- zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne, 

- zostały założone korytka ściekowe - ul. Ogrodowa (koło p. C ) oraz na ul. Rostworowskich 

(koło p. F ), 

- zostały zasypane dwie studnie - jedna przy ul. Rostworowskich a druga za budynkiem świetlicy 
wiejskiej, 

- wymiana elementów drewnianych ławki przy świetlicy wiejskiej, 

- wykonano nowego przepusty przy ul. Słonecznej, 

- została wymalowana łazienka, dokończono malować korytarz świetlicy wiejskiej, 

- 14.06.2022 r. zostało zorganizowane spotkanie z PKP w sprawie budowy wiaduktu na wniosek 

grupy mieszkańców z ul. Ogrodowej, 

- 29.08.2022 r. oraz 05.09.2022 r. Pani Wójt zorganizowała spotkanie z PKP. Na te spotkania zostali 

zaproszeni: Sołtys i Rada Sołecka. Na drugie spotkanie zostali zaproszeni Państwo L 

- malowanie krzyża na cholernym cmentarzu (pomoc Pana J M ), 

- poprawa drogi gminnej - boczna droga od ul. Spacerowej (dz. nr 209), 

droga na ul. Akacjowej i Zielonej została wyremontowana (korytowanie utwardzenie 
kamieniem), 

- na potrzeby sołectwa została zakupiona odśnieżarka, 

- zakupiono 27 krzeseł, 

- pieniądze, które zostały z remontu krzyża wydano na zakup białego kamienia, który został 

wysypany przy krzyżu na ul. Jana Kowalika oraz na materiały budowlane do prac przy tablicy na 

ul. Lipowej (prace te wykonali Panowie M i J M ), 

- klub seniora w kwietniu zbierał śmieci na terenie sołectwa, 

- Pani M otrzymała pomoc finansową od sołectwa na Święta Bożego Narodzenia oraz na 

Święta Wielkanocne. Wszystkie środki finansowe zostały rozdysponowane i pomoc została 
zakończona. 

- zespół lnclusion został laureatem 14 edycji Antyfestu Antyradia największego w Polsce przeglądu 

rockowych talentów. W nagrodę zespół otrzymał statuetkę „Złotej Kosy" i wystąpił na dużej 

scenie Pol' and Rock Festival (J. Owsiak). 

- zakupiono 3 nowe oświetlenia świąteczne. 

7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2023. 

Sołtys Edward Machlowski przedstawił propozycję Rady Sołeckiej dotyczącą podziału funduszu 

sołeckiego. 

Na dzień 30.06.2022 r. w Niegoszowicach mieszka 530 osób co przekłada się na kwotę funduszu 

sołeckiego w wysokości 51 396,38 zł. 

Pan Sołtys przedstawił propozycję podziału kwoty funduszu sołeckiego „ustawowego" na rok 2023 -

51 396,38 zł w następujący sposób: 

- Zakup paliwa do kosiarek, zakup środków ochrony roślin, 

utrzymanie porządku na terenie sołectwa 2 500,00 zł 

3 



- Media świetlica środowiskowa 

- Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa 

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora 

- Zakup laptopa i drukarki dla świetlicy środowiskowej 

- Zakup krzeseł na potrzeby sołectwa 

- Doposażenie toalet w świetlicy wiejskiej (podajnik na ręczniki papierowe -1 szt., 

podajnik na papier toaletowy- 2 szt. , dozownik na mydło) 

zł 

- Wyposażenie placu zabaw - trampolina ziemna 

- Zakup ekranu do projektora 

- Porządki na terenie sołectwa 

- Imprezy okolicznościowe 

RAZEM 

2 000,00 zł 

2 000,00 zł 

2 000,00 zł 

4 000,00 zł 

8 000,00 zł 

1 000,00 

11 000,00 zł 

1 000,00 zł 

3 000,00 zł 

14 896,38 zł 

51396,38 zł 

Prezes OSP Piotr Piwowoński wniósł o dotację w kwocie 25 000,00 zł na OSP na doposażenie i remont 

ochotniczej straży pożarnej. 

W związku z faktem, iż przedmiotowa kwota stanowi połowę budżetu sołeckiego, a OSP są dotowane 

przez Urząd Gminy rozpoczęła się burzliwa dyskusja. 

Pan A M zapytał o kwotę przeznaczoną w tegorocznym budżecie na OSP. 

Sołtys odczytał zapisy statutu odnośnie przeznaczenia środków sołeckich: ,,Środki pozostające do 

dyspozycji sołectwa mogą służyć pokryciu wyłącznie następujących wydatków 1) kosztów utrzymania 

i wyposaże nia świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic OSP, w tym drobnych remontów 

i modernizacji, .... ". 

Zastępca Wójta poinformował o dotacjach dla OSP z budżetu gminy - 6-8 tys. zł dla każdej jednostki 

na zabezpieczenie funkcjonowania bieżącego, a jednostki z KSRG - 12 tys. zł. Oprócz tego jednostki 

zgłaszają zapotrzebowanie sprzętowe i na wyposażenie. Komisja trójstronna kwalifikuje zgłoszenia 

i składa wnioski do Rady Gminy o zakup wnioskowanego sprzętu. Rokrocznie jest rozdysponowana 

kwota prawie 2 milionów złotych. 

Pani Wójt poinformowała, iż niedawno Zarząd Straży przegłosował na przyszły rok dotacje w kwocie 

10 tys. zł, a dla jednostek zrzeszonych w KSRG 15 tys. zł {Wójt uzgodniła z Prezesem OSP 

Niegoszowice że wniosek o wstąpienie do krajowego systemu zostanie złożony, a Wójt go podpisze). 

Radna Dorota Kęsek wskazała, iż mieszkańcy mogą wyasygnować środki z funduszu sołeckiego na 

OSP. W Bolechowicach mieszkańcy przeznaczyli 10 tys. zł na OSP i mieszkańcy Niegoszowic mogą 

przeznaczyć na cele OSP dowolną kwotę. W odpowiedzi Pan sołtys zapytał Panią Radną o kwotę 

funduszu soleckiego w Bolechowicach. Pani Radna wskazała iż kwota funduszu w Bolechowicach jest 

dokładnie taka sama bo jest adekwatna do ilości osób, co wzbudziło sprzeciw niektórych zebranych 

wskazujących, iż Bolechowice mają znacznie więcej mieszkańców niż Niegoszowice . Podsumowując 

swoją wypowiedź Pani Radna wskazała, iż mieszkańcy mogą głosować propozycje do budżetu 

blokowo lub każde zadanie pojedynczo. 

