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W spoíkaniĺ'] dotycząoym lernontu drĺ:gi powĺatĺ:we'1 oraz ľ,.udovĺy chľ:dnika na terenie Gminy
Zbľos]awice w miejscclwości swiętoszowice uezegtniczylr.

1' L'ucyna Hkkeľt * "9faroĺłta ĺ_aľnogÓrskí,
7*' íV]aľian szuĺĺalskĺ .* Człoĺ^lelĺ ZarząrLu ľxowĺatu w Taľnowskich GÓrach,
3' ĺlugeniusz Wesĺlłek * Dyrektor Z'arządu Drog Powiatowycĺr w Tarnowskiclr GÓrach,
4 K.rzysz.tof Kowolik * Soľtys Swiętoszowle,
5" Danrĺałr l\4ichalik - przedstavľiciol Rady $ołeclĺiej w swiętĺlszowicach,
s' Andrzej Bobel- pruedstäWĺCiel Rady $ołeckiejw Świętoszowicach,
"r ' Henrylĺ Malon _ mieszkaniec Świetosz_owio

staľĺ:s{a powitała przybyłyĺ::h na spotkaĺrle goscĺ, a następnie otworzyła dyskusję.

. łan Kľľyaxtrť Kĺ:vĺ*ĺi$ĺ pĺ':wiedział, ze łrĺzyhył ĺJo $tarosty \NraZ Z pĺ:zostałymi miesekańcami
swiętoszowic w dwich sprawach' Pienľsza đotyczy ťzudavĺy clroĺjnika przy dradze powiatĺ:wej s 3224
tj pľzy ul. Mĺkulczyckiej, a druga sprawa C)atyCZ"y ľlapľawy tej własnie ĺjrĺlgi powiatowoj ul Mikulczyckiej,
ĺ<tÓra przebiega prz.Ŕ7 Svĺiętr:szovrricc. Paľ K*wĺ:ĺĺ!t pĺ:ĺnfnľmowa], ze nnwięrzchriia lej cĺŕogi zostala,no.nő
zniszczona pĺ'zez przejezdzające po iliej duzę cJĺrstnwcze samochor1y' ktć:ľe ĺlĺ:woziły ĺnaterĺały na buclowę
autostrady A1
P*n ĺ{*w*łík aľ-.na1n:'ił, ze zarovĺna on jak i pazłstal: mieszkar'lcy Śwrętoszowic Są mocno zĺJziwigni,
ze od 15 lat ij. odkąd istnieje Powiat TaľnogÓĺski wybuclovĺano na terenie Swiętoszowic lylko 60-nretrowy
odcinek clrodnika i to dr:pierĺ: vrr ľoku bieŹą.cym Dodał. ze łnieszkańĺ:y zastanarłliają się rÓwniei
nad wyboľem miejsca, W ktlrym ten Chodnik jest buĺjĺ:wany, gdyz nie jest to początek drogi, nie;est to teŹ
koniec drogĺ' nie 1est on rÓwnieŻ budowany vĺ okolicy przecĺszkola mĺejskiego iub przystanku autobusclwego'
Ponadto fłan Kĺrwolik powĺedział, ze miał moŹliwoĺĺĆ zapoznania slę z udostępnionymi na stronách
internetowych dokumentami, ktirych tľesĆ wskaz.ywała, Że były zabez'pieczone środki íinansowe na budowę
dłuŻ$Zego íragmontu chodnika przy ul' Mikulczyckiej w Świętoszovýicach' niŹ te 60 metrĺlw biezących.
Dlatego ŁeŻ zadał pytanie co się stało, ze nio jest budĺ:wany dłuŻszy fragment chĺldnika ĺ na co
wydatkowano pieniądze, ktÓĺy były pÍ'zęZnaczÖne na budowę chodnika w Świętoszowicach ?

