
Protokół z zebrania wiejskiego wsi Dankowice w dniu 03.07.2016

Obecni: Burmistrz Gminy Wilamowice Pan Marian Trela, Pan Senator RP Andrzej Kamiński,
Przewodniczący Rady Gminy Wilamowice Pan Stanisław Nycz, Sołtys Wsi Dankowice Pan
Tadeusz Grzywa, Radny Gminny Wsi Dankowice Pan Andrzej Sadlok oraz członkowie Rady
Sołeckiej : Panowie: R. Prochowski, A. Gąsiorek, P. Kamiński, A. Perlik oraz mieszkańcy
Dankowic wg listy obecności.

Zebranie zaplanowane w I terminie na godzinę 9:00 ze względu na niewystarczającą frekwencje (tj.
80 osób) odbyło się w drugim terminie, czyli o godzinie 9:15.

Pan sołtys Tadeusz Grzywa wita zaproszonych gości oraz mieszkańców Dankowic ( na zebraniu
obecnych 58 mieszańców wsi).
Odczytanie porządku zebrania do którego nie wniesiono żadnych dodatkowych punktów.
Tadeusz Grzywa: Obecne zebranie wiejskie zostało zwołane z mojej inicjatywy, ze względu na
wnioski mieszkańców Dankowic, sygnalizujących wielość problemów dotyczących naszej
miejscowości. Witam Pana Burmistrza Mariana Trelę, Przewodniczącego Rady Gminy Pana
Stanisława Nycza, Pana Senatora RP Andrzeja Kamińskiego, radnego gminnego Dankowic Pana
Andrzeja Sadloka, radnych sołeckich oraz mieszkańców Dankowic.  
Na początku musimy dokonać wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania. Rada sołecka na
stanowisko protokolanta zgłasza sekretarza Rady, radnego Andrzeja Perlik. Czy są inne
kandydatury ? Nie widzę, więc kto jest za tym by protokolantem był A. Perlik ? (wszyscy głosują
za). Dziękuję, protokolantem dzisiejszego zebrania wiejskiego będzie A. Perlik. Czy są propozycję
na przewodniczącego zebrania ? ( zgłoszona została kandydatura, by przewodniczącym był Sołtys)
Kto jest za ? Czy może są inne kandydatury ? Nie widzę. (wszyscy głosują za tym, aby Sołtys T.
Grzywa był przewodniczącym zebrania). Dziękuję, proponuję aby przejść do pkt. 4, czyli do
dyskusji na temat inwestycji do zrealizowania w Dankowicach.

Dyskusję rozpoczyna Pan Burmistrz przedstawiając inwestycję do zrealizowania w Dankowicach w
najbliższych latach:

1. W sprawie przedszkola. Jeżeli wszystko pójdzie z planem i zostanie do końca lipca
wyłoniony wykonawca to rozpocznie się adaptacja poddasza w przedszkolu na nowe
pomieszczenia d;a około 50 dzieci (2 pomieszczenie). Adaptacja będzie obejmowała m.in.:
budowę z tyłu klatki schodowej, przebudowę dachu, podjazdu dla niepełnosprawnych i
dalsze pomieszczenie potrzebne. Projekt jest w trakcie wykonywania, oczekiwania na
pozwolenie od starostwa. Przetarg zostanie ogłoszony początkiem lipca i wyłonienie
wykonawcy planowane na koniec lipca, może pojawić się problem z wykonawcami ze
względu na ich niedobór. Koszt adaptacji szacowany na ok. 700 000 tys zł Potrzeba
wykonania inwestycji ze względu na większą ilość dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Sala gimnastyczna przy szkole – wykonana dokumentacja i pozwolenie na budowę, obecnie
oczekiwanie na budżet gminy, planowane wykonania inwestycji w przeciągu 2-óch lat,
rozpoczęcie w 2017, wykonanie końcowe czerwiec 2018 Koszt wg projektu ok. 4.8 mln 

3. Ul. Leśna Przygotowany projekt przebudowy, jak również: Alei Młyńskiej oraz ul.
Zaolziańskiej. Co do ul. Słowackiego i Krasińskiego to została wykonana dokumentacja
projektowa, gdzie inwestycja została wyceniona na prawie 5 mln zł., ze względu na to, że są
to drogi powiatowe, będzie to inwestycja finansowana przez powiat.

