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BR.0002.3.2020
PROTOKÓŁ NR XIX/20
z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 11 marca 2020 roku

XIX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach
odbyła się w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji
i Edukacji w Wilamowicach (I piętro, sala konferencyjna)
Obradom przewodniczyła:
w Wilamowicach.

Stanisława

Kudłacik

Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

Czas trwania: od godz. 15.30 do godz. 17.20.
Obecni: 14 radnych na stan 15
oraz zaproszeni goście wg listy obecności załączonej do protokołu.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik otworzyła XIX po wyborach sesję Rady Miejskiej
w Wilamowicach, powitała radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Pani
Przewodnicząca stwierdziła, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych na stan 15, co stanowi
o prawomocności obrad.
II. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała porządek obrad, który wszyscy otrzymali:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Zatwierdzenie porządku obrad.
III. Wystąpienie zaproszonych gości.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.
2. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.
V. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
VI. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy ktoś chce wprowadzić zmiany do porządku obrad?
Burmistrz Marian Trela – Proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie

2

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
Wiceprzewodniczący RM Marian Rozner – Proszę o wprowadzenie informacji Burmistrza nt.
przygotowania Gminy Wilamowice do epidemii koronawirusa (w tym sytuacja przedszkoli i szkół,
imprezy masowe).
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik zaproponowała aby przedmiot pierwszego wniosku
stanowił punkt IV. 1, natomiast drugiego punkt V., przed sprawami bieżącymi.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Kto jest „za” przyjęciem wniosku Pana Burmistrza?
/Głosowanie nr 1/
1. Cebrat Kazimierz
- głos „za”
2. Cieślak Grzegorz
- głos „za”
3. Faruga Stanisław
- głos „za”
4. Grzech Bogdan
- głos „za”
5. Jekiełek Marek
- głos „za”
6. Kucharska Urszula - nieobecna
7. Kudłacik Stanisława - głos „za”
8. Norymberczyk Jerzy - głos „za”
9. Nycz Andrzej
- głos „za”
10. Rogala Rafał
- głos „za”
11. Rozner Marian
- głos „za”
12. Schneider Tomasz
- głos „za”
13. Sztafiński Jan
- głos „za”
14. Sztafiński Michał
- głos „za”
15. Wróblewska Agata
- głos „za”
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 14 radnych: 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Kto jest „za” przyjęciem wniosku Radnego Mariana
Roznera?
/Głosowanie nr 2/
1. Cebrat Kazimierz
- głos „za”
2. Cieślak Grzegorz
- głos „za”
3. Faruga Stanisław
- głos „za”
4. Grzech Bogdan
- głos „za”
5. Jekiełek Marek
- głos „za”
6. Kucharska Urszula - nieobecna
7. Kudłacik Stanisława - głos „za”
8. Norymberczyk Jerzy - głos „za”
9. Nycz Andrzej
- głos „za”
10. Rogala Rafał
- głos „za”
11. Rozner Marian
- głos „za”
12. Schneider Tomasz
- głos „za”
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13. Sztafiński Jan
14. Sztafiński Michał
15. Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 14 radnych: 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Kto jest „za” przyjęciem porządku obrad z
wprowadzonymi zmianami?
/Głosowanie nr 3/
1. Cebrat Kazimierz
- głos „za”
2. Cieślak Grzegorz
- głos „za”
3. Faruga Stanisław
- głos „za”
4. Grzech Bogdan
- głos „za”
5. Jekiełek Marek
- głos „za”
6. Kucharska Urszula - nieobecna
7. Kudłacik Stanisława - głos „za”
8. Norymberczyk Jerzy - głos „za”
9. Nycz Andrzej
- głos „za”
10. Rogala Rafał
- głos „za”
11. Rozner Marian
- głos „za”
12. Schneider Tomasz
- głos „za”
13. Sztafiński Jan
- głos „za”
14. Sztafiński Michał
- głos „za”
15. Wróblewska Agata
- głos „za”
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 14 radnych: 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
Zatwierdzony porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Zatwierdzenie porządku obrad.
III. Wystąpienie zaproszonych gości.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Uchylenia uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.
3. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.
V. Informacja Burmistrza nt. przygotowania Gminy Wilamowice do epidemii koronawirusa.
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VI. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