$}aĺł Kĺ:lľvellík poinťormował, ze niemal kazclego dnia łĺieszkańcy zariwno Świetoszowic'
jak i ĺ:koĺĺcz,nych miejscotĺtosci, ktÓrzy dĺlrĺlclŻą dzieľ:i dc przedsz.-kola tlsytuowanego przy ul' Mikulczycklej
zadają mu pytanie dlaczego ta dľĺ:ga nie jest nnprawiana7 Stwĺerdzają, ze stanowi ona po*az'ló
zagroŻeníe dla bezpíecz"eńshaa nrieszkańcĺrw' DocJatkowct osĺlby niepełnosprawne, poruszające sĺę
na wlz"kach inwalidzkiclr riwniez zgłaszają swoje uwagi, Że nie nrają mozlirvości swo"noonegó
i bezpiecznego poluszania się vĺ okolicy ul' Mil<ulcz-yckĺej, gdyz brak jest tam chodnika, a pobocže
zbyt zniszczone

Następnie Faĺł Üanlłarr lViĺ*ľ:aĺik powiecĺział, Ż6 Spľawy rełIontu cjrogĺ ul' Mikulczyckiej i budowa
60 metrÓw chodníl<a spowodowały, ĺŻ niepokÓj wárÓd mieszkańcÓw Świętĺ:lszovĺic nawarstrĺyił. Dodał, ze
jezdnia na dľodze poruiatowej jest rĺĺ ť:arĺ1za złym stanie ijest ona na bieząco ',łatana'', jednakze jest to tylkc
doraźne działanĺe, ktoĺe poprzoz uŻytkowanĺe drogi przez cięŻRle samochody niewiele poprawa jej sian
Ponadto budowa chodnika o dľugości 60 m w śroĺ.iku miejscovĺoścĺ dodatkowo spowodowała wzbuľzenie
tłlśrÓd nrieszl<ańcÓw'

ľaľr Ändľxej ĺ*obeł powiedział, ze mieszkańcy zastanawiają się dlaczego budowę chodnika
rozpocz'ęta od śľodka nrĺejscovĺoŚcĺ, a nie na przykład w okolicy pzedszkola, ę2.y tez przystanku
autobusĺ:vĺego ?
Następnĺe ľaĺr ľ3*ř:eł odnośnie zniszczeĺlia dľogi ul. Mikĺ;iczycl<iej prze7- samochocly ĺjĺ;jezdzające
na budowę autostradyA1 stwĺerdził' ze doszłodo pewnego rodzaju nieporozumienia, gdyŻ obecnie uznä'io,
ze samochody te nie uŹytkowały tej drogi w celu dojazdu do lrudowy i Generalna Dyľekcja Dĺig Krajowych
ĺ Autostracl będąca inwestorem ĺ zleceniodawcą tego przedsĺęwzĺęcia nie prz'y|zna zadnycn śŕoĺjŕclw
fĺnansowych na odbudowę zniszczoń, jakie spowodowały te duze i cięzkie samochody.

$}arĺ $'ienľyk lVlaľnn powiedział, Żeoczekuje ĺz po dzisiejszym spĺ:tl<anit.l, pozna termin zakończenia
buo'owy fragmentu chodnika oľaz dowie się kiedy Powiat Tarnogórskĺ zabezpieczy środlĺi finansowe na
lrudowę pozostałych części chodnil<a pľzy ul' Mikulczyckiej a takze fundusze na remont te1 drogi
powratowej ?

Ponadto ĺ}xĺt l!łalon poprosi{ aľ:y podjęto jakieś działania, ktÓre spowodują, zeby te cięzkie
samochody przestrzegały znaki dľogowe i nie w)ezdżały na drogę, na ktÓrej poki co dopuszczalny jest
ĺujazd dla sanrochodÓw dĺr B tĺ:n. stwĺerdził, Ż"e byl, moŹe obnizenie progu z B cĺo 3,5 ton upo*óou1*,
Że kierowcy tych cięzkich, c1uzych sanrochodÓw będą bardziej respektowały znaki drogowe

sfaľngta ustosunkĺ:wując się do powyrszego powieclziała, Że zgadza się z wszystl<imĺ
przedstawionymi wyzej postulatami mĺeszl<ańcÓw Świętoszowic i stwierdziła, ee niedopLlszczaĺne jest tĺl,
aby prz'ez tyle |at dr^iałania Por,vĺatu nie poĺĺjęttl dz.iałań zmierzajĺpych ĺJo lrudowy chocJnika i tym äamyĺn
poprawy bezpieczeństwa. Poinformowała, Ze W poprzednich |atach wykonano ĺ tym samym wydatkowano