4. Projekt nasze przedszkolaki program, dotyczący adaptacji pomieszczeń oraz zakup
odpowiedniego wyposażenia. 

5. Na przestrzeni 2017 – 2018 Pan Burmistrz chciałby zrealizować w/w inwestycje.

Pytania mieszkańców, dyskusja otwarta:



Pan Zdzisław Szyma: Ja w sprawie ul. Kresowej. Czy Pan Burmistrz jechał tą drogą ? Ta ulica jest
w tragicznym stanie, co chwila ktoś gubi kołpaki, śmieciarka ma problemy się tam zmieścić.
Pan Burmistrz Marian Trela: Może być wyremontowana, ale nie może ona być wyasfaltowana.
Z. SZ.: Nie mówię, żeby asfaltować, wystarczy by ją utwardzono.
P. Sołtys Tadeusz Grzywa: Inne drogi łączące tą drogę nie są własnością Gminy Wilamowice, na
dodatek właścicielem części jednej z tych dróg jest osoba prywatna, który się nie zgadza na
przebudowę, a burmistrz nie może budować, albo remontować na prywatnym terenie. Połączenie
drogi Kresowej z ul. Kamieniarską (koszt 700 000 zł)
M.T: Gmina nie może nic zrobić na terenie prywatnym. 
Z. Sz: Droga od strony ul. Kamieniarskiej jest własnością  gminy i ja już wielokrotnie pisała do
gminy, co mogę udowodnić.
M.T: Obiecuję, że przyjrzę się tej sprawie.
Z sali: Zapomnieliście o Dankowicach, a pamiętacie o Pisarzowicach, Hecznarowicach, nie dbacie
o drogi w Dankowicach. Kiedy Pan jechał ostatnio w stronę Dziadowizny i Kaniówka ?
 
Pojawił się wniosek dotyczący drogi przez Górę w stronę Wilamowic aby wybudować na niej
chodnik lub wytyczyć pobocze, którego brak.

Pani Paulina Kramer: Panie Burmistrzu proszę o potwierdzenie sprawy przedszkola. Czy przetarg
ruszy w tym tygodniu na pewno i czy możemy być spokojni o ten przetarg ?
P. Burmistrz: Może być pani pewna, w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg, oraz
zostanie podany czas wykonania inwestycji oraz termin końcowy.
P.K: Czy na pewno tak się stanie ? 
M.T: Jeśli zostanie wyłoniony wykonawca do końca lipca, to tak. Obecnie wielu wykonawców ma
już rozpoczęte prace, dlatego staramy się kierować zapytania do jak największej ilości
przedsiębiorców.
P.K: Czy możemy liczyć na pieniądze na adaptację pomieszczeń w szkole dla nowego oddziału
przedszkolnego ?
M.T: Mogę zapewnić, że pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone.

Pan Antoni Kluka: Panie Burmistrzu chciałem zapytać o kanalizację woda kosztuje 12zl gdzie,
ścieki kosztują 7zl i są droższe od wody. Dlaczego tak jest ? 
Pan Burmistrz Marian Trela: Kanalizacja została zrobiona dawniej, w Dankowicach nie planuję
się rozbudowy kanalizacji, woda kosztuje 5zl a ścieki 7zl co daje 12 zł. 
Z sali: Mamy własne ujęcie wody. 
M.T Jeśli znajdziemy, pieniądze to będzie to realizowane, ale Kaniówek i Dziadowizna nie mogą
być podłączone, jedynie możliwe jest wykonanie zlewni i dowożenie do oczyszczalni. Myśmy w
ostatnich czasach zrealizowali 100km sieci kanalizacyjnej, najpierw kanalizacja była robiona w
Dankowicach. 
Z sali: Myśmy wpłacali własne fundusze aby nas przyłączono. 
M.T: To było w obowiązku ustawowym.
Z sali: Stare studzienki są zapchane i topi ludzi i to jest na głównie na osiedlu (działki za
kościołem). 
M.T: Była robiona kanalizacja tam gdzie była największa potrzeba. Robi się wg budżetu, a budżetu
nie da się rozciągnąć. W bieżącym roku musieliśmy przeznaczyć dodatkowe 2 mln zl na oświatę.

