
Protokół nr 2/2022 

URZĄD GMINY 
ZABIERZÓW 

:~~ 2 4. LIS. 2022 
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niegoszowice 3.2¾?. 

L. dz ..... ........ . zał. ............ ......... ... .. . 
w dniu 13.11.2022 roku 

sk· WO . )'O>.,./ r 1erowano .. .. . . .. Podpis .. .... .. .. -:~::i. 

Zebranie wiejskie, które zaplanowane zostało na dzień 13.11.2022 r. na godz. 16:00 w budynku 

Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach nie zostało rozpoczęte o godzinie wskazanej w zawiadomieniu, 

z uwagi na dużą liczbę osób oczekujących na wejście i wpisanie na listę obecności. 

W tym czasie wywiązała się dyskusja Pana S M z Panią Wójt odnośnie 

dopuszczenia do głosowania na podstawie spisu wyborców, który nie wskazywał jakoby Pan 

S M był uprawniony do głosowania. Do dyskusji dołączył Pan W G 

wskazując iż nie było wcześniej informacji, że głosowanie będzie tajne, zapytał o podstawę prawną 

w oparciu o którą zostali wybrani mieszkańcy do głosowania, zapytał również o podstawę prawną na 

jakiej zostały wyniesione dane osobowe z urzędu gminy przez jego pracownika (przypuszcza że na 

podstawie decyzji Wójta ale poprosił o informację pisemną w tej sprawie). 

Pan Zastępca Wójta poinformował, iż głosowanie tajne odbędzie się gdy tak zdecyduje zebranie 

wiejskie w głosowaniu nad takowym wnioskiem, zgodnie ze statutem sołectwa Niegoszowice. 

Odnośnie spisu wyborców wyjaśnił, iż na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy 

Zabierzów oraz statutu sołectwa Niegoszowice uprawnionym do głosowania na zebraniu wiejskim 

jest osoba wpisana do rejestru wyborców. Pan W. G nie zgodził się z wypowiedzią 

Zastępcy Wójta, wskazując iż głosowanie na podstawie listy wyborców odnosi się jedynie do zasad 

i trybu wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej. 

W związku z głosami z Sali aby rozpocząć w końcu zebranie Pan Sołtys poinformował, iż na liście 

obecności przed wejściem jest informacja, iż prawo do udziału w zebraniu wiejskim i do głosowania 

mają w szyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, 

a następnie otworzył Zebranie Wiejskie Sołectwa Niegoszowice (13.11.2022 r o godz. 16:20 

w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach), w którym udział wzięło 101 osób. 

L Otwarcie zebrania. 

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

przybyłych mieszkańców, w tym nowych mieszkańców Niegoszowic oraz Panią Elżbietę Burtan Wójta 

Gminy Zabierzów, Pana Zastepcę Wójta Bartłomieja Stawarza, a także Pana Józefa Wocha - prezesa 

firmy Cybernet WMW. 

2. Wybór Sekretarza Zebrania. 

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

innych propozycji zostało przeprowadzone głosowanie: 

Za: 96 osób 

Przeciw: 1 osoba 

Wstrzymało się: 4 osób 

Sekretarzem Zebrania został wybrany Pan Stanisław Kępa. 
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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 w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przejazdu kolejowego. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie Zebrania. 

Pan A M zaproponował przeniesienie punktu Wolne wnioski przed punkt dotyczący uchwały 

(zamiana 8 punktu na 7), aby przedyskutować temat przejazdu. 

Pani Wójt poinformowała, że przed podjęciem uchwały będzie czas na dyskusję. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek formalny Pana A M 

Za: 12 osób 

Przeciw: 39 osób 

Wstrzymało się: 10 osób 

Pozostałe 50 osób obecnych na Sali nie wzięto udziału w głosowaniu. 