I



gĺĺldkl finansow# n& spĺ:rząr1z*nie rĺ:Źnyeh dĺ:kumentacjl projelĺtowych renroĺ'ltovľ ĺ1rÓcł pcliĺriatowyclr na
toľcnĺe r.:ałegĺ: Powĺatu nä kwÖtę ĺ:keÍo {300 tys. Zł W opaľciu o t* ĺlokunie ntacje ulyiĺczĺlĺlo' z-e I<wota
ĺrĺezbędna ĺjĺ: remontclw drĺlg1 zgodnie z tynrĺ d0kurnentacjäml pro]ektowymi sĺanowi ol<oło 70 mIn zł'
a pĺrtľzeby ocenia się na kwoię 'i 65 ĺnln zł.

sťäľÔ$tŔ pr:wiedziała, Źe jej pľyvĺatne zdanie jesĺ takle, Że c]ol<umentację sporząĺ1za się Wtedy,
kiedy zanriel"za się t'vykonaĆ daną ĺnwestycję, ezy teŻ ľeĺĺonł' JezeIĺ zaś sporząĺlza się ĺ1okurnentac1ę a nĺe
ma się śrĺldkow łra realiz"ację c"ĺanej ĺnivestycjĺ ło pĺ:tem, żeby dokumentac'ja ta nie straciła wazno*ci
podejmuje się takie działania' jak na pľzykład obecnie w $wĺętoszowicach' czyli buclowa fragmentLl
chodnika. W ten sposÓĺ: utrzymuje $ię WaŻn(rĺiĆ ľjokumentacji pľojektowe.j'

$taľĺ:cťa powtÓrzyła, eę dokuĺnentacja projektĺlwa wykonana została na kvĺrĺ:tę 800 tys. zł ĺ nie wie,
czy kĺeĺiykolwiek znajdą się *rodki finensowe na wykonywanie wszystklch roblt w niej ujętyctr.

Następnie "Ętarcłgta powiedziała' że uĺ 6fięępej kadencji lata 201 1 * 2012 lsyły dla Powialu
TarnogÓrskiego w miaľę dobre, gdyŻ" zreallzowane Zastały załoŻone clochody Jeśli choĺjzi o wykonane
remcnty to wybieľane były zadania priĺ:rytetowe tj zaciania ktore wymagały natyclrmiastowej naprawy, ktore
były szeroko konsultowane z właściwymi podmiotami tj 7^arz'ądem Drog Powiatowych, nrieszkańcami.
nadzoru]ącym drogi Członkiem Zarz.ądľl Powiatu, Kĺ:misją cis' Bezpieczeństwa ĺ Ěoľządku. BudŻet jednal<'
ĺna swoje ramy W postaci kwot l ľostało erobjone s/lkC] to, na co wystarczyło funcĺuszy'

$ťaľttsta oświadcł.yla, Że nie jest tajemnicą, iŹ Powiat TarnogÓľski boryka się z duzynri problemami
finanscltĺĺyĺni, ze tvzględu na duze eädłuŹeĺ"]ie Ďodała' Ze \,v mon]eIlcle lozpoc7ęcia preewodnicz-enia'7*arz-ądowi Potrĺiatu t) z dnĺem 1 grudnía 2ua roku to zacJłuŹenie Porłĺatu wynosił6 około
39 nrln 700 tV$' zł netio, a brutto ÖkołO ą7 rnln z-ł. W ľoku 200$ roku obowiąywała juz- znow,olizowana
usiewa o íinansach publicznych, ktĺira wprowadeĺła $Zeł_es wy{ycznych clla jeĺinostek samorząĺiu
terytorialnego, W tym takze dcltyczących z-adłuienia i ebliczanĺa długu publicznego vĺ latach następnycn tj
vĺ 2014 roku. Dodała, ze tnlÓwczas naĺeŹało przewidywaĆ, Że nĺe woIrlĺ: aŻ tak baľdzo z.adłuŻaĆ Powiatu
Jednakże Öwczoslre władz;e miĺĺio to zadecydcwały o zaciągalliu kredytóvĺ ĺtak łeŹ w 2009 ľoku zaciąnięto
około '16 mln zł kredytu, w 2010 roku około 10 mln zł kledyitl' obecnie ĺrie są ręalizorłrane łocnoäy,
łp lu'łnlnĺ'i' l .J -/.)ĆtÁ; ŕi^./tŕ\/ł,JtŻ._/\l ,,l lł,ąi', .' ,.^l_l- -'ntra,,,i..'-.'Á _Ŕ_^^l^l^ , -!..l,-. .' ' ''-li- ..-9lťuJ 'iV f-"lviLJ \jiJi)łJiJiJ'^iLl'y'J?:\i9ijJ' ; ijiJiillü l'Oi.jCwiaZíjj-l pÜZo3iaie ĺĹjÜiiÜIlývťälla resi łlä i.'1leĺąĺ;u
Gclyby nie zadłuzenie to takie środki w takiej wysokości zobovĺiązań mozna by pľzeznaciz.yc na przykiaĺi
na remonfy drog powiatowych' a|e níe lvolno' gdyŻ \^/ pierwszej kolejności trzeba spłacaĆ eadłużenĺe
Doda]a' Żę ĺocznie spłaca się około 7 mlrl zł zaĺ1łuŹenia, \^rrazZ ocjsetkami'