Pan Józef Ćwiertnia: Wracając do kanalizacji. Rów wzdłuż Słowackiego wpływa do Dankówki,
przepływ pod drogą jest niżej, zły spad, rów nie jest przepustny.  
Pan Sołtys T. Grzywa: Sprawa była głoszona do powiatu do pana Kubika o czym oni wiedzą. Na
jesień ten rów będzie robiony i to jest od nich zapewnienie. Jest przyznana przez gminę koparka i
ten rów będzie robiony. 
Pan Arkadiusz Chwierut: Czyszczenie nic nie da, należy zniwelować nierówność rowu. 



Halina Góra: Chciałabym zapytać czy my z naszymi sprawami mamy jeździć do powiatu ? Chodzi
o drogę Krasińskiego i w dodatku zjeżdża ona do rowu i coraz trudniej o niego zadbać, bo My sami
dbamy o rowy przy domach. Może jeśliby burmistrz trochę przycisnąłby powiat to może udałby się
coś załatwić. 
Sołtys T. Grzywa: Projekt i pozwolenie na przebudowę drogi jest, ale powiat nie ma pieniędzy w
tym roku. P. Sadlok zgłaszał propozycję aby inwestycję rozbić na dwa lata, jeśli by się nie dało
całości wykonać jednego roku. 

Pani Bożena Domasik:  – Chodzi o rów na ul. Słowiańskiej w okolicy naszej oczyszczalni,
burmistrz Gawlik obiecał założenie klapy, której nadal nie ma. Jeżeli nie bd klapy a będą duża
opady to nasz oczyszczalnia i kilka domów będzie podtopionych. Chodzi o ochoroę naszej
oczyszczalni i kilku domów. To jest już drugi rok jak tej klapy nie ma.  
Pan Burmistrz: Obiecuje, że będzie to zrobione i dziwie się, że nie jest to jeszcze zrobione.

Halina Góra: Czy na skrzyżowaniu na Dziadowiźnie może być postawione lustro, bo jest tak
kiepska widoczność a w dodatku niektórzy nie wiedzą kto ma tam pierwszeństwo, tam jest
przystanek autobusowy i chodzi szczególnie o bezpieczeństwo dzieci. Czy musi dojść do tragedii
żeby coś zrobić ? Czy może my mamy się złożyć na to lustro.
Pan Burmistrz: Zgłoszę tą sprawę do powiatu.

Kazimierz Kamiński: Drobna sprawa, ale jakże istotna. Na wszelkich starych i nowych
skrzyżowaniach i rondach nie ma kierunkowskazów kierujących do Dankowic. Jedynie w Kaniowie
jest ślad o Dankowicach, ale oni wiedzą przecież gdzie są Dankowice. Druga strona to to, że na
granicy Dankowic i Starej Wsi jest znak, ze Dankowice były odznaczona Krzyżem Grunwaldzkim,
jest on w złym stanie więc albo należy go odnowić albo zdjąć. A 3 sprawa – w tragicznym stanie
jest mapa Dankowic w centrum, bo przy stacji mapy już nie ma.  O to wnioskuje by wykonano na
nowo to. 
Sołtys: W sprawie kierunkowskazów prowadzących do Dankowic oraz oznakowaniu ulic
rozmawialiśmy na ostatniej Radzie Sołeckiej i będziemy starali się tą sprawę jak najszybciej
wykonać. To samo dotyczy odnowienia mapy Dankowic w centrum.

Pan Jan Kisiel: Obiecane jest czyszczenie jednego rowu, a co zresztą ? Co ze spółka wodną ?
Dużo wody płynie rowami i zalewa ludzi. 
Pani Bożena Domasik: Ja powiem na temat spółki wodnej. Zebrało się 15 osób i wybrano osoby i
statut w którego sprawdzeniu pomógł Urząd Gminy. Jak się okazało, że są obowiązki i problemy to
zostały 2 osoby. Jeśli mówi się o założeniu, a nikt nie chodzi na zebrania, to jaki jest sens spółki,
przecież spółka wodną jest naszą organizacją społeczną. 