Pan R K wskazał, iż budżet gminy powinien przede wszystkim finansować działalność 

straży gdyż w przeciwnym wypadku gmina dostrzeże możliwości finansowania straży z budżetu 

soleckiego, który jest skromny. 

Prezes OSP Piotr Piwowoński wyjaśnił, iż na przyszły rok planowana jest dotacja z budżetu gminy (po 

raz pierwszy od 10 lat) w kwocie 37 tys. zł na nożyce hydrauliczne. Kwotę 25 tys. zł strażacy chcieliby 

4 



podzielić na dwa zadania: 15 tys. zł na sprzęt oraz 10 tys. zł na remonty (wymiana podbicia i rynien 

w budynku oraz inne prace budowlane jak obecnie trwająca budowa garażu dla nowego samochodu). 

Planowane do zakupu nożyce hydrauliczne kosztowały dotychczas 42 tys. zł, a koszt jednego 

umundurowania (kurtka +spodnie) wynosi 5 tys. zł. Prezes OSP wyjaśnił, iż tutejsza OSP wykonuje do 

10 wyjazdów rocznie do wypadków drogowych. 

Pan W H dodał, iż tutejsza straż działa przede wszystkim przy powodziach i jest bardzo 

skuteczna w tych działaniach. Zadeklarował także pomoc przy budowie garażu. 

Prezes OSP Piotr Piwowoński zaproponował rezygnację z trampoliny i zakupu krzeseł. 

Pan W G zaproponował aby zrezygnować z zakupu laptopa, krzeseł, ekranu oraz placu 

zabaw co daje oczekiwaną kwotę. 

Pan R1 J, zaproponował aby zrezygnować z imprez za 14 tys. zł aby wspomóc straż. 

Pani D S wskazała, iż jest za przekazaniem strażakom pieniędzy, natomiast 

przypomniała, iż budynek jest własnością gminy, a nie straży. W odpowiedzi Pan G wyjaśnił, 

iż straż jest właścicielem budynku. 

Pan M W zapytał skąd wynika problem dofinansowania OSP przez gminę. 

Prezes OSP Piotr Piwowoński wskazał, iż teren należy do OSP zatem budynek również. Gmina nie 

może prowadzić inwestycji nie będąc właścicielem, może jedynie wspomagać dotacjami celowymi. 

Pan W G przedstawił propozycję rezygnacji z imprez, zakupu krzeseł i ekranu co daje 

łączną kwotę 23 tys. zł 

Pani M S wskazała, iż w przypadku z rezygnacji środków na imprezy będzie tylko straż 

we wsi. W związku z czym zaproponowała podział środków aby mieszkańcy również skorzystali 

z budżetu. 

Pan W G przedstawił trzecią propozycję - rezygnacja z zakupu krzeseł, ekranu 

i trampoliny. 

Pan G K wskazał, iż rezygnując z zakupu ekranu zabiera się dzieciom oraz dorosłym 

możliwość korzystania z laptopa oraz sprzętu audiowizualnego. Wyjaśnił również, iż krzesła służą 

mieszkańcom nie tylko na czas zebrania wiejskiego. 

Pan R K jako ojciec dwójki dzieci wypowiedział się, iż trampolina ziemna nie jest 

potrzebna. 

Pan J W zapytał Panią Wójt o pomoc w przedmiotowej sprawie. 

Pani Wójt zaproponowała aby zwrócić się o dofinansowanie zakupu przynajmniej części krzeseł z puli 

środków alkoholowych. Trampolina może być zakupiona jedynie z sołeckich środków. 

Po zakończeniu dyskusji Sołtys poddał pod głosowanie wniosek o rezygnację z zakupu ekranu do 

projektora, wyposażenia placu zabaw-trampoliny i zakupu krzeseł na łączną kwotę 20 tys. zł 

i przeznaczenie tej kwoty na doposażenie straży pożarnej. 

Głosowanie przeprowadzono pojedynczo: 

Rezygnacja z zakupu trampoliny na kwotę 11 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na doposażenie straży 

pożarnej: 

Za: 49 osób 

Przeciw: 5 

Wstrzymało się: 2 
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Rezygnacja z zakupu ekranu do projektora na kwotę 1 tys. zł przeznaczenie tej kwoty na 

doposażenie straży pożarnej: 

Za: 49 osób 

Przeciw: 5 

Wstrzymało się: 2 

Rezygnacja z zakupu krzeseł na kwotę 8 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na doposażenie straży 

pożarnej: 

Za: 49 osób 

Przeciw: 5 

Wstrzymało się: 2 

Pan Sołtys odczytał skorygowaną propozycję zadań do finansowania z funduszu sołeckiego, 

zawierający kwotę 20 tys. zł na remont i doposażenie OSP w Niegoszowicach. 

Pan M P zaproponował rezygnację z kwoty wskazanej na zakup paliwa i przeznaczenie 

jej na zakup laptopa z powodu wątpliwości odnośnie wykorzystania 300 litrów paliwa na koszenie. 

Pan Sołtys oraz członkowie Rady sołeckiej wskazali, iż w przedmiotowej kwocie znajduje się oprócz 

paliwa również zakup części oraz nawozów i środków ochrony roślin. 

Wobec braku kolejnych propozycji zmian Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad podziałem 

skorygowanego funduszu sołeckiego: 

Za: 50 osób 

Przeciw: 5 osób 

Wstrzymało się: 1 osoba 

Uchwała w sprawie podziału funduszu sołeckiego została przyjęta. 

Treść uchwały w załączeniu. 

8. Propozycje listy zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2023. 

Pan Sołtys przedstawił propozycję lista zadań do budżetu Gminy: 

- Wykonanie dojścia do istniejącego chodnika przy boisku wielofunkcyjnym od ul. Ogrodowej 

- Remont dużej sali w świetlicy wiejskiej (malowanie, wymiana żaluzji, uzupełnienie fugi 

na podłodze itp.) 