.$taľosta poinformowała, Źe opľÓcz spłaty kreĺlytÓtv na Powiat TarnogÓrski spadł rÓwniez
clbowiąek spłaty zadłuzenia po zlikwidowanym $upĺtalu ił wysokoŚci około 10 mln zł. Pĺ:nadto Pĺ:wiat
rlwnieŻ musi ponosĺĆ koszty easądz-_one wyrokamĺ .ĺądlw z tytułu błędórv medycznych po zlĺkrlviĺ1owanym
szpĺtaĺu powiatowym'

ätaľĺ:gta oznajmiła' Że \ŕ'/ ostatnich dwoch |atach spłacono około B mln z-ł z-obowiązań po
zlikwidowanym szpitalu, zmnĺejszono dług Powlatu TarnogÓrskiegĺr o przeszło g mln zł, a takze 

'apłu"on,:Gmlnie Tarnowskie Gory środki w wysokĺ:ści 3,6 mln zł za prowadzenĺe Młoĺ1ziezowych DomÓw KLlltury'
Sumując ponad 20 mln zł spłacono W celu uľegulowanĺa zobowiązań Fĺ:iłliatu Tarnogorskiego. Dodała, ze
dlatego nie staĆ Powiatu, aby ľealizowaĆ wszystkĺl to' c0 powłnno zostac ziobionď na drogach
potlviatowych, rowniez w Świętoszowicach'

Następnie staľosta poinformowała, ze w ubiegłym raku Zarząd Powiatu trz.y razy występował
do Rady Powĺatu z. prapazyĄami naprawy fĺnaĺrsiw Powĺatu Tarnoglrskiego' W tym ľotu po 1"*ź 

"'w.,ły,jednakze nie znałazły one uznania ĺ poparcia wśrÓd radnych opozycyjnyeh, ktÓŕzy stanowią większośĆ.
Propozyc1a näprawy polegała na zaciągnięciu skonsolidowanego l<redytu, ktlry wycĺłuzyłby äxre"s sp{aty'zadłuŻenia, spłaszczyłby raty kapitałowe ĺtym $amyľÍl uwolnionĺ: by około 2 m|n'zł rócznie, łiore mozńa ný
przez-naczyc na ľemonfy dľlg powĺaĺowych'

$taľosta potnfornrowała, Że wszystkie te zabawięania Powiaĺu oraz braK ľealizacjl dochoc1lw
spowodowały, Ze 'ograniczana wszeĺkie przedsięwzięcia inwestycyjne i dlatego też bucjowa chodnika
i rernont drogi w świętoszowiacach nie zostały 

'z,realiz-awane 
Jednakze w 

"*ĺu 
utrzymania urazności

dokumentacji projektowej podjęto cleeyzję o bucjowie Íragmentu chodnlka za kwotę około 30 tys' zł'
Jednocześnie odpowiadając sołtysowi Kowolikowi $tarosła wy;aśniła Że raoni opozycyjni

zwiększyĺi kwotę środkÓw finansowych na to zadanie do wysokoścĺ około 3ao tys. zł kosetem innych .áoän
ktÓľe muszą byc z.realizowane. $taľosta pĺ:wiedzĺała, Że niestety w obecnej sytuacji stwierdźĺc nalezy,
ze,'poĺĺtyka zwycięzyła", ua co pľZeprosiła wszystkich zgromadzonych goścĺ. Dodała, ze gclyby była zgodä
radnych opozycyjnych na kredyt konsolidacyjny to sytuacja finansowa Powtatu z pewnośĘbŕaov iep-"sza i
zadanie w Świętoszowicach byłaby zrealĺzowane Jednákze ĺriorąc powyzsze pod uwagę iňweótycja nĺe
będzie zrealizowana w roku bíezącyľĺl, gdyŻ nię lT]a na to środków fĺnansowych w budzeció Fĺlwiatu''