Pani Krystyna Weber: Chcę wrócić do tematu znaku. Nie ma znaku i jeżdżą tam 60, 70km/h i
więcej, parę razy byłabym przejechana. Tam przecież chodzą dzieci. Tam nie ma żadnego znaku
drogowego, ograniczającego prędkość. Może zrobić progi zwalniające ? 
Pani Bożena Domasik: Gmina odpowiada za Witosa, woda spływa, i zmywa żużel. Ostatnio osoba
na rowerze miała wypadek i była zabrana do szpitala. Należało by zebrac ten żwir. 
Pan Burmistrz: Jakie znaki pani proponuje ? 
K.W.: - Albo dać progi zwalniające albo dać znaki ograniczające prędkość.
Pani Rozalia Jonkisz: Myśmy oddali ten fragment drogi, otrzymaliśmy znaki zakazu
zatrzymywania o które prosiliśmy, tam można by jedynie dać progi zwalniające. 
K.W.: Robią sobie wyścigi tam, tylko czekać aż dojdzie do tragedii. 
Z sali:  Tak samo jest na Polnej.

Pan Zdzisław Szyma: Ja mam jeszcze jedną sprawę na temat tego dojazdu. W sobotę była wichura,



przejechałem się były dwa drzewa połamane i jak ma karetka tam przejechać gdyby była potrzeba.
Było zgłoszenie i posprzątali do Huldbója się dało, a dalej nie. 
Pan Burmistrz: Jeśli drzewa są połamane, to trzeba zgłosić i strażacy na pewno przyjadą i
posprzątają. Jeśli są takie sprawy to należy zgłaszać, ja nie jestem w stanie o wszystkim wiedzieć.

Pani Paulina Kramer:  Panie Burmistrzu, mam prośbę dotyczące oświaty. Chodzi o podwórko
przed szkołą. Było robione odwodnienie, cały ten plac to gór i doliny. Dzieci chcą spędzać czas tam
jak jest ciepło a tam jest przez to niebezpiecznie. 
Pan Burmistrz: Będzie robiony remont placu w trakcie budowy sali. Jeśli są jakieś rzeczy do
poprawy to należy zgłosić to i zrobić to co potrzeba. Pani dyrektor proszę, to zrealizować w ramach
prac doraźnych.  

Pan Rafał Kubiczek: Każdy wymaga znaków i progów, a jeśli nie będziemy dbać o kulturę jazdy
to na nic ustawienia znaków i progów, bo to nic nie zmieni. Jeśli widzi się kogoś takiego to trzeba
spisać i zgłosić na Policję. 

Bogusław Strempel: – Chciałbym poruszyć sprawę parkingu dla autobusu, gdzie przez weekend
stoją prywatne samochody. 
Pan Sołtys: Panie Burmistrzu, należałby zwrócić uwagę dzielnicowemu, aby zwiększyć ilość
patroli. 

Pani Józefa: – Mieliśmy bezrobotnego na dwa dni i wzięli go, a za parkingiem jest duża trawa i nie
ma tego kto skosić. Wszystkie studzienki podczas ulewy zatkane, gdyby był bezrobotny to byłoby
to zrobione. Sprawa cmentarza, gdzie spoza płotu wychodzą różne krzaki, ludzie to łamali i rzucają
na chodnik i ja to sprzątam i noszę do śmietnika. 
Pan Sołtys: Bezrobotny może wziąć 2 miesiące urlopu bezpłatnego. Zazwyczaj trafiamy na takiego
co nic nie potrafi nic zrobić. 
Pani Józefa: Krzyż na cmentarzu był remontowany, to tylko dziury połatali a z drugiej strony się
sypie, Ten krzyż ma 160 lat. Mam sprawę kapliczki która jest remontowana, ale jest to źle robione. 

Pani Halina Góra: Też odnośnie cmentarza, gdzie drzewa są ponachylane i żeby to obciąć. 
Pan Burmistrz: Będzie to załatwione.
H.G: Jeszcze sprawa pociągów. Czy możliwy jest ich powrót, jeśli nie to może zwiększyć ilość
autobusów. Może Pan senator coś mógłby zrobić i nam pomóc.
Pan Senator Andrzej Kamiński: Ja występowałem do marszałka woj. małopolskiego, gdzie nie
zapewnili środków na to i wypowiedzieli porozumienie, bo marszałek woj. śląskiego środki
zapewnił, może będzie jeździł tam tramwaj albo mały skład na trasie Czechowice - Oświęcim. 
H.G.: Mam jeszcze prośbę jak mogę z Tobą rozmawiać chodzi o wał przeciwpowodziowy, bo przy
każdym deszczu strach ludzi ogarnia. Gdybyś mógł nas wesprzeć, bo bardzo dobrze wiesz jak
sprawa wygląda.