VII. Zakończenie sesji.
III. Wystąpienie zaproszonych gości.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jerzy Kubik poinformował, że jeżeli będą
kierowane do niego jakieś tematy to odpowie w punkcie sprawy bieżące.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Uchylenia uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Andrzej Kołtun, wyjaśnił że uchylana uchwała jest jedną z kilku
uchwał, które muszą zostać podjęte w związku systemem odbierania odpadów. Jak wynika z
informacji z nadzoru prawnego wojewody uchwała ta musi być analizowana razem z regulaminem
utrzymania czystości, który przygotowywany jest na kolejną sesję. Uchwała zostanie wniesiona na
nowo wraz z regulaminem. Uchwała miała wejść w życie od września, została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym i również w takim samym trybie musi zostać uchylona.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są zapytania w tej sprawie? Nie ma. Kto jest „za”
podjęciem uchwały?
/Głosowanie nr 4/
1. Cebrat Kazimierz
- głos „za”
2. Cieślak Grzegorz
- głos „za”
3. Faruga Stanisław
- głos „za”
4. Grzech Bogdan
- głos „za”
5. Jekiełek Marek
- głos „za”
6. Kucharska Urszula - nieobecna
7. Kudłacik Stanisława - głos „za”
8. Norymberczyk Jerzy - głos „za”
9. Nycz Andrzej
- głos „za”
10. Rogala Rafał
- głos „za”
11. Rozner Marian
- głos „za”
12. Schneider Tomasz
- głos „za”
13. Sztafiński Jan
- głos „za”
14. Sztafiński Michał
- głos „za”
15. Wróblewska Agata
- głos „za”
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 14 radnych: 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
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UCHWAŁA NR XIX/135/20
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26
lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami
***
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik omówił wprowadzenie do wieloletniej prognozy
finansowej nowego zadania tj. budowa muzeum kultury wilamowskiej, w tym możliwość zdobycia
dofinansowania na realizację tego zadania z Funduszy Norweskich realizowanych w ramach
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Radni zapoznali się z wizualizacją muzeum, które składa się z trzech obiektów, w tym sala
multimedialna, dom w stylu wilamowskim, gdzie znajdą się pomieszczenia gospodarcze i duża sala
wielofunkcyjna ze sceną oraz budynek z ekspozycją muzealną. Wydatki całkowite tego zadania to
kwota 8.648.444 zł, w tym roboty budowlane 6.711.000 zł. Obiekt jest nowoczesny co powinno
obniżyć koszty eksploatacji.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik omówił działania miękkie, wynikające z obowiązków,
które beneficjent musi spełnić żeby uzyskać dofinansowanie w wysokości 85%. Działania miękkie
wynoszą w całości 1.936.000 zł, w tym działania kulturalne oraz szkoleniowe projektowane i
proponowane przez Stowarzyszenie Wilamowianie.
Skarbnik Gminy Anna Gajda poinformowała, że łączne nakłady finansowe to 8.764.944 zł,
116.500 zł zostało już wydane na projekt. Finansowanie zadania to kwota 8.648.444 zł.
Pani Skarbnik omówiła planowane finansowanie zadania w latach 2020 – 2024 z udziałem
dofinansowania z Funduszy Norweskich w łącznej wysokości 7.351.174 zł oraz środków własnych
w łącznej wysokości 1.297.270 zł.
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Czy są pytania?
Burmistrz Marian Trela dodał, że dofinansowanie stanowi 85% wartości zadania, jeżeli gmina
faktycznie otrzyma te środki, to nie będzie można się już wycofać. W skali roku gmina będzie
przeznaczać na zadanie ok. 350.000 zł. Trzeba wziąć pod uwagę koszty związane z utrzymaniem
obiektu.
Wiceprzewodniczący RM Michał Sztafiński – Co będzie jeżeli nie uzyskamy środków w
planowanej wysokości, czy wtedy gmina będzie finansować zadanie z własnych środków? Wiemy
jaki jest budżet i jakie mamy zadania, przed nami dwie wielkie inwestycje, mówię o budowie
szkoły w Hecznarowicach i przedszkola w Pisarzowicach. Czy na dzień dzisiejszy pozwolimy sobie
na otwarcie potężnej inwestycji?
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Burmistrz Marian Trela – Jeżeli środki dofinansowania nie będą w wysokości 85% to na pewno
tej inwestycji nie uruchomimy bo gminy nie będzie stać, żeby realizować taką dużą inwestycję.
Jeżeli nie będzie pełnego dofinansowania to wniosek nie przejdzie, punktacja jest zero jedynkowa.
Jeżeli otrzymamy te środki to z naszego budżetu w przeciągu kilku lat musielibyśmy wydać