$taľosfa oświadczyła , ze jeszcze raz w roku bĺeżącym Zaĺząd Powiatu zarnierza wystąpić do Racíy
Powiatu z propozycją ratowania fĺnansow Powĺalu i w przypadku gdy radni przyjmą propozyó1e Zarz-ąai,
wÓwczas rozpocznie się proces uzdrawiania finansów Powiatu Tarnogórskiego, 

_a 
przede_wszysti<im

spełnienie ľelacji ustawowych zart.243 ustawy o fĺnansach publicznych. Jeślĺtak!ię stanie obecnyźarząa
Powiatu będzie przygotowywał projekt budzetu na2015 rok, w ktÓrym ujęte zostanązadania ĺnwesĺycy1nä
w tym takze budowa chcldnika tv Swiętoszclwicach' Brak restrukIuryzacji z.ac,łuŻenia spowoduje' źe'Ŕlo
nakaze sporządzenie lrudzetu, zgoĺJnĺe z tłĺytycznymi art' ?"40a ustawy o finansach publicznych'

Jednĺrczeénie $taľĺl*ta jeszcze raz pclwtÓrzyła, Ż.e jeŻeli radni przyjnlą program napĹawy finansÓw
Powiatu T'arnogÓrskiego Zapľopollowany przez Z-arz.ąd Powiatu' to dekiaruje , iz w projekci"e budzetu



i\a2015 ľol< eĺ:stanie ujęíe zadanlę inwestycyjne pĺ:legajape na ĺ.:ucJĺ:wje kolejnegĺ: ĺ:cĺcinka chocĺnĺka
w Świętoszowĺach DokłacJna kwclta znstanĺĺł ívg"kazana nľzer. nyrer<tara 7'arządtt Diog"ľowiat6W5lęft

l\astępnie sťgľĺrxta pclpľosiła Dyľel<tĺ:ra Zarządu Dĺĺ:g Powlato\,Vych o tvy1arnlenia, 11laczegĺl
chorjnil< w $tłĺiętoszowicaeh lruĺlovĺany jestwłnĺiľĺe W tyn"L, a nĺe w innyľĺl miejscu ?
. #an !}yľ*kť*ĺ Ľ. W*s*ł*k pclwĺedzjał, Ż* burlclrĺĺa całegĺ: chcldnika vvz^dłtlŻ- ul, h4ikulczyckiej w
swięĺoszowicaeh szacowanä ,]est na kwĺ.ltę około 4 rnln ?-ł' Posiadana pľzez jednostkę ĺjokumelltacja, kĺlra
powstała ĺJawno teľnLl tj' 2CI0s lub 200'7 raktl r1r:tyczy tylko budowy chodnika, bez przebudowy ĺ1rogi
tj jezdni ul Mikuiczyckiej Zarawna wcześniej, iak i ĺ:łrecnie nie lTlä moŹliwĺlścj ubiegania sĘ
o dofinansowanĺe pĺzedsięwzięcia polegającego na budowie sal'ne0o chodnika i ĺo je*zcze w tak małel
rnĺejscowoścĺ. DIaĺego teŻ Powiat Tarnogr5ľski został sam z tym pľzedsięwzięciem ĺ póki co, musi to załanie
zostaĆ Wykonane ze śľodkÓw własnych, ktirych nie ma' ze względciw ktÓre iľycześniej przedstarĺrliła
Staľosta.