Pani Bożena Domasik: Sprawa cmentarza, mamy dwa groby o dużej wartości historycznej i
pamiątkowej, chodzi o byłych pracowników szkoły. Mamy dużo kamieniarzy w Dankowicach,
może oni by coś mogli coś pomóc w zadbaniu tych pomników.

Pan Ryszard Hoder: Chciałbym poprosić o przybliżenie tematu ankieterów i ankiet dotyczących
pieców CO. 
Pan Burmistrz: Przystępujemy do programu wymiany pieców CO. Aby wystąpić o środki z
zewnętrzne musimy wiedzieć, jakie państwo macie budynki, piece. Chodzi o dofinansowanie na
wymianę pieców i termomodernizacje budynków, chcemy przygotować projekt i wystąpić o środki.
Chodzi o problem niskiej emisji który jest państwu dobrze znany.



Pan Remigiusz Prochowski: Sprawa parkingu pomiędzy strażnicą a LKS-em, czy można to zrobić
i to tak jak by należało. 
Pan Burmistrz: Potrzebne będzie przygotowanie projektu i realizacja inwestycji. Myślę, że nie
będzie problemów ze względu na to, że nie będzie to raczej wymagało dużych kosztów
finansowych. 
Pan Sołtys: Rada już wystąpiła w tej sprawie.

Pani Bożena Domasik: Ja ciągle mówię o estetyce Dankowic. Nieraz koło śmietników jest pełno
śmieci, raz posprzątano, a później długo nic.
Pan Sołtys: Są 3 firmy sprzątające na terenie gminy i każda odpowiada za inne rzeczy np.:
przystanki, pobocza. I każda działa wg własnego harmonogramu prac.

Pan Ryszard Hoder: Jaki jest koszt przyłączenie jednego budynku do kanalizacji ? Czy możliwe
by było połączenie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni na wpół z gminą, jeśli nie będzie
budowana kanalizacja ? 
Pan Burmistrz: Może pan w każdej chwili to zgłosić i wybudować taką przydomową
oczyszczalnie oraz starać się o środki finansowe na to. W 80% Dankowice są skanalizowane, nie
licząc Kaniówka i Dziadowizny i część ul. Słowackiego. 
Pan A. Kluka: Ja nie wiem czy my tego dożyjemy. 
Pan Burmistrz: Dożyjecie państwo. 
R.H: Jaki jest koszt 1km kanalizacji, a jaki budowy przydomowej oczyszczalni ? 
Pan Burmistrz: Średnio na 1 km przyłączony jest ok 30 domów 1km to średnio 250tys do 290tys.
Pan R. Kubiczek: Przydomowa oczyszczalnia to koszt koło 10tys zł i to w zależności od
technologii.

Pan A. Chwierut: Jakie kwoty podatków mieszkańcy przekazują do gminy ? I jak to wygląda na
tle innych miejscowości ?
Pan Burmistrz: Nie jest w stanie tego panu panu podać, mogę koszty podatku od nieruchomości i
od rolnego. To o co pan pyta to mogę to na następnym spotkaniu. 

Pani Krystyna Weber: Czy możliwe by było stworzenie w centrum punku odbioru odpadów
zielonych ? Kiedyś zbierano te odpady, a teraz już nie, niektórzy nie mają co z tym zrobić.
Pan Burmistrz: Gdyby zbierano odpady zielone to ze względu na ich ilość koszt wywozu śmieci
byłby wyższy o parę złotych. Możecie państwo wywozić te odpady do Selektywnego Punktu
Odbioru Odpadów i tam to przyjmą.