1.300.000 zł. Trzeba się zastanowić nad tym, co pan powiedział, mamy przygotowane dwa projekty,
jeden na szkołę i przedszkole w Hecznarowicach, drugi na przedszkole w Pisarzowicach, gdzie też
musimy znaleźć dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych możliwości pozyskania
środków pomocowych dla tych inwestycji.
Wiceprzewodniczący Marian Rozner – Nigdy w Radzie, jeżeli będą dotacje 70 – 85%, nikt nie
kwestionował pewnych rzeczy. Chcę przypomnieć jedną rzecz, inwestycja budowy która teraz się
kończy, było tylko 30 – 35% i były 4 mln, tutaj jest kwestia gdzieś w przeciągu czterech lat
1.700.000 zł. To nie jest muzeum tylko do Wilamowic ale do całej gminy i do historii gminy i
Wilamowic.
Radny Andrzej Nycz – Muzeum kosztuje wiele pieniędzy, jest to ważna sprawa może ale na
pewno ważniejsze są sprawy edukacyjne, sprawy naszych dzieci. Jakie odbicie będzie miała ta
inwestycja na pozostałe inwestycje w gminie a zwłaszcza te oświatowe? Jak to muzeum nam
wejdzie, to kto będzie później utrzymywał tyle przestrzeni? Trzeba będzie ogrzać, utrzymać
zarządców, szkoda że nie wiemy jakie będą to kwoty mniej więcej.
Burmistrz Marian Trela – To można wyliczyć, koszty utrzymania to energia, woda, gaz, będą
również etaty, ktoś musi tym zarządzać. Myślę, że utrzymanie takiego obiektu to koszt w granicach
120.000 zł rocznie. Będzie jeszcze kwestia odpłatności. Jak się to ma do inwestycji oświatowych,
na dzień dzisiejszy w wieloletniej prognozie finansowej nie mamy zapisanych tych dwóch
inwestycji, trudno cokolwiek zapisywać jeśli nie ma możliwości finansowania tylko ze środków
własnych. Warunki nauki w szkole i w przedszkolach są utrudnione, wszystkie dzieci uczęszczają
do przedszkola w Hecznarowicach i w Pisarzowicach, poczyniliśmy pewne starania ale wcześniej
czy później będziemy musieli z tymi inwestycjami się zmierzyć.
Radny Andrzej Nycz – A gdyby było połowę dofinansowania?
Burmistrz Marian Trela – Jeżeli będzie jakieś dofinansowanie na realizację zadań oświatowych to
na pewno przedłożę te możliwości. Może się okazać, że budżet państwa będzie dofinansowywał
inwestycje oświatowe, tak jak w latach poprzednich.
Radny Andrzej Nycz – Jeżeli ta duża inwestycja wejdzie do WPF to te widełki się zamkną?
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Nie jest taka duża, to 1.200.000 na 4 lata.
Skarbnik Gmina Anna Gajda – Środki norweskie przyjmujemy po stronie dochodów
majątkowych.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik przypomniał, że w strategii rozwoju Gminy Wilamowice
zostały zapisane działania zmierzające do promowania kultury wilamowskiej i rozwinięcia ruchu
turystycznego. Odnośnie kosztów funkcjonowania w części muzealnej nie planuje się sprzedaży
biletów, koszty utrzymania może wspomagać sala wielofunkcyjna, która może służyć na narady i
konferencje i sala multimedialna do nauki języków.
Radny Kazimierz Cebrat – Do kiedy trzeba złożyć wniosek?
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Do 16 marca br., wniosek jest opracowywany.
Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie zabezpieczenia finansowego i tego zadania w
wieloletniej prognozie finansowej. Ocena wniosku będzie dwuetapowa.
Radny Kazimierz Cebrat – Kiedy będzie wiadomo czy wniosek przeszedł?
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Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Pierwszy stopień oceny jest do końca czerwca, myślę
że pod koniec września lub października powinniśmy wiedzieć czy zadanie zostało
zakwalifikowane czy nie.
Radny Andrzej Nycz – To będzie obiekt gminny, kto będzie tym zarządzał?
Burmistrz Marian Trela – Nad tym też trzeba się będzie zastanowić, mamy ośrodek kultury,
można to powiązać w ten sposób, że obiekt będzie pod ośrodkiem kultury albo jako oddzielna
jednostka organizacyjna. Aby powstała oddzielna jednostka to Rada musi tą jednostkę utworzyć.
Skarbnik Gminy Anna Gajda omówiła przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach”. Okres realizacji zadania
2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 645.000,00 zł, w tym środki z PROW 310.000,00 zł.
Burmistrz Marian Trela poinformował, że ogłoszono konkurs, wnioski należy złożyć do
8 kwietnia, aby złożyć wniosek zadanie musi znaleźć się w budżecie. Ocena wniosków potrwa do
końca października, wartość zadania jest kosztorysowa.
Skarbnik Gminy Anna Gajda omówiła pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach w tym
dotację dla Powiatu na drogę powiatową w Hecznarowicach etap III, w kwocie 850.000 zł (wolne