- Wykonanie projektu budowy drogi ul. Słoneczna 

- Wykonanie projektu chodnika od ul. Kwiatowej do istniejącego chodnika na ul. Sowiarka 

- Zakup i montaż zjazdu linowego (tyrolka) na placu zabaw 

- Poprawa odwodnienia na ul. Jana Kowalika przy przejeździe kolejowym 

- Wykonanie ogrodzenia strefy aktywnego wypoczynku przy świetlicy wiejskiej 

Pani A 

Pani M 

Pan H p 
s 

. zawnioskowała o budowę boulodromu dla klubu seniora. 

zawnioskowała o projekt i realizację chodnika przy ul. Rostworowskich. 

zawnioskował o zakup i montaż ławek wzdłuż ul. Jana Kowalika. Pani Wójt 

wskazała, iż takie drobne zadania prościej i szybciej można wykonać z budżetu sołeckiego. Z budżetu 

gminnego realizuje się zaś duże inwestycje. 
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Pan S p zawnioskował o wykonanie kontynuacji odwodnienia ul. Ogrodowej od Pani 

C w kierunku Brzezinki do końca miejscowości. 

Pani A W zawnioskowała o dwa przejścia dla pieszych. Przewodniczący Zebrania 

wskazał, iż mają być one wykonane w bieżącym roku. 

Pani A W zawnioskowała o poprawę chodnika na ul. Rostworowskich na dwóch 

wyjazdach (przy posesji Pani Z i Państwa M ), na których nachylenie wynosi około 30 stopni. 

Pani A W zawnioskowała również o stanowisko słupowe z oświetleniem 

na skrzyżowaniu ul. Rostworowskich - ul. Jana Kowalika. 

Prezes OSP Piotr Piwowoński zawnioskował o przycięcie drzew wzdłuż ul. Spacerowej i ul. Jana 

Kowalika, których konary zwisają nad drogą. Przewodniczący Zebrania zaproponował, ażeby ten 

problem zakwalifikować do wolnych wniosków. 

Pani D S M zapytała o stan realizacji projektu chodnika wzdłuż ul. Lipowej do osiedla 

oraz o oświetlenie wzdłuż tej drogi. Pani Wójt poinformowała, iż projekt chodnika jest w trakcie 

realizacji. 

Pan B w zawnioskował o wymianę nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad propozycją listy zadań przygotowaną przez Radę 

sołecką poszerzoną o budowę boulodromu, projekt i realizację chodnika przy ul. Rostworowskich, 

zakup i montaż ławek wzdłuż ul. Jana Kowalika, wykonanie kontynuacji odwodnienia ul. Ogrodowej 

od Pani C w kierunku Brzezinki do końca miejscowości, stanowisko słupowe z oświetleniem na 

skrzyżowaniu ul. Rostworowskich - ul. Jana Kowalika oraz wymianę nawierzchni asfaltowej na 

ul. Spacerowej. 

Za: 53 osoby 

Przeciw: 2 osoba 

Wstrzymało się : 1 osoby 

Uchwała w sprawie listy zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2023 została przyjęta. 

Treść uchwały w załączeniu. 

9. Przejazd kolejowy 

Pan Sołtys przedstawił dotychczasowy stan wiedzy w kwestii przejazdu kolejowego. 

Po ostatnim spotkaniu 14 czerwca 2022 r. mieszkańców z PKP Pan Kierownik Maniak skierował do 

PKP 6 pytań: 

1. Czy w ramach kontraktu jak w tytule jest możliwa budowa skrzyżowania linii kolejowej nr 133 

z drogą gminną nr 601652 K tj. ulic: Kowalika i Spacerowej w Niegoszowicach, w formie 

skrzyżowania wielopoziomowego w śladzie zbliżonym do obecnego przebiegu drogi gminnej, 

gdzie ruch samochodowy i pieszy byłby prowadzony pod linią kolejową (tzw. wariant tunelowy)? 

2. Czy PKP PLK S.A. występowała do właściwych jednostek o uzyskanie opinii w sprawie możliwości 

realizacji przedmiotowego skrzyżowania w formie wskazanej w punkcie nr 1 z zajęciem działki 

nr 203/3 w Niegoszowicach ? Jeśli nie, uczestniczy zebrania zwracają się z prośbą o dokonanie 

przez PKP PLK S.A. stosownych wystąpień i przekazanie informacji zwrotnej w zakresie 

uzyskanych opinii. 

3. Czy w ramach kontraktu jak w tytule jest możliwa budowa przedmiotowego skrzyżowania, 

w formie skrzyżowania wielopoziomowego z zajęciem działki nr 201/ 2 w Niegoszowicach 

(przejazd nad lub pod torami) ? 
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4. Czy w ramach kontraktu jak w tytule jest możliwa budowa przedmiotowego skrzyżowania, 

w formie wskazanej w punkcie nr 3 wraz z budową przejścia podziemnego w śladzie istniejącego 

przejazdu kolejowo-drogowego. 

5. Czy PKP PLK S.A. występowała do właściwych jednostek o uzyskanie opinii w sprawie możliwości 

realizacji przedmiotowego skrzyżowania w formie wskazanej w punkcie nr 3 z zajęciem działki 

nr 201/2 w Niegoszowicach ? Jeśli nie, uczestniczy zebrania zwracają się z prośbą o dokonanie 

przez PKP PLK S.A. stosownych wystąpień i przekazanie informacji zwrotnej w zakresie 

uzyskanych opinii. 

6. Czy w ramach kontraktu jak w tytule jest możliwa budowa przedmiotowego skrzyżowania na 

granicy sołectw Niegoszowice i Brzezinka, na przedłużeniu ul. Sportowej w Brzezince (dz. nr 293 

w Brzezince), w formie skrzyżowania wielopoziomowego (przejazd nad lub pod torami) wraz 

z budową przejścia podziemnego w śladzie istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego 

w Niegoszowicach ? 

PKP odpowiedziało na pytania mieszkańców w następujący sposób: 

11
ad 1) W ramach Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W pn. 11 Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek 

Zabrze - Katowice - Kraków, etap llb" nie jest możliwa budowa dwupoziomowego skrzyżowania 

w miejscu istniejącego przejazdu (wariantu tunelowego) ze względu na aspekt techniczny 

i ekonomiczny. 