Pan R. Prochowski: Coraz więcej animozji pomiędzy miejscowości ze względu na inwestycje i
czy gmina mogłaby opracować zestawienie inwestycji i jakie pieniądze idą na poszczególne
miejscowości ? 
Pan Burmistrz: Takie informację zawsze można przygotować, tylko na to potrzeba czasu. 
Pan Sołtys: Proponuje o przedstawienie takiej informacji na zebraniu we wrześniu. 
Pan Burmistrz: Co 4 lata jest wydawany biuletyn informujący o każdej z inwestycji. 
P. Soł: Odnośnie animozji. Jechałem przez Wilamowice i inne miejscowości drogi wyasfaltowane,
porobione kratki i pobocza, a w Dankowicach robi się tylko na nakładki, u nas czysty asfalt i nic
więcej. 
Pan Bur: Panie sołtysie, estetyka w Dankowicach jest dobra moim zdanie, chodniki zostały
wykonane. 
Pani H. Góra: W Wilamowicach drogi powiatowe są zrobione a u Nas nie. 
P. Soł: Dużo takich drobnych rzeczy jest robionych np.: malowanie linii, ale nie w Dankowicach.
Jak przy łataniu dziur mówię o innych dziurach to budowlańcy, że to ich nie obchodzi. 
Pan Bur: Ja zgłaszam to do powiatu, bo nie odpowiadam za te drogi. Ja te wszystkie państwa
postulaty zgłoszę do starostwa. Wielokrotnie zgłaszałem drogę Słowackiego i Krasińskiego



i gdyby nie te interwencje to nie byłoby nawet projektu tej drogi.
Pan Radny Andrzej Sadlok: Bardzo mi miło, że spotykamy się w tak licznym gronie, dawno nie
było tak licznego spotkanie mieszkańców. Za co państwu dziękuję. Proszę państwa dyskutowaliśmy
na wiele spraw których się zgromadziło, ze względu na potraktowanie naszej miejscowości po
macoszemu. Uważam, że pan Burmistrz i Przewodniczący RM się z tym nie zgodzą, że w naszej
gminie jak jest gazeta Wilamowice i okolice to my jesteśmy tą okolicą. Widzę światełko w tunelu,
bo pojawiły się plany inwestycyjne np.: przedszkole, gdzie chcę podkreślić aktywność młodych
mam, które się zaangażowały bardzo mocno w tą sprawę. Mnie Panie Burmistrzu interesują mnie
jak i nas wszystkich konkretne daty. Pan Burmistrz w sprawie przedszkola dał termin na koniec
roku. 
Pan Burmistrz: Jeżeli nie będzie problemu z wykonawcami. Zmieniły się warunku ustalone przez
rząd, 6 latki nie idą do szkoły i więcej dzieci idzie do przedszkola. Jak się dowiedzieliśmy o tym od
razu przystąpiliśmy do projektu.
Pan A.Sadlok:  Wracając do tematu. Wiemy, że sprawa przedszkola będzie załatwiona, a do końca
2018 hala przy szkole. Tak Panie Burmistrzu ? 
Pan Burmistrz: Jeśli się rada zgodzi, ja taki budżet przedstawię. I droga powiatowa (ul.
Słowackiego i Krasińskiego). Dokumentowanie jest zrobione i to są pieniądze popowodziowe w
tych ramach. Radny Kubik powiedział, że jest ta droga z czołówce, w tej dokumentacji jest cała
technologia. 
Pan A.S: Ja się zwracam do pana senatora i do Pana Burmistrza:  Panowie pomóżcie nam w tych
priorytetach: kanalizacja, jest przygotowywana na Podlesiu, Tak panie Burmistrzu ? 
Pan Burmistrz: Tak, jeśli znajdą się fundusze to będzie to realizowane. 
Pan A.S: Wiele drobnych spraw, można załatwić od ręki, wiele drobnych spraw powinno być
zrobione od ręki. 
Pan Bur: Pani Andrzeju, nie widzę problemu w realizowaniu tych drobnych sprawy, tylko np.: przy
wycince drzew należy uzyskać pozwolenie, a na to potrzeba czasu. Nie widzę problemu w działaniu
w tych drobnych sprawach, proszę to zgłaszać i będzie to wykonywane, myślę, ze to nie jest żaden
problem. 
Pan A.S: (do mieszkańców) Proszę, powiedziecie czy są na sali osoby którym odmówiłem pomocy,
gdy ktoś o nią mnie poprosił. Nie widzę. Dziękuję (oklaski).