środki).
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma.
Skarbnik Gminy Anna Gajda odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Kto jest „za” podjęciem uchwały?
/Głosowanie nr 5/
1. Cebrat Kazimierz
- głos „za”
2. Cieślak Grzegorz
- głos „za”
3. Faruga Stanisław
- głos „za”
4. Grzech Bogdan
- głos „za”
5. Jekiełek Marek
- głos „za”
6. Kucharska Urszula - nieobecna
7. Kudłacik Stanisława - głos „za”
8. Norymberczyk Jerzy - głos „za”
9. Nycz Andrzej
- głos „za”
10. Rogala Rafał
- głos „za”
11. Rozner Marian
- głos „za”
12. Schneider Tomasz
- głos „za”
13. Sztafiński Jan
- głos „za”
14. Sztafiński Michał
- głos „za”
15. Wróblewska Agata
- głos „za”
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 14 radnych: 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR XIX/136/20
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 11 marca 2020 r.
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
***
3. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.
Skarbnik Gminy Anna Gajda zapytała czy ktoś w sprawie zmian ma pytania. Radni nie zadali
pytań.
Skarbnik Gminy Anna Gajda odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Kto jest „za” podjęciem uchwały?
/Głosowanie nr 6/
1. Cebrat Kazimierz
- głos „za”
2. Cieślak Grzegorz
- głos „za”
3. Faruga Stanisław
- głos „za”
4. Grzech Bogdan
- głos „za”
5. Jekiełek Marek
- głos „za”
6. Kucharska Urszula - nieobecna
7. Kudłacik Stanisława - głos „za”
8. Norymberczyk Jerzy - głos „za”
9. Nycz Andrzej
- głos „za”
10. Rogala Rafał
- głos „za”
11. Rozner Marian
- głos „za”
12. Schneider Tomasz
- głos „za”
13. Sztafiński Jan
- głos „za”
14. Sztafiński Michał
- głos „za”
15. Wróblewska Agata
- głos „za”
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 14 radnych: 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR XIX/137/20
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020
***
V. Informacja Burmistrza nt. przygotowania Gminy Wilamowice do epidemii koronawirusa.
Burmistrz Marian Trela poinformował, że sytuacja jest postępowa, z godziny na godzinę dowiadujemy się o różnych decyzjach jakie podejmuje rząd. Od jutra zawieszone są zajęcia w szkołach i
przedszkolach. Jeżeli niektórzy rodzice nie mogą dzieci zostawić pod opieką to zajęcia powinny
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być zorganizowane częściowo przez szkoły, powinny być wykorzystywane świetlice. Rodzice dzieci, nad którymi muszą sprawować opiekę, zgodnie z ustawą mają możliwość złożenia oświadczenia. Przede wszystkim powinniśmy unikać paniki i działać rozważne. Na naszej stronie internetowej
zamieszczone są informacje w jaki sposób należy postępować, podane są numery telefonów, w tym
GIS i sanepidu.
Burmistrz Marian Trela odczytał zarządzenie dot. wstrzymania, do odwołania, wszystkich zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy w Wilamowicach oraz pracowników
jednostek organizacyjnych Gminy Wilamowice. Jeżeli ktoś wraca z zagranicy, to przez 2 tygodnie
ma pozostać w domu i pracować zdalnie, mamy jeden taki przypadek. Od jutra do odwołania w kasie urzędu gminy nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe podatków lokalnych oraz opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wpłaty można przekazywać przelewem. Odwołane zostały
imprezy masowe, wstrzymane zostało podpisywanie umów na „Wilamowskie Śmiergusty”, planowane na ostatnią sobotę i niedzielę maja. Sołtysom została przekazana informacja, żeby wstrzymali
się z ustalaniem zebrań wiejskich. Zawieszone zostają wszystkie zajęcia w ośrodku kultury. Wstrzymane zostały również wydatki bieżące. Nie można wstrzymać finansowania rozpoczętych inwestycji.
Przewodnicząca RM Stanisława Kudlacik – Czy są pytania?
Wiceprzewodniczący RM Michał Sztafiński – Jeżeli kasa będzie zamknięta, to czy rozważył pan,
żeby wydłużyć termin płatności podatku przypadający na 15 marca o tydzień czy o dwa?
Burmistrz Marian Trela – To nie jest duży problem, około 50 – 60 osób wpłaca, jeszcze zostały
dwa dni do wpłaty, jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości wpłacić, to na indywidualne pismo, będziemy się zastanawiać w jaki sposób ewentualnie umorzyć należne odsetki.
Wiceprzewodniczący RM Marian Rozner – Jeżeli chodzi o te świetlice to tylko jest czwartek –
piątek czy przez dwa tygodnie?
Burmistrz Marian Trela – Na dzień dzisiejszy jest informacja, że przez dwa tygodnie dzieci nie
chodzą do szkół i przedszkoli. Dyrektorzy i rodzice będą na bieżąco informowani.