Pan Üyľektĺ:ľ WesoĚ*k wyjaśnił, Że aby zapľojektowac teĺl chodnik, ze wzgĺędu na bľak miejsca
nalezało go usytuować na pobĺ:c'Zu 0ra2 w rniejscu ĺstniejącego rowu odwodnieniowego, Ktory Zgodnie
e dokumentacjąľna lryl zasypany' gdyr. w innejsyttlacji bucĺowa chĺ:ĺjnika byłaby niemozliwa' W momencie
zasypania rowu nalezałĺ: zaprojektovyac kanaiizację w ce|u odwodnienia drogi. Wodę zte)kanalizacjĺ trzeba
gdzieŚ oĺJprĺ;wadzić, w sposób zgĺ:dny z przepisami ustawy pratvo ochrony środowiska. Dlatego tez zostały
zaprojektowan$ 4 Vvyloty kanalieacyjne' Na l<azdynr z tych wylotlw zaprojektowano zainstalowanió
sepaĺaiorow, w tyrn łepacz.s oleju, odmulacze ítp' są to urząclzenia harclz^o ĺ1rogie' Dysponuiąc kwotą
30 tys r*ł maŻ"na było wybudovĺoĆ fľagment teg1o chĺ:dnika w nrre1scu, w którym tej kanalizacjĺ 

'nĺo 
ma,

gdyŻl,eren jest połozoliy vĺyŻ.ej. siąd tez w celu utrzyľĺlania waznoĺlci dokLlinentacji prolektowe1 vĺybranĺl
takie, a nie inĺle ľniejsce.

Następnle Pax ĺ}yľekt*ľ Wea*ł*k odnośnie zniszczen jezdni clľogi ul IVikulczyekiej powiecĺział,
Ż-e Zarcwno soł{ys Swiętoszclwic csraz. mieszkańcy wiedzą ile intervĺenc1i i oziałań, a ta-kze spotkań
z wyl<onawcamĺ i Geneľaĺną Dyľekcią Dľog Kľajowych ĺ Autostrad zorganizował Zarząd ÜrÓg Powiatowych
Ffektiw iych dzlałań niesteĺy nie rna, gdyz obecnie wyl<onawca stwierdził, ze nie korzystał z. c)iragi
pĺ:wĺaĺowej, poniewaŹ mĺał wytruĺJowane ĺlľogĺ iecnnoiogiczne i w te] sytuac]l GDDKIA nie lľoze niczegä
nakazać temu vlykonavĺcy. $}eł: t}yrgkťÖť Wę*oł*$ĺ pĺ:wiedział, ze ĺJoszłĺr do paradoksu, gdyz prawda je"st
inna, ponievĺaz vyĺadĺ:mo ' Że przejeŻdzały drcs;p, pĺ:wiatową duze samoclrody z tonaŻem powyzej 8 

"ton

na budowę autostrady A1 i tym samyff], ,,łäĺĺaľ''lĺl" przepĺs znaku drgotłleEo Dodał, ze parokrotnie wzywano
lnspekcję Transportu Drogowegcl, ktĺ5ľa nałozyła na kierowcąsamochodu karę, ale mimo to itak w cjálszym
ciągu uŻywano ĺirogĺ powĺatovlej' řnn ffiyľcktoľ Węsołęk powledział' ze obeenie pode.1mowáne
sąspołeczne inicjatywy, aby wprowadzil w Źycie ustawę która gwarantować będzie Środki finansowe
na odbi,ldowę znĺszczĺ:nych dľÓg ominnyeh ĺ powiatowyĺ;h' poprzez- zĺriszcz-enie tych drog pľzy budowie
autostrad i drÓg ekspresowych Obecnie jecJnak nie ma takiego funcĺuszu na odbudowę zniszczonej c1rogi
ul ÍV1ikulczyckiej, sątylkĺ: wykonyWäne na bĺeząco 1sĺzez Zarząd Drig Powĺatowych doraŹne n"prawý,
ze ślodkow własnych'

Fa* Kľzyszťęť KE:wq:lłk powledział, ze parol<rotnie występował do starostwa z lvnioskami o
naprawę tej drogĺ oraz budowę chodnika' Otrzymał nawet pĺsemne potwierdzenie, Źe będzie to zadanie
realizowanew2011ľoku' niestety tak się nĺe stało. $:an Kor,nĺotík ozna'1mił rÓwniez, ze w dálszym ciągu nle
otrzynał wszystkich pism i dokumentow zĺt Staĺostwa, o ktÓre prosĺł na rÓznych spotkaniach' a-które
dotyczyły ľemontu drogi ui ĺ\likulczyckiej wrazZ buclową ohodnika' PowyŹsze pozwoli pozyskaĆ wiedzę,
1akie Powiat podejmował staranĺa 7-wiąz.ane Z naprawą ĺjrogi i budowę chodnika.