Wniosek formalny został odrzucony. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad: 

Za: 84 osoby 

Przeciw: 2 osoby 

Wstrzymało się: 15 osób 

Porządek obrad został przyjęty. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego zebrania: 

Za: 82 osoby 

Przeciw: 2 osoby 

Wstrzymało się: 17 osób 

Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty. 

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

6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

Sołtys zaproponował połączenie punktu 5 i 6 porządku obrad i streścił zakres wykonanych prac: 

1. Zakup stołu i dwóch ław na plac zabaw 

2. Malowanie ogrodzenia przy świet licy wiejskiej, 

2 



3. Wymalowanie tablic ogłoszeniowych, 

4. Wymalowanie ławek na przystankach, 

5. Nasadzenia zieleni na placu zabaw przy ul. Lipowej, 

6. Rozpoczęto budowę strefy aktywnego wypoczynku za budynkiem świetlicy wiejskiej, 

7. 25 października odbyto się spotkanie mieszkańców z PKP, na wniosek spółki, 

8. Klub Seniora zorganizował wystawę „Niegoszowice w starej fotografii", 

9. Sołtys i Rada Sołecka wraz z biblioteką gminną zorganizowali Dzień Seniora (61 uczestników). 

7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przejazdu kolejowego 

Pani M S zaproponowała odczytanie projektu uchwały. 

Pan Sołtys odczytał projekt uchwały powstały po spotkaniu z PKP: 

1. Po przedstawieniu przez PKP PLK S.A. nowych rozwiązań komunikacyjnych dla przebudowy 

przejazdu kolejowego, na spotkaniu w dniu 25 października 2022 r. Zebranie Wiejskie popiera 

budowę bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową (wiadukt), pod warunkiem utrzymania 

przejścia pieszego w miejscu istniejącego przejazdu w poziomie szyn, w ciągu ulic Jana Kowalika 

i Spacerowej. 

2. Jako docelowe i pożądane rozwiązanie, w przypadku likwidacji przejścia pieszego w poziomie 

szyn, o którym mowa w ust. 1, Zebranie Wiejskie wnosi o budowę bezkolizyjnego przejścia 

pieszego w ciągu ulic Jana Kowalika i Spacerowej. 

Przewodniczący Zebrania wskazał, iż na ostatnim spotkaniu przedstawiciele PKP w ramach 

kompromisu zaproponowali utrzymanie przejścia pieszego w poziomie szyn. 

Pani A, W wskazała, iż przejście piesze jest bardzo ważne i musi ono być w ciągu ulic 

Spacerowej i Jana Kowalika, PKP zaś wskazywało że mogą pozostawić przejście w poziomie szyn ale 

nie jest to rozwiązanie trwałe bo przejścia ani podziemnego ani nadziemnego nie zrealizują. Wskazała 

również że sama lokalizacja przejazdu nie jest odpowiednia i powinien on być zlokalizowany 

w obecnym ciągu Spacerowa -Jana Kowalika. 

Pan Zastępca Wójta przedstawił, iż rzeczywiście PKP przedstawiła propozycję utrzymania przejścia 

w dotychczasowym miejscu, mieszkańcy wraz z władzami próbowali wymusić bezkolizyjne przejście 

(podziemne lub nadziemne) jednak PKP nie data takiego zobowiązania bo nie posiadają środków 

finansowych. Gmina może natomiast wpisać do porozumienia z PKP w sprawie przejazdu taką 

promesę. PKP wtedy potwierdziłaby, że bezkolizyjne przejście jest zasadne i że strony porozumienia 

będą dążyć do realizacji w przyszłości tego rozwiązania. Zdaniem Zastępcy Wójta jest to maksimum 

jakie można uzyskać ze strony PKP z uwagi na warunki finansowe spółki. Poinformował również, 

iż PKP przesłało korektę przebiegu drogi z odsunięciem od zabudowy po wschodniej stronie parku 

(zmiana istotna ale nie radykalna). Kolejarze widzą konieczność ustępstw, natomiast wszystko 

wskazuje na to że PKP zamknie ten przejazd, gdyż takie działanie wpisuje się w politykę likwidacji 

przejść w poziomie szyn (przykładem obecna likwidacja przejazdu przy stacji PKP Mydlniki 

Wapiennik). 