Pani B. Domasik: Panie przewodniczący, arytmetyka w radzie jest to problem, pana rola jest taka,
żeby działać, tak żeby widzieć cała gminę. Nie może być tak, że nasi radni są bezradni na sesjach.
Proszę by pan jako przewodniczący pozwolił na przegłosowanie tych rzeczy, które są tak ważne dla
Dankowic. 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz: Dziękuję, za zaproszenie. Proszę Państwa
wiele tych spraw przez państwa przedstawionych dotyczy wszystkich miejscowości. Wasza drogę
umacniali od Bestwiny do Brzeszcz w 2001 a myśmy jeździli po dziurach. Jeśli chodzi o Radę,
priorytetami była: oświata, kanalizacja i bezpieczeństwo – chodniki, gdzie były budowane tam
gdzie było największe niebezpieczeństwo. Ja sobie nie przypominam, żebym zagłosowałem
przeciwko projektowi dotyczącego Dankowic. Projekty dotyczące przedszkola były
przygotowywane, ale zmieniła się ustawa. Nie przypominam, żeby Burmistrz zaproponował a Rada
powiedziała nie. Mamy duże projekty dotyczące ochrony środowiska. Np: rozbudowa oczyszczalni
w Zasolu która jest pełna. Rada zdaje sobie sprawę, że potrzebne są środki zewnątrz. Gospodarka
finansowa w naszej gminie jest prowadzona w bardzo dobry sposób i będzie dalej tak prowadzona.
Jeśli chodzi o Radę to musi być współpraca, jeśli na komisjach było coś ustalone to nie może być w
ciągu tygodnia zmieniane. Uchwały przygotowywane przez Burmistrza muszą opierać się na
założeniach finansowych.

Pani Dorota Ćwiertnia – Pan, powiedział, że problem przedszkola powstał teraz, ale ten problem
powstał w 2012, po połączeniu ze Starą Wsią, poszliśmy do szkoły, ale dzieci nie miały tam takich



warunków jak w przedszkolu. W tym roku też idziemy do szkoły. Wiedziałam, że jeśli dostaniemy
fundusze unijne to bd mieć wyposażenie dla oddziału. Problem ten powstał po połączeniu ze Starą
Wsią. Sygnalizowałam ten problem w 2006. 

Na zapytanie o przekształcenie działek budowlanych i rolnych Pan Burmistrz odpowiedział, że
będzie dokonywane zmiana planów zagospodarowania przestrzennego.

Pan Senator A. Kamiński: Chcę odnieść się do dwóch rzeczy – przedszkole, nie można winić
rządu, że dzieci nie pójdą do szkoły, bo to jest decyzja rodziców. Problem umieszczania dzieci z
przedszkola w szkole. Spraw hali, gdzie w najbliższych czasach powstanie wreszcie nowa sala, ale
chce zwrócić uwagę, że będzie to ostatnia sala w naszej gminie. Tak samo było z chodnikami, gdzie
były Wilamowicach, w Starej Wsi, a w Dankowicach koło ośrodka, centrum były realizowane, ale
na końcu. Chciałbym, aby te priorytety były odwrócone, nie tak, że Dankowice ostanie zawsze.
Rozumiem, że Wilamowice centrum gminy.