řaľł ĺVĺarian $ľukal*kĺ powieĺjział, ze ĺ:rzekazano $ołtysĺ:wĺ Śrvĺęioszowi Č rlżne pisma
w iej sprawie, jeŻeli czegoś bľakuje to spľawdzi pÖWyŻ$Zě i uz-upełni bľakującą sołtysĺ:wi dokunrentację'

starł:sta powiedziała, Że problem nieprzestrzeganĺa Znäl(Ów drogowych, w tym ĺloíyczących
poruszania sĺę po drogach pojazdaľli o odpĺ:wĺedniej wadze 1est omawiany bardzo często. MÓ\4/i ;ię o ńĺm
na posĺedzeniach Komisji Bezpieczeństwa ĺ Poľządku, na posĺedzeniach Komisjl Bezpieczeństwa Ruchu
Drogovĺego, a takze podceas posiedzeń Zespołu ds' 7*arządzania Kryzysowego.$taľosta powiedziała,
ze po laz kolejny wystosuje W ĺej $prawie pismo do Komendy Powiatowej Policji vĺ Tarnc;wskich GÓrach
odnośnie łamania znakow drogowych na drĺ:dzę pclwiatowej w Swiętoszowicaclr'

Fan Maĺon powiedział' ze chciałby usłyszeĆ jakie Zarz-ąd zamierza podjąc ĺJziałania, alry do czasu
wybudowania tego chodnika mieszkańcy mCIgliíunkcjonowaĆ ipoľuszaisię swobodnie, a przedeWszystkĺm
klezpiecznie' Dodał, Źe w obecnym stanie pobocza i jezdni Żagrozone jest bezpieczeństtĺo miesz-kańcáw.

${aľcsfa oświadczyła, Że 1eż-eli będzie tak, iz obecĺry Zarząd Powiatu lrędzie przygotowywał proiekt
budzetu na 2015 rok to Zadanĺe polegająee na lrudowie kolejnego otjcinka chodnika w świętoszowicách
zostanie w nim ujęte'

ľ3ałr $u ukaĺsĺĺĺ powĺedział, ze jest mĺęszkaĺicerĺl Gminy Zbrosławice i w poprzednĺej lĺadencji, kiedy
owczesny 7-arząd Powiatu zaciągał kľedyty i tym samym dysponował środxamĺ íinansowymi
nte przeznaczono zadnych píeniędzy na.pĺrtrzeby związane 7' naprawą, ľemontem drlg i chodnitrw w cáłej
Grnjnie Zbrosławice, rÓwľliez drogi w Śwĺętoszowicach' Zapytał. dia-czego *o*"zas'nie intenľenio'vano
w tej sprawie ?

řarł ${*wcĺlĺĺ powĺedział, ze o kilku lat pĺ:de1muje cĺziałania w tej spravĺie jecJnakze bezskutccznĺe



Starosta po raz kolejny ośwĺadczyła, Że rozumle problemy mleszkańców Świętoszowic i ponownte
ĺ1ekłaruje, Że jeŻeli obecny Zarząd będzie przygotowywał pro1ekt budŹetu na 2015 rok zadanie polegające
na budowíe chodnika zostanie tam wpisane'

Pan Damian Michalik zapytał, czy wówczas zostanie zabezpieczona cala kwota tj 4 mln zł na
budowę całego chodnika, czy leż. tylko jakaś częŚć na budowę kolejnego fragmentu ?

Starosta powiedziała, Że będzie to lĺwota na budowę kolejnego Íragmentu chodnika i zapylała
Dyrektora Zaz.ądu Drlg Powiatowych, ile środkow finansowych będzie moŹna w przyszłym roku na ten cel
przeznaczyl?

Pan Dyrektor Wesołek powiedział, Że maksymalnie moŻna w przyszłym roku na ten cel
pneznaczyc kwotę okďo 400 tys. zł, co powinno wystarczyl na wybudowanie 200 metrÓw chodnika.