Pan J W z uwagi na niejednoznaczność uchwały zaproponował wykreślenie środkowej części 

i twarde wskazanie albo kładka albo przejście podziemne, bo w przypadku zgody na przejście 

w poziomie zostanie ono na zawsze. 

Pan Zastępca Wójta ponownie odczytał projekt uchwały wskazując ze oba punkty są ze sobą 

powiązane. 
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Pan P p wskazał, iż w związku z tym że PKP nalega na wiadukt mieszkańcy muszą 

wywierać presję na przejście. 

Pan J S wobec braku zrozumienia przez część zebranych treści uchwały wytłumaczył, 

iż wykreślenie fragmentu wnioskowanego przez Pana J W będzie oznaczało, że najpierw 

trzeba zrobić przejście, a dopiero później wiadukt, a wtedy miejscowość pozostaje w ogóle bez 

możliwości przejazdu. 

Pani J M zapytała zebranych czego oczekują więcej skoro uchwała wskazuje zarówno 

wiadukt jak i przejście. 

Pan J S zapytał o cel jaki przyświeca osobom chcącym zniszczyć park, w którym dzisiejsi 

seniorzy spędzali w młodości mnóstwo czasu chodząc do hrabiego. Komuniści zniszczyli obiekt, 

a w obecnych czasach znalazł się chętny na zakup i odrestaurowanie. Mieszkańcy zaś chcą zniszczyć 

do końca ten symbol Niegoszowic. Z toku dyskusji wnioskuje, iż część zebranych ma na celu 

zniszczenie parku. 

Pan P P zapytał czy OSP jest za czy przeciw wiaduktowi, czy wolą stać na przejeździe 

zamkniętym czy jechać na akcję przez Rudawę czy Brzezinkę. 

Pan Piotr Piwowoński - Prezes OSP Niegoszowice wskazał, iż zgodnie z ustawą o ruchu drogowym 

służby typu straż, policja mogą przejeżdżać przez zamknięte rogatki. 

Pan R K jest zaniepokojony brzmieniem uchwały, gdyż wyrażenie nie jest ostre 

i sugeruje, iż w momencie gdy kolej zamknie przejazd to my wtedy prosimy o przejście bezkolizyjne. 

Pan Sołtys przeczytał ponownie projekt uchwały dla osób zgromadzonych w dalszej części sali 

i w korytarzu. 

Pan A M zapytał kiedy odbędzie się następne zebranie wiejskie jeśli dzisiaj nie zostanie 

przegłosowana budowa wiaduktu, czy uchwała podjęta na ostatnim zebraniu jest wiążąca i czy można 

ją zmieniać wcześniej niż za pół roku. Przywołał przypadek sprzedaży szkoły w Brzezince, w przypadku 

której zwoływano zebrania do czasu aż przegłosowano sprzedaż szkoły. 

Pan Zastępca Wójta wskazał, iż w przypadku podjęcia dzisiaj uchwały traci moc uchwała 

z poprzedniego zebrania. Nie ma terminu kiedy może być temat ponownie poruszany 

i przypuszczalnie jest to ostatnie spotkanie w tym temacie gdyż PKP nie ma więcej czasu. 

Pani Wójt przypomniała tylko, że zebranie zostało zwołane na wniosek PKP. 

Pan M W zaproponował aby zmienić uchwalę tak ażeby wskazywało, iż zebranie zgadza 

się na budowę pod warunkiem utrzymania przejazdu. 

Pani M P zapytała Wójta jak się ma poparcie dla przejścia w poziomie szyn do 

przystanku kolejowego w ramach likwidacji wykluczenia komunikacyjnego małych miejscowości, 

który nadal nie powstał. Zasugerowała że jeśli gmina postara się o przejście tak jak w przypadku 

realizacji przystanku kolejowego to należy się spodziewać zamknięcia przejazdu. 