VI. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Czy są pytania do Radnego Powiatu Bielskiego?
Radny Grzegorz Cieślak zabrał głos w sprawie poprawy oznaczeń poziomych na przejściach dla
pieszych i doświetlenia przejść dla pieszych, głównie na ulicy Bielskiej. Jest to temat poruszany
przez wielu mieszkańców.
Radny Stanisław Faruga zabrał głos w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Oświęcimskiej
w Dankowicach - czy zdemontowane od trzech tygodni ostrzeganie solarne będzie założone?
Radny Jerzy Norymberczyk zabrał głos w sprawie niewidocznych już pasów na przejściu dla
pieszych na ulicy Starowiejskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Pielgrzymów. Druga sprawa, czy są
podjęte jakieś działania w kierunku przebudowy ulicy Dolnej?
Radny Andrzej Nycz zabrał głos w sprawie wycinki drzew na ulicy Szkolnej w Pisarzowicach.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jerzy Kubik – Podziękował za współfinansowanie remontu drogi w Hecznarowicach. Przypomniał, że jeżeli chodzi o ulicę Krakowską w Hecznarowicach to III etapy łącznie pochłonęły 16.800.000 zł. Jest pozytywnie rozpatrzony wniosek na re-
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mont ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim, wartość kosztorysowa 6.800.000 zł, dofinansowanie 60%.
Z subwencji ogólnej budżetu państwa jest dofinansowanie zadań mostowych, most w Starej Wsi
kosztorys 1.500.000 zł, dofinansowanie 50%.
Mamy na myśli ulicę Oświęcimską w Dankowicach, ulicę Dolną w Starej Wsi, zlecenie dokumentacji na ulicę Kęcką w Pisarzowicach, ale nie wszystko na raz. Powiat w ramach dofinansowania
zewnętrznego (fundusz dróg samorządowych), dostaje w ciągu roku dofinansowanie na dwie drogi.
W ostatnich dwóch latach za każdy razem była Gmina Wilamowice, mamy na dzisiaj w powiecie
16 dokumentacji drogowych i 8 w trakcie opracowywania. Nie mogę zagwarantować czy kolejny
raz Gmina Wilamowice będzie w tych dwóch drogach uwzględniona. Nabór wniosków będzie
prawdopodobnie tak jak w roku ubiegłym w sierpniu lub wrześniu.
Jeżeli chodzi o przejście w Dankowicach, zostało to zdemontowane i przekazane do remontu, o
szczegółach dowiem się na komisji i przekażę radnemu.
Odnowienie oznakowania przejść to sprawa oczywista.
Jeżeli chodzi o oświetlenie, patrzę w stronę burmistrzów bo gmina utrzymuje oświetlenia przy drogach powiatowych, wyjściem jest przechodzenie sukcesywne na białe światło ledowe.
Odnośnie drzew, jeżeli to było zgłoszone, proszę o tym przypomnieć.
Wiceprzewodniczący Marian Rozner – Przy ośrodku zdrowia jest rehabilitacja, tam są 4 schody z
parkingu, nie ma bariery, z PFRON-u można tą sprawę załatwić.
Burmistrz Marian Trela zabrał głos w sprawie dofinansowania budowy dróg powiatowych.
Burmistrz Marian Trela poinformował, że w dniu dzisiejszym przypada Dzień Sołtysa”,
podziękował sołtysom za ich pracę i wspólną realizację spraw dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców. Pan Burmistrz przekazał sołtysom życzenia nadesłane przez Prezydenta RP oraz Prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

VII. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła
XIX po wyborach sesję Rady Miejskiej w Wilamowicach /godz. 17.20/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Kudłacik

Protokołowała:
Ewa Smolarska