Aspekt techniczny: 

Propozycja mieszkańców, aby zamiast przejazdu zbudować w ciągu istniejących dróg przejazd 

pod torami - tzw. wariant tunelowy wiąże się z poniższymi utrudnieniami: 

• obniżeniem niwelety z zastosowaniem maksymalnych spadków podłużnych dopuszczalnych dla 

tej klasy drogi, tak aby obniżyć się na min. 6,Sm pod linię kolejową nr 133; 

• koniecznością przebudowy skrzyżowania z ul. Słoneczną; 

• koniecznością wyburzeń związanych z obniżeniem niwelety j .w. i koniecznością zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej (przebieg drogi w murach oporowych); 

• koniecznością zaprojektowania chodników na niezależnych konstrukcjach oporowych 

ze względu na spadek podłużny drogi, który byłby większy niż spadek dopuszczalny na chodniku; 

• sytuacją, w której najniżej położonym punktem zlewni (drogi i przyległego terenu) jest tunel, co 

w powiązaniu z tym, że tunel znajdowałby się poniżej dna cieku (wymagającego przebudowy) 

stwarza bardzo niekorzystny układ, który w przypadku ponadnormatywnych deszczy lub awarii 

powodowałby zalanie tunelu; 

• konieczność budowy tymczasowego przejazdu na czas budowy, który trwa le ograniczy prędkość 

pociągów i brak jest dogodnego umiejscowienia takiego przejazdu; 

• konieczność wprowadzenia zamknięć torowych na czas realizacji Robót i/lub ograniczeń 

prędkości. 

Aspekt ekonomiczny: 

Zamawiający nie weryfikował możliwości dokonania zmiany Umowy z Wykonawcą, ale 

zakładając, że byłaby możliwa w świetle przepisów prawa, to zmiana wiązałaby się niewątpliwie 

ze zwiększeniem Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający szacuje, że przy zmianie całkowitej 

technologii robót, trudnych warunkach realizacji o jakich mowa powyżej, zwiększonej ilości 

obiektów inżynieryjnych (wiadukt + mury oporowe), obecnym wzroście cen materiałów i usług, 

realizacja prac wiązałaby się ze zwiększeniem kosztu nawet do 50%. Dla realizacji układu 
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drogowego i wiaduktu w obecnie proponowanym kształcie Zamawiający ma zobowiązanie 

Wykonawcy i koszt określony w Umowie w wysokości nie przekraczającej 16,2 mln PLN netto. 

ad 2) Zamawiający ze względu na argumenty przytoczone w punkcie pierwszym (aspekty techniczne 

tj. ryzyko zalania, konieczność zamknięć jak i znacząco większy koszt realizacji) nie występował do 

właściwych jednostek w celu uzyskania opinii dla loka lizacji tego rozwiązania na działce nr 203/3. 

Dodatkowym argumentem jest aspekt prowadzenia inwestycji po terenach objętych ochroną 

konserwatorską, co dodatkowo stwarza ryzyko dla terminowej realizacji prac. 

ad3-5) Odnosząc się do możliwości realizacji budowy wiaduktu przez działkę nr 201/2 pragniemy 

poinformować, że Jednostka Projektowa zaprojektowała alternatywny przebieg trasy wchodząc na 

tereny objęte ochroną Konserwatora Zabytków. Rozwiązanie to zostało wysłane w dniu 05.07.2022 

do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (WUOZ) z prośbą o zajęcie stanowiska 

i wydanie warunków. Przedstawiciel PKP PLK S.A. niezależnie od pisma odbył w dniu 26.07.2022 

spotkanie w WUOZ i na dzień dzisiejszy stan wiedzy jest następujący: 

• obszar nadal byłby objęty ochroną konserwatorską; 

• WUOZ rozpatruje czy byłaby możliwa pozytywna decyzja odnośnie zmiany zagospodarowania. 

Do dnia dzisiejszego PKP PLK S.A. nie otrzymała stanowiska WUOZ. 

W ocenie PKP PLK S.A. zmiana rozwiązania na wariant przedłożony do WUOZ nie niesie korzyści 

społecznych, ponieważ nie może nią być zmiana zajętości z jednych działek na inne (te drugie 

dodatkowo objęte ochroną konserwatorską) . Ponadto zmiana rozwiązania wiąże się z ryzykiem 

protestów ze strony Stowarzyszeń lub właścicie li terenów zajmowanych pod inwestycję. 

Nie jest możliwa budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszych w obecnie realizowanym zadaniu 

inwestycyjnym ze względu na brak środków finansowych. 

ad 6) Całkowita zmiana lokalizacji inwestycji wiązałaby się z ponowną wyceną Robót, a tym samym 

znaczącym zwiększeniem kosztów (analogicznie jak w przypadku wariantu tunelowego). Z punktu 

widzenia dopuszczalności zmiany Umowy, wskazujemy, że taka zmiana została przez nas oceniona 

jako niemożliwa do wprowadzenia, ze względu na brak przesłanki w Umowie dającej możliwość 

dokonania takiej zmiany oraz ryzyko oceny takiej zmiany przez organy kontrolujące jako takiej która 

mogła wpływać na krąg oferentów. Wyłonienie nowego Wykonawcy w trybie konkurencyjnym 

czyniłoby niemożliwym realizację Robót w obecnej perspektywie finansowej. 

Dodatkowo wskazujemy, że w naszej ocenie zmiana lokalizacji wiaduktu na obrzeże miejscowości 

powoduje trwały podział komunikacyjny miejscowości na tych 11za" i 11przed" linią kolejową, co może 

skłaniać mieszkańców do tworzenia 11dzikich przejść przez tory", które są powodem wielu wypadków 

często kończących się tragicznie. 

Mając na uwadze powyżej przywołaną argumentację, obecnie zaproponowana lokalizacja wiaduktu 

wraz z proponowaną korektą przedłożoną w dniu 05.09.2022 r. na spotkaniu z przedstawicielami 

Gminy Zabierzów jest wg Zamawiającego najbardziej optymalną/korzystną lokalizacją dla realizacji 

tego obiektu." 