Pani Wójt wskazała że inwestycja polegająca na budowie przystanków kolejowych w Niegoszowicach 

i Pisarach to była obietnica wyborcza złożona przez Prezydenta przed ostatnimi wyborami. Minister 

Adamczyk prosił Wójta o przekazanie tej informacji mieszkańcom, co Wójt uczynił. W późniejszym 

czasie na podstawie badań został zaplanowany jedynie przystanek w Pisarach. Wójt poprosił Radę 

Sołecką o złożenie petycji, podpisanej przez mieszkańców, w sprawie przystanku w Niegoszowicach 

i takowa została wystosowana do Pana Ministra. 

Pan Sołtys poinformował, iż otrzymał odpowiedź Ministra Adamczyka na petycję i pojawiła się tam 

informacja, że nie zrezygnowano z inwestycji w Niegoszowicach tylko odłożono ją w czasie. 

Pani Wójt przekazała mieszkańcom informacje pozyskane podczas spotkania z PKP, iż koleje mają 

obecnie tylko środki na budowę wiaduktu (do 2023 roku) natomiast Pani Dyrektor Obajtek 
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poinformowała, że będą się starać pozyskać środki w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 

2023-2030 zarówno na przejście podziemne czy nadziemne jak i przystanek kolejowy. Niemniej 

jednak kolej nie może obiecać, że te środki na pewno się znajdą. 

Pan Zastępca Wójta wskazał, iż jeśli z pieniędzy z nowej perspektywy finansowej PKP chce zrobić 

przystanek to będzie tam również przejście podziemne niezbędne do połączenia dwóch peronów 

przystankowych. 

Pan S M zaproponował zatem aby poczekać z budową do nowej perspektywy. 

Pan Zastępca Wójta wskazał, iż budowa wiaduktu to inwestycja tu i teraz bo PKP ma pieniądze, 

natomiast przystanek z przejściem to kolejna inwestycja. Gmina jest zdeterminowana do naciskania 

na kolej aby przejście podziemne zostało zrealizowane. 

Pani J L, zapytała czy w ramach oszczędności PKP musimy się godzić aby wiadukt 

powstał bez oświetlenia? 

Pan Zastępca Wójta ze zdziwieniem przyjął tą informację, gdyż jak poinformował obiekty inżynieryjne 

są z zasady oświetlone. Zapewnił że w razie jego braku gmina będzie przekonywać PKP do realizacji 

oświetlenia. 

Pan M p zapytał o nośność planowanego wiaduktu, czy jego parametry będą 

ograniczały tonaż. 

Pan Zastępca Wójta wskazał, iż planowany wiadukt ma umożliwić przejazd autobusu kursowego MPK 

zatem nie przewiduje braku możliwości przejazdu dla pojazdów jak np. ciężarówka. Dodał, 

iż nowoczesne obiekty są projektowane bez ograniczeń w nośności. 

Pan H P przywołał temat budowy zjazdu na krajówkę na Sowiarce i wskazał, iż mimo 

podjęcia uchwały, PKP wskutek oszczędności zrobi tak jak będzie chciała i wyjdzie tak jak na Sowiarce. 

Przewodniczący Zebrania zaproponował przejście do głosowania tajnego nad uchwałą. 

Uzasadnieniem jest duża liczba osób zgromadzonych i problem z policzeniem podniesionych rąk 

w trakcie głosowania. 

Pan R K stwierdził, że głosowanie tajne w tym przedmiocie grozi zaskarżeniem uchwały 

do NSA, gdyż nie ma podstawy prawnej do tajnego głosowania w tym temacie. 