Pan Kowolĺk powiedzĺał, Że jest to stosunkowo długi odcĺnek chodnika, gdyż cały chodnik
ma długoŚl okďo 2 km.

starosta powiedziała, że bĺorąc powyŹsze pod uwagę oraz to, Że )eŻeli obecny Zarząd Powlatu
będzie przygotowywał projekt budżetu na 2o15 rok, to wÓwczas zostanie w pro.;ekcie budżetu
zabezpieczona kwota 400 Ęs' zł na budowę fragmentu chodnika w Świętoszowicach'

Jednocześníe Starosta ponownie powtórzyła, aby zgromadzeni goŚcie mieii świadomoŚĆ' ze jeżeli
Rada Powĺatu nie p(zyjmie propozyď1i Zarządu Powiatu odnoŚnie naprawy finansÓw, to wlwczas
Regionaĺna lzba obrachunkowa wezwie do opracowania programu naprawczego i wÓwczas Źadne zadania
inwestycyjne i remontowe nĺe zostaną w nim ujęte, w tym równĺeŻ te 400 tys. zł na budcwę chodnika
w Świętoszowicach'

Jednocześnĺe Starosta oświadczyła' ze w takĺej sytuacji, mogą ewentualnie znależc się Środkl
finansowe na inwestycje, ale tylko te które wsplłÍinansowane sązeŚrodkÓw unrynych. Poinformowała,
że Powiat Tarnogirski ubiega sĺę o dofinansowanie ze Środkow unijnych na realizację kllku zadań
inwestycyjnych, takich jak termomodernizacje budynków szkoł powiatowych i innych obiektlw. Dodała,
ze mówi o tym, aby Sołtys oraz prz.edstawiciele Rady Sołeckrej w Swiętoszowicach mieli tego świadomoŚc'
Starosta powiedziała, Że nie chciałaby wowczas usłyszeć od mleszkańcow Śwĺętoszowic, ze czują się
oszukani, gdyz na jedne zadania inwestycyjne są środki, a na chodnik w Świętoszowicach w oalszym ciągú
nie ma, Dodała, Że moŻe tak byÓ, ale tylko dlatego, Że zadania te są finansowane w zllacznej częścĺ ze
Środkiw uni1nych,

Starosta powiedziała, Że o samej realizaĄi przyjętych w budŻecie zadań inwestycyjnych
decydowai będzie nowy Zarząd Powíatu i nowo wybrana Rada Powiatu'

Pan Dyrektor Wesołek powiedział, Źe wnioskował aby dokumentacja pro.1ektowa sporządzona
była nie tylko na budowę chodnika, ale na przebudowę drogi wraz z chodnikiem. Gdyby tak było,
to wÓwczas moŻna by ubiegaĆ się o dofinansowanie ze środklw zewnętrznych tj. Mĺnĺsterstwa
|nfrastruktury i innych programÓW, w tym, tzw. ,,schetynówek''' W tej chwĺli nie ma takiej możliwości,
gdyŻ dokumentacja sporządzona jest na budowę chodnika. Dodał, Że i tak trudno byłoby uzyskać
dofínansowanie przy obecnie obowiązujących regulaminach, gdyz jest to droga W miejscowości
zamieszkiwanej prze około 550 osób nie biegnie do Źadnego miejsca uŹyteczności publicznej typu szpital,
szkoła, urząd i prawdopodobnie zadanie nie uzyskałoby dofinansowania. Dodał, że obecnie obowiązujący
regulamin ,,schetynlwek'' preferuje remonty dróg w dużych aglomeracjach,

Pan Wesołek powiedział, ze istnieje możliwość zmniejszenia z 8 ton do 3,5 ton wagi pojazdów
poruszających się po tej drodze. Dodał' Że byĆ, moŻe będzie to bardziej dyscyplinować potencjaInych
kierowców cĺęŻkich $amochodlw ĺ nie będą przqęŻdŻali przez Śwĺętoszowice ul' Mikulczycką i zostaną
podjęte działania w tym kierunku'

Pan Kowolik powiedzial, ze chciałby, aby taka procedura zostala ľozpoczęta, gdyŻ byĆ ĺloze
to poprawisytuację i bezpieczeństwo na drodze Mĺkulczyckiej.

W zwĺązku powyŹszym Starosta powĺedziała, aby Dyrektor Zarządu DrÓg Powiatowych wszczął
przedmiotową procedurę związanąz obniżeniem tonaŻU pojazdÓW poruszających się po ul. Mikulczyckiej.

Na tym spotkaníe zakończono.

Protokołowała:
Domĺnika Jankowska 
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