Pan Kierownik Maniak usystematyzował wiedzę wynikającą z pisma od PKP: w ramach istniejącego 

kontraktu nie można wykonać innego rozwiązania niż to zaprojektowane. PKP bierze pod uwagę 

jedynie korytarz pomiędzy obszarem z ochroną konserwatorską a domostwami. 

Pani J L wyjaśniła, iż na spotkaniu z PKP otrzymała informację, iż wiadukt może zostać 

odsunięty o 2 metry co oznacza, iż od strony zachodniej budynek będzie znajdował się w odległości 

24 metrów od jezdni a od strony południowej w odległości 8 m. 
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Pani A s wyraziła ubolewanie z powodu braku spotkania z nią jako właścicielem działki, 

a inwestycja jest planowana w odległości 1 metra od jej tarasu. 

Pani Wójt poinformowała, iż PKP planuje spotkania po dzisiejszej decvzii zebrania wiejskiego. 

Dodatkowo podzieliła się informacją od PKP, iż przedstawiciel Pani S spotkał się z PKP 

odnośnie inwestycji. 
Pani A S w odpowiedzi wyraziła oburzenie z powodu użycia przez przedstawiciela PKP 

określenia „resztówka" w odniesieniu do części działki jaka miała pozostać jej własnością po realizacji 

inwestycji. 
Pan Kierownik Maniak wyjaśnił, iż określenie resztówka nie jest nacechowane negatywnie 

i funkcjonuje ono oficjalnie w specustawie drogowej. 

Pani E· M z firmy Venlo zapytała o sposób przekazywania informacji o tej inwestycji 

i o zebraniach w tym przedmiocie. 

Pan Kierownik Maniak wskazał, iż pisma przekazywane przez PKP do Wójta są przekazywane do 

sołectwa, które wywiesza je na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej. Jeśli firma 

Venlo będzie stroną postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę to będzie ona informowana 

listownie przez Wykonawcę. Wyjaśnił również źródło zamieszania z przedmiotową inwestycją -

z uwagi na termin realizacji robót Wykonawca przystąpił do fazy robót przygotowawczych (wiercenia 

geologiczne w terenie niezbędne do analizy możliwości posadowienia obiektu mostowego) bez 

posiadania zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Pan W H zapytał czy w przypadku braku zgody sołectwa na inwestycję przejazd będzie 

zamknięty na 100%. Pytanie wynika z obawy iż w przypadku zamknięcia przejazdu jednorazowo na 

długie okresy biznes prowadzony przy ul. Słonecznej i los 130 osób zatrudnionych będzie stał pod 

znakiem zapytania. 

Pan Kierownik Maniak wyjaśnił, iż uproszczona symulacja zamknięcia ruchu drogowego wykonana 

przez PKP na podstawie rozkładu jazdy z 2021 roku przewiduje zamknięcie przejazdu przez 25 minut 

w ciągu godziny. Przy maksymalnym możliwym ruchu kolejowym przejazd będzie zamknięty przez 50 

minut w ciągu godziny. Pan Wójt doprecyzował iż jest to wskaźnik uśredniony dobowy. 

Pani A W przedstawiła informację Biura Strategii Inwestycji Kolejowych w Warszawie 

odnośnie planowanego ruchu kolejowego. W ramach wstępnego studium wykonalności, jednym 

z wniosków dotychczas przeprowadzonych analiz studialnych jest konieczna rozbudowa linii nr 133 

do układu 4-torowego na odcinku Kraków Główny-Trzebinia, celem separacji ruchu regiona lnego od 

dalekobieżnego i towarowego. Wstępne studium węzłowe ma charakter planistyczny. Dopiero po 

jego zakończeniu będzie możliwe uruchomienie studium wykonalności dla konkretnego zadania. 

Z przedmiotowego pisma nie wynika ażeby tak wzmożony ruch miał się pojawić w niedalekiej 

perspektywie. Pani A _ W stwierdziła z przekonaniem, iż powstanie trzeciego i czwartego 

toru rozwiąże problem przejazdu w poziomie szyn (najpewniej układ z wiaduktem kolejowym). 

Do tego czasu linia jest dostosowywana jedynie do prędkości 160 km/h, przy której przejazdy 

w poziomie szyn mogą występować. Dobrym przykładem jest świeżo oddany przejazd na ul. Półłanki 

w Krakowie, po którym kursują również autobusy MPK. Zarząd Transportu Kolejowego MPK 

poinformował referującą, iż przejazd w Niegoszowicach nie stanowi problemu dla komunikacji 

zbiorowej. Rozkład jazdy MPK może zostać nawet dostosowany do zamknięć przejazdu aby 

ograniczyć czas postoju na zamkniętych rogatkach. Problemem jest natomiast szerokość dróg, która 

musi wynosić min. 6 m, oraz obecność poboczy, które nie stanowią pobocza. O ile proponowana 

estakada ma posiadać szerokość 6 m to drogi dojazdowe już nie posiadają takiej szerokości. 

Wyzwaniem też jest most na rzece oraz poprawa skrzyżowania na drogę krajową. 
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Pan R K zapytał czy wobec braku zgody mieszkańców na realizację wiaduktu PKP jest 

zobligowane przed zamknięciem przejazdu dotychczasowego do organizacji nowego. 

Pan Kierownik Maniak poinformował zebranych że PKP nie zlikwiduje przejazdu tylko opuści rogatki. 

Pan R K zapytał zebranych jak często zdarza im się oczekiwać na przejeździe 20 minut. 

Pan G K odpowiedział że w porannym szczycie po godzinie 7 zda rza mu się taki czas 

postoju na rogatkach. Zauważył on również iż zwiększa się częstotliwość sytuacji, gdy nie wszystkie 

samochody oczekujące na przejazd zdołają przejechać przez tory bo rogatki zaraz po otwarciu od razu 

się zamykają. Prowadzi to do sytuacji, gdy ludzie próbują przejechać obok opuszczonych rogatek. 

Pan R K wyraził powątpiewanie w tak długie zamykanie rogatek na przedmiotowym 

przejeździe z uwagi na fakt, iż pociągi jeżdżą głównie w nocy. 