Pan Zastępca Wójta poinformował, iż temat tajnego głosowania został omówiony z prawnikiem 

gminnym, a statut sołectwa wskazuje, iż głosowanie tajne może się odbyć wtedy gdy zebranie 

wiejskie wyrazi na to zgodę. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek o głosowanie tajne: 

Za: 51 osób 

Przeciw: 30 osób 

Wstrzymało się: 3 osoby 

Pozostałe 17 osób obecnych na Sali nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Wniosek o tajne głosowanie został przyjęty. 

W związku z koniecznością ukonstytuowania 3 osobowej Komisji skrutacyjnej Pan Sołtys zgłosił 

kandydaturę Pani Aleksandry Kępy. Pani Agnieszka Wójcik zaproponowała swoją kandydaturę, Pan 

Adam Molik zaproponował również Panią Agnieszkę Wójcik, a Pani Agnieszka Wójcik zaproponowała 

Pana Adama Molika. Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na zostanie członkiem 

komisji. 
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Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej: 

Za: 83 osób 

Przeciw: O osób 

Wstrzymało się: 1 osoba 

Pozostałe 17 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty. 

W trakcie organizacji pracy przez komisję skrutacyjną Pan M W przedstawił swoją 

propozycję zmiany treści uchwały, aby nadać nowe brzmienie ustępowi 2 projektu uchwały. 

Pan Zastępca Wójta odczytał najpierw pierwotną wersję uchwały, a następnie wersję po poprawkach 

Pana M W , której treść brzmiała: 

1. Po przedstawieniu przez PKP PLK S.A. nowych rozwiązań komunikacyjnych dla przebudowy 

przejazdu kolejowego, na spotkaniu w dniu 25 października 2022 r. Zebranie Wiejskie popiera 

budowę bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową (wiadukt), pod warunkiem utrzymania 

przejścia pieszego w miejscu istniejącego przejazdu w poziomie szyn, w ciągu ulic Jana 

Kowalika i Spacerowej. 

2. Likwidacja przejścia pieszego w poziomie szyn, o którym mowa w ust. 1, jest możliwa pod 

warunkiem budowy bezkolizyjnego przejścia pieszego w ciągu ulic Jana Kowalika 

i Spacerowej. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie propozycję zmiany uchwały złożoną przez Pana 

M W 

Za: 94 osoby 

Przeciw: 1 osoba 

Wstrzymało się: 6 osób 

Pani J L zapytała czy w przypadku zdecydowania się zebrania na przejście po szynach 

budowa wiaduktu wraca w 100%. 

Zebrani mieszkańcy jasno wskazali pytającej, że dzisiejsze głosowanie jest nowym stanowiskiem 

i głosowanie za przejściem oznacza zgodę na wiadukt. 

Pan D M zapytał o sposób rozpatrzenia wniosku, złożonego 31 października, o chodnik 

i oświetlenie na ul. Lipowej do osiedla, gdyż mieszkańcy muszą chodzić po ciemku w dodatku po 

terenie, który według znaków jest terenem niezabudowanym. Zwrócił uwagę iż temat jest istotny 

również z uwagi na możliwość podłączenia do internetu światłowodowego. 

Pan J S poparł wniosek poprzednika o przesuniecie znaku teren zabudowany, który 

kiedyś znajdował się przy ostatnim budynku w miejscowości, ale teraz wskutek budowy osiedla jego 

lokalizacja nie jest właściwa. 

Pani Aleksandra Kępa (członek Komisji skrutacyjnej) wyjaśniła procedurę i tryb tajnego głosowania 

m.in. poprzez okazanie wzoru karty do głosowania i omówienie jej elementów. 
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Pan Sołtys poinformował, iż osoby których nie ma w spisie wyborców, a uważają, że powinny w nim 

figurować, mogą złożyć podpis na karcie do głosowania, gdyż głosy te będą brane pod uwagę dopiero 

po weryfikacji w systemie Urzędu Gminy. 