Pan R. Prochowski: Jestem zbudowany wypowiedzią pana przewodniczącego. Byłym na komisji
sportu, gdzie pan przewodniczący w tej komisji zachował się z butą, mówiąc myśmy wygrali te
wybory. Proszę żeby pan porozmawiał z radnym Andrzej Nyczem i zwrócił mu uwagę. Jego
zachowanie były poniżej krytyki. 
Pan Przew. RM: Chodziło o podział środków na sport. Podział środków na instruktorów gdzie
pieniądze były, a później na tej komisji to pozmieniano. Była tam huctwa i ludzie wyszli z tej
komisji zniesmaczeni. 
Pan R.P: Tak podział środków, myśmy przyjechali z przygotowanym planem podziału środków.
Należy zrobić audyt i podzielić środki na sport. 
Pan Burmistrz: Nie powinno do takich dyskusji dochodzić, ja nie uczestniczyłem w tym. Gdybym
uczestniczył w tej komisji to może by do takich słów nie doszło. Jest wieloletni plan finansowy i to
nie przewodniczący Nycz decyduje tylko Rada o podziale środków. 
Pan Przew. RM: Nie będę dyskutować ze słowami pana Kamińskiego. Jeśli chodzi o hale
sportową, wybudowaliśmy tam gdzie było więcej dzieciaków np.: w Pisarzowicach, budowaliśmy
tam gdzie nie było np.: Hecznarowicach, czy w Starej Wsi. Jeśli chodzi o chodnik to budowany był
w Pisarzowicach bo cała Rada uznała, że jest duże zagrożenie bezpieczeństwa. W Pisarzowicach
jest 6tys mieszkańców i cykl inwestycyjny nie został zakończony. Kanalizacja była najpierw
budowana w Wilamowicach i Dankowicach a później w innych. Obecnie jest budowana tam, gdzie
jest największa zagęszczenie. 

Pan A. Chwirut: Nawiązując do pana słów, żeby nie trzeba się gęsto tłumaczyć, wystarczy
przekazywać na stronie jak te środki są dystrybuowane i to brzydko mówiąc zamknie nam buzie,
jeśli okaże się, że Dankowice otrzymały najwięcej środków. 
Pan Bur: Biuletyn jest dostępny na stronie, poszedł również w wersji papierowej. 
Pan A. Chwierut: To ładnie wygląda, ale jest nieczytelne, potrzebne jest zrobienie tego tak żeby
było lepiej czytelne. 
Pan Bur: Ja to przygotuję, ale nie da się tego zrobić od razu. 
Pan Sołtys: Radny Prochowski wnioskował, żeby takie coś przygotować na wrześniowe zebranie. 
Pan Bur: Ja uważam, że gmina nasza jest bardzo przyjazną gminą. Myśmy złożyli wnioski o
dofinansowanie dróg do województwa i żadne wnioski nie przeszły z powodów kryteriów
konkursowych. Wszędzie się mówi, że są pieniądze na drogi, ale nie mówi się o kryteriach np.:
bardzo małe bezrobocie.

Pan Jan Kisiel: Dziękuję pani Domasik i panu Sadlokowi za to co robią. Obiecać można dużo, nie
dostałem odpowiedzi na moje pytania. Kiedyś było powiedziane, że właściciel jest odpowiedzialny
za swój rów. Coś by trzeba zrobić aby rowy były przepustne. Główny rów kościelny był robiony
dwa lata temu i nic nie było do tego czasu robione. Mi się wydaję, że sołtys powinien być



odpowiedzialny jako gospodarz za wieś, bo był odpowiedzialny za rozwalenie spółki wodnej. 
Pan Soł: Proszę Pana spółka była zadłużona na ogromne pieniądze i co ja miałem zgłaszać ludzi do
komornika ? 
Pan A. Kluka: Skąd się wziął ten dług jak płaciliśmy składki ? 
Pan Soł: Spółka brnęła w długi i jeśli ktoś sprzedał działkę to nabywcy nie mieli obowiązku płacić.
Gmina cyklicznie daje pieniądze żeby coś zrobić. 
Pani B. Domasik: Sprawa zasypywania rowów, np. w Starej Wsi i ta woda płynie do Dankowic,
będzie coraz większy problem na Dole. To nie tylko sprawa rowów. Bo woda nie może iść tam
gdzie naturalnie mogłaby iść, bo są miejsca zasypywane, które były miejscami retencjowania wody.

Pan Chwierut: Koszenie koryta Dankówki ? 
Pan Sołtys: Co roku chodzi komisja i sprawdza i przynajmniej raz w roku koryto jest koszone. 

Pan Sołtys: Są jeszcze jakieś pytanie ? Nie widzę. Dziękuje Panu Burmistrzowi i
Przewodniczącemu, za wysłuchanie mieszkańców. To zebranie było bardzo ważne, żeby pokazać
jak się sprawy w Dankowicach mają. Dziękuję mieszkańcom za tak liczną obecność na zebraniu
pomimo już rozpoczętych wakacji i za każdy zabrany głos.

Protokołował Andrzej Perlik