Pan Kierownik Maniak odnosząc się do argumentów przekazanych Pani W przez MPK wyjaśnił, iż 

rzeczywiście MPK ma wytyczne odnośnie dróg 7 metrowych, natomiast mimo braku dróg 

powiatowych i gminnych o szerokości 7 metrów autobusy MPK jeżdżą po terenie gminy. Dzieje się tak 

z uwagi na respektowanie przez MPK zapisów rozporządzenia wskazujących na normatyw dróg 

gminnych - 5,5 metra. 

Przewodniczący Zebrania podsumowując przypomniał, iż są dwie opcje: mieszkańcy akceptują 

zaproponowany wiadukt albo pozostają z dotychczasowym rozwiązaniem. W związku z powyższym 

zaproponował głosowanie w przedmiocie: kto z zebranych jest za budową wiaduktu kolejowego 

a kto przeciwko budowie wiaduktu w przedstawionym przez PKP projekcie: 

Za: 6 osób 

Przeciw: 58 osób 

Wstrzymało się: 6 osób 

Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przejazdu kolejowego została przyjęta. 

Treść uchwały w załączeniu. 

Kierownik Maniak usystematyzował, iż zebranie wiejskie podjęło decyzję iż nie wyraża zgody na 

budowę wiaduktu w zaproponowanej przez PKP formie oraz pozostawia przejazd drogowo-kolejowy 

jako jednopoziomowy w istniejącym kształcie. Podkreślił również aby mieszkańcy byli świadomi że 

inne rozwiązanie niż wiadukt nie jest obecnie projektowane. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Zebrania poprosił na początku o wnioski i zapytania do policjantów. 

Pan W H - oprócz wycinki drzew na ul. Spacerowej zawnioskował o rozwiązanie 

problemu z widocznością na mostku nad rzeką Rudawą w ciągu ul. Spacerowej. 

- Pan P P - zawnioskował o znak zakazu postoju na ul. Siedleckiego (Baranówka) gdzie 

samochody stają na drodze na wzniesieniu ograniczając widoczność. 

Pan policjant wskazał na konieczność zgłoszenia tego przypadku do krajowej mapy zagrożeń. 

- Pani M; A - wskazała, iż znaki na ul. Kowalika są niewidoczne, kierowcy notorycznie 

przekraczają tam prędkość i zawnioskowała o kontrolę prędkości. 

- Pani A W - zawnioskowała o patrol nocny szczególnie w weekendy w altanie na 

placu zabaw. 

Pani J L 

vis działki Pana S 

- zgłosiła konieczność kontroli obszaru przy przepuście kolejowym vis a 

z uwagi na dobiegające stamtąd hałasy. 
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Pan policjant wskazał na konieczność zgłoszenia tego przypadku do krajowej mapy zagrożeń jako 

miejsca spożywania alkoholu oraz miejsca zakłócania ładu i porządku . 

- Pani A - zgłosiła konieczność kontroli prędkości w całej miejscowości, w tym na 

ul. Słonecznej. 

- Pan R K - zgłosił brak oznaczenia terenu zabudowanego na wjeździe do miejscowości 

od ul. Spacerowej. 

Pani J B - zapytała o możliwość zlokalizowania na ul. Słonecznej dwóch 

spowalniaczy wzorem Rudawy. 

- Pan M M - zwrócił się z wnioskiem do Pani Wójt o przywrócenie osoby, która 

zabezpieczała dzieci oczekujące na autobus zapewniający dowóz dzieci do szkoły w Rudawie. 

Pani Dyrektor Ewelina Szlachta wskazała, iż szkota zapewnia opiekę od momentu wejścia do 

autobusu, natomiast wcześniej jest to obowiązek rodziców. Dotychczasowe rozwiązanie byto 

spowodowane faktem, iż to dyrektor szkoty zapewniał dowóz i opiekę a obecnie została 

wyłoniona w przetargu firma zapewniająca dowód dzieci i opiekę od wejścia do autobusu, 

w związku z czym dyrekcja nie może rozszerzyć zakresu obowiązków firmy z przetargu. Prezes 

OSP wskazał na możliwość udostępnienia sali w budynku OSP na czas oczekiwania dzieci na 

przyjazd autobusu. Dyskusja zakończyła się konkluzją, iż można złożyć wniosek do Dyrekcji szkoły 
o wyasygnowanie środków na organizację opieki na przystanku, sprawowanej przez nauczyciela. 

Pani A oraz Pan R K - zawnioskowali o montaż koszy na śmieci wzdłuż 

ul. Rostworowskich oraz ul. Spacerowej, zarówno na śmieci jak i odchody zwierzęce. 

- Prezes OSP Piotr Piwowoński - zgłosił wniosek o wymianę hydrantu przy nowym boisku na 

ul. Lipowej, gdyż znajduje się on powyżej skrzynki elektrycznej i w trakcie użytkowania wskutek 

nieszczelności połowa skrzynki znajduje się pod wodą. 

- Pani A - zawnioskowała o przycięcie konarów i gałęzi nad krzyżem przy 

skrzyżowaniu ul. Jana Kowalika-ul. Rostworowskich-ul. Lipowej. 

- Pan W H - podziękował Pani Wójt za zlecenie projektu odwodnienia terenu przy 

ul. Słonecznej wraz z przepompownią na terenie firmy ALSAL. 

- Pan H P - wskazał na obsuwanie się brzegu na zjeździe z ul. Siedleckiego 

w ul. Słoneczną. 

- Pan J W - podziękował za obecność tylu osób za stołem prezydialnym i zapytał 

o perspektywę uchwalenia miejscowego planu dla Niegoszowic. 

Pani Wójt poinformowała o negatywnych uzgodnieniach i chęci wyłożenia planu w październiku, 

natomiast termin wejścia w życie zależy ilości wyłożeń do publicznego wglądu. 

Pan Wójt uściślił, iż gmina chce zrealizować po 2 wyłożenia dla każdego planu i w takiej sytuacji 

uchwalenie w połowie następnego roku jest realne. 

Pani Wójt poinformowała o problemach z projektantem planu, chęciach zerwania z nim umowy, 

które jednak z uwagi na uciążliwość dla mieszkańców zostały porzucone. 

- Pan S P - zapytał czy jest szansa na przeniesienie terenów ze studium do 

miejscowego planu. 