Pani Aleksandra Kępa zaproponowała aby mieszkańcy podchodzili do Komisji i pobierali kartę 

i udawali się w kierunku urny przy której mają możliwość oddania głosu. Inny członek komisji Pan 

Adam Molik zaproponował aby wyczytywać osoby z listy obecności co nie spotkało się z przeciwem 

pozostałych członków komisji a co za tym idzie zostało przyjęte jako sposób pracy komisji. Komisja 

wewnętrznie ustaliła iż mieszkańcy nie będą składali podpisów na liście potwierdzając odbiór karty do 

głosowania tylko komisja będzie zaznaczać na liście obecności osoby, którym wydano karty do 

głosowania. 

Po odczytaniu ostatniej osoby z listy obecności Przewodniczący Zebrania zapytał czy są obecne osoby, 

które nie wpisały się na listę obecności a chciałyby zagłosować. Wobec braku odzewu zebranie 

wiejskie przeszło do kolejnego punktu obrad. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

W odpowiedzi na wniosek Pana M odnośnie oświet lenia ul. Lipowej Pan Zastępca Wójta 

za l ecił kontakt z Kierownikiem Maniakiem. W chwili obecnej budżet nie jest jeszcze uchwalony, jest 

tylko projekt budżetu. W realizacji jest natomiast projekt chodnika na ul. Lipowej - projektant 

przygotowuje dokumentacje do pozwolenia na budowę. 

Pan J S zapytał czy gmina prowadzi statystykę, porównanie liczby osób płacących za 

odpady i krzyżuje te dane z ilością osób oddających odpady (dany budynek ma zdeklarowane n osób 

zamieszkałych). Pytanie wynika z faktu, iż dużo osób zamieszkuje poszczególne budynki, a zapewne 

nie deklaruje tego w oświadczeniu do gminy. Mieszkaniec poruszył również temat odpadów 

zielonych i braku zróżnicowania ulgi, a przecież ilość trawy na działce zamieszkanej przez 1 osobę jest 

taka sama jak przy 8 osobach zamieszkałych . 

Pani Wójt poinformowała, iż gmina przyjmuje oświadczenia w tym przedmiocie, wg wzoru z uchwały 

Rady Gminy. 

Pan Zastępca Wójta wskazał, iż istnieją analityczne metody kontroli odpadów. Imienna baza 

śmieciowa jest krzyżowana z bazą meldunkową. Są też inne metody, ale wymagają zmian 

ustawowych, aby móc krzyżować dane ze szkół, PUK lub innych baz prowadzonych przez urząd. 

Pan W A zawnioskował aby w przyszłych umowach z firmami odpadowymi dopuścić 

oddawanie gałęzi w wersji wiązanej bez konieczności rozdrabniania i pakowania do worków. 

W związku z zakończeniem ustalania wyników głosowania przez Komisję skrutacyjną Przewodniczący 

Zebrania zarządził przerwę w punkcie Wolne wnioski i zapytania i powrót do punktu zebrania 

dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przejazdu 

kolejowego. 

Komisja skrutacyjna podsumowała głosowan ie nad uchwałą w sprawie wyrażenia stanowiska 

w przedmiocie przejazdu kolejowego: 

Karty wydane: 99 sztuk 

Za: 60 osób(+ 3 głosy do potwierdzenia) 

Przeciw: 27 osób(+ 1 głos do potwierdzenia) 

Wstrzymało się: 6 osób 

Głos nieważny (brak znaku „X" na karcie): 1 sztuka 
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1 karta do głosowan i a, która została pobrana od komisji nie została wrzucona do urny tylko oddana 

komisji (osoba zrezygnowała z głosowania). 

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

Treść uchwały w załączeniu. 

W związku z brakiem kolejnych wo lnych wniosków i zapytań a co za tym idzie wyczerpaniem 

punktów obrad Przewodniczący Zebrania oddał głos Panu Józefowi Wochowi - prezesowi Cybernet 

WMW, który przedstawił realizację zadania - Jurajska S ieć Światłowodowa dla Niegoszowic. 