Pani Wójt oraz Pan Wójt wskazali, iż o tym decyduje decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Tam gdzie nie otrzymaliśmy zgody wskazujemy zabudowę zagrodową dla rolnika. W niektórych 

przypadkach jest to kwestionowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska . 
- Pan R, K - zapytał o projekt chodnika na ul. Spacerowej - czy przew iduje on ścieżkę 

rowerową, ograniczenie ruchu na drodze. Zapytał również o wykorzystanie dróg technicznych 

wzdłuż kolej pod ruch rowerowy. 
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Pani Wójt poinformowała, iż prace w tym temacie się toczą. Projektowane jest wykonanie ścieżki 

VeloRudawa od Zabierzowa w kierunku Krzeszowic. 

- Pan R, K, - zawnioskował o organizację, wzorem Rudawy, akcji sprzątania brzegów 

rzeki Rudawy. Pani Wójt poinformowała, iż w Rudawie akcja ta jest organizowana przez sołectwo 

w porozumieniu ze szkołą, gmina dofinansuje takie działania, wyposaża uczestników akcji 

w worki, rękawice. 

Pan Wójt wskazał na możliwość zgłoszenia do Wód Polskich, na wniosek sołectwa, konieczności 

uprzątnięcia koryta rzeki ze śmieci. Wody Polskie rokrocznie wybierają obszary do uprzątnięcia 

i przy współfinansowaniu gminy jest to wykonywane. 

Pan H P - wskazał, iż rów przy ul. Słonecznej w kierunku torów kolejowych jest 

zarośnięty i woda nim nie spływa. 

Pan R K - wskazał, iż po ostatnich opadach woda w potoku Będkowka strasznie 

śmierdziała i zapytał jak wygląda monitoring rzek na naszym obszarze. 

Pan Wójt poinformował, iż taką kwestię należy zgłosić równolegle do UG Zabierzów 

i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który ma możliwość pobrania próbek wody. 

- Pan R K - zapytał o możliwość kontroli crossowców rozjeżdżających okoliczne lasy. 

Pan G K wskazał, iż z jego doświadczeń jako rowerzysty wynika że problem jest 

bardzo trudny do egzekucji. 

- Pan A M - zapytał o termin następnego zebrania oraz o przyczynę skierowania wody 

opadowej z osiedla na ul. Lipowej na działkę jego brata. 

Pan Wójt wskazał, iż wskutek zmian statutu zebranie wiejskie odbywa się co najmniej raz w roku. 

Pan Kierownik Maniak wskazał na konieczność złożenia wniosku o naruszenie stosunków 

wodnych. 

Pan M p - wskazał iż przy ul. Siedleckiego w Rudawie drzewa znajdują się w skrajni 

drogi, co jest szczególnie uciążliwe dla kierowców busów oraz aut ciężarowych. 

11. Zakończenie Zebrania. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Sołtys Edward Machlowski podziękował 

gościom zebrania, Pani Wójt, Panu Wójtowi oraz mieszkańcom za przybycie, a następnie zamknął 

Zebranie. 

Sekretarz Zebrania Sołtys 

Stanisław Kępa Edward Machlowski 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności 

2. Uchwała nr 1/2022 

3. Uchwała nr 2/2022 

4. Uchwała nr 3/2022 

5. Zawiadomienie o zebraniu 
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LISTA OBECNOŚCI NA ZEBRANIU WIEJSKIM SOŁECTW A •• Ng ~Q.Wi.d-J I CE 
W DNIU . .1~.,.tJ5 .. tQlt ............ . 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Adres zamieszkania 
( ulica, nr domu) 

Podpis 
stanowiący równocześnie 
potwierdzenie posiadania 

czynnego prawa wyborczego 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. I 

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

zebrania 

sołectwie1 

~ 

., 

~ ~ M /½~ 
p1· ' . " 

f1l~ 

l ~,~ 
1 Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim i do głosowania na Zebranis.w~skiin mają wszyscy stali mieszkańcy 
sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy 



22. 

-
23. 

-
24. 

>----

25. 

26. 

27. 

28. 

-
29. 

,___ 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. I 

I 

42. 

43. 
I 

44. 

45. 

46. 

~ 

-/ ! (/ -

1 Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim i do głosowan~a na')\. t Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy · ~ 



47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. ') 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

3 ~łr / 
1 Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim i do głosowania na b ·u Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy 
sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy 



UCHWALA NR .. 1 ... /2022 

ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

SOLECTWA „l\l.\[D;Q~l.Ql~.lC.f ... 

z dnia .J.~ .... Q~ ....... 2022 r. 

w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj . Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 2 ust. 6 oraz art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 21 
lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz § 9 pkt.3 Statutu 
Sołectwa . .N.\ ~~O.~'U}I~\ , .t .. , 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA .. ~.\.t~R::i2..0.hllC.t .......... .. 

uchwala, co następuje : 

§1 
Przyjmuje się do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zadania (przedsięwzięcia), wymienione 
we wniosku sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 
2023 r. , stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wniosek, o którym mowa w§ 1 zostanie przekazany Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 
2022 r. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

VO..H. \.-\\)~ t--HC2 I\C'-\ 2Ebe?t\Nl A 
\ 
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t..~W(I.. ei. u \\i\ i\C\.\ LO\~ fJ\L\ 

~ 
Fundusz ustawowy na rok 2023 



Załącznik 

do Uchwały Zebrania Wiejskiego 

Nr .... 1 .. 1..2::Qtt ............. . 
Sołectwa .N.l.fł!.Q.~).,O',,-JJ.(.J .. . 

z dnia ... tt ' .. O~ .... .. ....... 2022 r. 

Wniosek sołectwa ---~-\~G-_Q~OWH~~------------------ do Wójta Gminy Zabierzów w 

sprawie przeznaczenia 

środków funduszu soleckiego na rok 2023 

Zestawienie przedsięwzięć proponowanych do realizacji w roku 2023 

Sołectwo- -- l\l.l_Ęf~J,iJ10_h.\.\_ (,,_~ __ ---- -_____ -- ---

Kwota funduszu soleckiego na rok 2023 _____ %_1_.~0-lj_0 •••• .oa.-·-··--·-··-·-·--
Przedsięwzięcie Nr 1: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

'l. (\ \{ u.. ~ o ~u ~~ ~ Q \t \Y-,'.)Ul\: Q.~~ 1.. ~ \(u-_() ~~Ot) V:.ih--\ Oc.H ~'i>hl\tl 
\ 
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................ .. .••................................................•...•............................ 
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Fundusz ustawowy na 2023 r. - wniosek (załącznik do uchwały) 



Przedsięwzięcie Nr 2: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

.... }1 f. ~ !. ~ ...... $hl.l ,ĘT J.. l ~-~ .... h.J. l fJfl ~-t : ................... 2- aoo 
Uzasadnienie: 
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...................................................................................................... 

Przedsięwzięcie Nr 3: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

2- ooo 
Uzasadnienie: 

......... ~ Y5:Ji.1 \~ ... ... .. ............................................................ .. ............. . 

Fundusz ustawowy na 2023 r. - wniosek (załącznik do uchwały) 



Przedsięwzięcie Nr 4: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

' 
mtL~-~~v.<Jl-l.iNt.~ •.•• & 1At~.\.~.\t,~~ ... Kl.».v~ .... !b.~N~ o.tt ....... 2... ooo 

Uzasadnienie: 
\ 
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•...•••..••••......................................................................................... 

.........••........•.............••................................................................... 
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Przedsięwzięcie Nr 5: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

' I 

2-tW~'i' •• i-.~~il~ j\ •• i •• Jl~~( ~tv.\ . ~,1.,.1\ •• ~l;\ll:1.W~l: ••••• ~i.Q.11QJ{l\~Ń.t.~ L, ooo 
Uzasadnienie: 
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......•...•...••................... ..•......................••.••••.••••••.•...........••............. 
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....................•........... . .....•.•.............................................••.............• 

Fundusz ustawowy na 2023 r. - wniosek (załącznik do uchwały) 



Przedsięwzięcie Nr 6: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 
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Uzasadnienie: 
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...................•••••••••.......................................•............•.......•.......•..... 

Przedsięwzięcie Nr 7: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

•• J>.O.Q-h ~ IJY-.\ •••••• ~i\ .... "J.t .U.-.~ N l f. ....... ~.O.tłlI .hl.A •••••••• 3000 

Uzasadnienie: 

.... 9.0P.Q.~ t\ l\ .... .E ~).~)~ Y. i ..... N..~ ... ~It.~~.r.J. ł.( ..... ;i.Ot.~ f.1 N.~ ................................ 
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.............................•......•••..•.•..............•..........••...•........................... 

Fundusz ustawowy na 2023 r. - wniosek (załącznik do uchwały) 



Przedsięwzięcie Nr 8: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

\ 

... .l. \))~.~u~ ..... cM ~\CZ-NroCl o..J.\ .............................. ~4 8C3G I '58 

Uzasadnienie: 
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Przedsięwzięcie Nr 9: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 
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Uzasadnienie: 
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Fundusz ustawowy na 2023 r. - wniosek (załącznik do uchwały) 
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Uchwała nr 2, /2022 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niegoszowice 

z dnia 13.09.2022r. 

w sprawie: Lista zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2023 

Na podstawie statutu sołectwa Niegoszowice, Zebranie Wiejskie Sołectwa Niegoszowice uchwala co następuje : 

§1 

Postanawia się zgłosić do realizacji z budżetu Gminy Zabierzów na rok 2023 następujące zadania: 

1. Wykonanie dojścia do istniejącego chodnika przy boisku wielofunkcyjnym , od ul Ogrodowej. 

2. Remont dużej sali - świetlica wiejska ( malowanie, wymiana żaluzji, uzupełnienie fugi na podłodze) 

3. Wykonanie projektu budowy drogi ul. Słoneczna. 

4. Zakup i montaż zjazdu linowego ( tyrolka ) 

5. Wykonanie ogrodzenia strefy aktywnego wypoczynku przy świetlicy wiejskiej. 

6. Zakup i montaż ławek na ul . Jana Kowalika 

7. Projekt budowy chodnika ul. Rostworowskich. 

8. Umocnienie rowu melioracyjnego elementami betonowymi ( korytka ściekowe ), przy ul. Ogrodowej 

na odcinku od p.C do końca kontynuacja. 

9. Wykonanie projektu chodnika - od ul. Kwiatowej do istniejącego przy ul. Sowiarka. 

10. Poprawa odwodnienia na ul. Jana Kowalika przy przejeździe kolejowym. 

11. Oświetlenie skrzyżowania ul. Rostworowskich z Jana Kowalika 

12. Remont ul. Spacerowej. 

13. Budowa toru do gry w bule. 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Zebrania 

Stanisław Kępa 

Sołtys 

Edw~ chlowski 



UCHWAŁA NR 3/2022 

ZEBRANIA WIEJSICIEGO 

SOŁECTWA NIEGOSZOWICE 

z dnia 13.09.2022 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przejazdu kolejowego 

Na podstawie §9 pkt 6 statutu sołectwa Niegoszowice, 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA NIEGOSZOWICE 

uchwala, co następuje: 

§1 

Wyrażamy sprzeciw wobec budowy wiaduktu kolejowego w przedstawionym przez PKP projekcie. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

§3 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA 

SOŁTYS 

EDWAR MACHLOWSKI 



SOŁTYS SOŁECTWA 

NIEGOSZOWICE 
Na podstawie Statutu Sołectwa Niegoszowice Sołtys Wsi Niegoszowice 

Zwołuje: 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

13 wrzesień 2022r. (wtorek) 

godz.17:00 

NIEGOSZOWICE ŚWIETLICA WIEJSKA 

W przypadku braku statutowej ilości Mieszkańców umożliwiającej przeprowadzenie obrad w 

pierwszym terminie , prawomocne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz.17 :15 

w tym samym dniu i miejscu. 

Proponuję następujący porządek obrad : 

1. Otwarcie Zebrania. 

2. Wybór Sekretarza Zebrania. 

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania. 

5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania. 

6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 

2023. 

8. Propozycje listy zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2023. 

9. Przejazd kolejowy- dyskusja. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11.Zakończenie Zebrania. 

Sołtys 

Ed~ lowski 