Przedstawił dwóch specjalistów: Pana Tomasza Adamczyka, który nadzoruje prace wykonawców 

w terenie ora z Pana Grzegorza Czernika który będzie nadzorował kwestie podłączeń do sieci 

światłowodowej konkretnych nieruchomości. W trakcie krótkiej prezentacji Prezes Cybernet WMW 

wskazał na brak zgody Urzędu Gminy na podwieszenie światłowodu wzdłuż ul. Słonecznej na 11 

słupach i poprosił Pana Sołtysa o interwencję w tym temacie w gminie. 

Po krótkiej prezentacji głos został oddany zainteresowanym mieszkańcom. 

Pan J s zapytał o koszt podłączenia domu do światłowodu. 

Prezes Cybernet WMW wyjaśnił, że wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej, 

wycena jest dokonywana indywidualnie, gdyż inna cena jest na przykład w przypadku podłączania 

budynku znajdującego się w 2 lub 3 linii zabudowy (konieczność postawienia specjalnego słupa), inna 

też jest w przypadku przyłącza ziemnego. W sytuacj i podłączenia światłowodu firma likwiduje od razu 

sieć rad iową. 

Pan G K zapytał o możliwość samodzielnego przygotowania sobie instalacji w budynku 

aby firma wspawała się w istniejący światłowód. 

Przedstawiciel Cybernet WMW wskazał że jest to możliwe po spełnieniu wymagań aby światłowód 

była taki sam jak stosowany przez firmę tj. 1 modowy (1 włóknowy) . 

Pani D S zapytała kto jest właścicielem insta lacji światłowodowej w domu. 

Pracownik Cybernet WMW wyjaśnił, iż w domu jest montowana końcówka światłowodowa, do której 

podłączany jest router. Insta lacja do końcówki jest własnością Cybernet WMW. 

Mieszkaniec zapytał czy firma podłącza światłowód również na drewnianych słupach. 

Pracownik Cybernet WMW poinformował, iż w przypadku budynku w 2 linii zabudowy, gdy są obecne 

słupy Orange, firma indywidualnie rozważa t akie rozwiąza nie. 

Pan S M zapytał o to czy jest planowane podłączenie światłowodu na ul. Widokowej, 

na której słupy oświetleniowe kończą się w połowie ulicy a osiedle znajduje się na końcu ulicy. 

Pracownik Cybernet WMW po lecił aby grupa mieszkańców wraz z wybranym przedstawicielem 

zgłosiła się do firmy, a firma indywidualnie przedstawi możliwości podłączenia. 

Pan J S zapytał jakie stacje telewizyjne są dostępne w ofercie. 

Pracownik Cybernet WMW wskazał że oferta telewizyjna jest różnorodna, informacja na temat 

dostępnych pakietów jest dostępna na stronie internetowej. 

Pani M P zapytała o termin uruchomienia światłowodu oraz czas oczekiwania na 

podłącze nie domu. 

Pracownik Cybernet WMW powiedział, iż uruchomienie jest planowane na wiosnę 2023 roku, 

dokładny termin uzależniony jest od pogody. Termin podłączenia domostwa za leży od liczby 

zgłoszeń, czasami wynosi miesiąc a czasami dwa tygodnie. 
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Pani A J. zapytała o drogę dojazdową do jej domu od ul. Słonecznej, na której światłowód 

jest podwieszony tylko na pierwszym słupie a na pozostałych dwóch już nie. 

Pracownik Cybernet WMW wyjaśnił, iż w trakcie realizacji przyłączy odbędzie się wizja sprawa 

będzie wtedy rozpatrywana. 

Pan J S zapytał czy firma stawia słupy czy to leży w gestii właściciela terenu. 

Prezes Cybernet WMW poinformował, iż jeśliby zaszła potrzeba stawiania słupa to najlepiej 

zdecydować się na najlżejszy a zarazem najtańszy stup kompozytowy, którego koszt wraz 

z posadowieniem dotychczas wynosił około 1100 zł. 

Pan G P zapytał o kwestię podłączenia adresu Spacerowa 2 czyli „ziemi niczyjej". 

Pracownik Cybernet WMW zalecił kontakt z biurem obsługi klienta, na podstawie którego będzie 

dokonywana analiza możliwości podłączenia. 

Pan M M zapytał o maksymalną odległość budynku od ostatniego stupa ażeby pociągnąć 

kabel bez dodatkowego słupa. 

Pracownik Cybernet WMW wyjaśnił, że światłowód może wisieć bez stupa na długości nawet 60-80 

m. 
Pan A M zapytał o możliwość zawarcia umowy z Cybernet w przypadku posiadania umowy 

z Orange. 

Prezes Cybernet WMW zalecił aby dokładnie przeczytać umowę z Orange i zakończyć ją zgodnie 

z zapisami umowy. 

Pani J L zapytała o możliwość przeniesienia numeru telefonu. 

Prezes Cybernet WMW wyjaśnił, że taką potrzebę należy zgłosić firmie, a firma załatwi wszelkie 

formalności. 

9. Zakończenie Zebrania. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Sołtys Edward Machlowski podziękował 

gościom zebrania oraz mieszkańcom za przybycie, a następnie zamknął Zebranie. 

Sekretarz Zebrania Sołtys 

~ 
Stanisław Kępa Edward 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności 

2. Uchwała nr 4/2022 

3. Zawiadomienie o zebraniu 
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LISTA OBECNOSCI NA ZEBRANIU WIEJSKIM SOŁECTW A.J~ •• ~~~~Q~. 

W DNIU .flJ.~.U.~.! .0.12.. ........... . 
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. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 . 

. 17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

zebrania 

w sołectwie1 

1 Pmwo do udziału w Zeb,aniu Wiejskim i do sJosowan~ na At~ maję wozyscy S1Bli JDi,szkańcy 
sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy 



22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. I 

28. 

2 . 

X 
30. 

-I 31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. I 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

X 45. 

( 

46 . 
./ . I 

2 

1 Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim i do głosowania na ~u Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy 
sołectwa posiadający czynne pmwo wybom7.e do Rady Gmmy ~ ~ 



47. / 

48. ~eJL l~iv 
49. ~ 

17 ./t,yik_ 
50. 

51. l,-

52. v 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. _.. 

59. 

60. v 
61. 

62. 

63. V 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. ' 

71. 

3 

1 Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim i do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy 

sołectwa posiadający ozynnep,awo wybmcze do Rady Gmmy ~ Jjc-
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UCHWAŁA NR 4/2022 

ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

SOŁECTWA NIEGOSZOWICE 

z dnia 13.11.2022 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 

1. Po przedstawieniu przez PKP PLK S.A. nowych rozwiązań komunikacyjnych dla przebudowy 

przejazdu kolejowego, na spotkaniu w dniu 25 października 2022 r. Zebranie Wiejskie popiera 

budowę bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową (wiadukt), pod warunkiem utrzymania 

przejścia pieszego w miejscu istniejącego przejazdu w poziomie szyn, w ciągu ulic Jana Kowalika 

i Spacerowej. 

2. Likwidacja przejścia pieszego w poziomie szyn, o którym mowa w ust. 1, jest możliwa pod 

warunkiem budowy bezkolizyjnego przejścia pieszego w ciągu ulic Jana Kowalika i Spacerowej. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Zebrania Sołtys 

~ r 

Stanisław Kępa chlowski 



SOŁTYS SOŁECTWA 

NIEGOSZOWICE 

Na podstawie Statutu Sołectwa Niegoszowice Sołtys Wsi Niegoszowice 

zwołuje: 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

13 listopad 2022r. ( niedziela ) 

godz.16:00 

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.16 :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 w sprawie wyrażenie stanowiska w przedmiocie przejazdu 

kolejowego . 
8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Zakończenie Zebrania. 

Sołtys 

Edward Machlowski 




