Tyniec Mały, 11. 04. 2018r.

PROTOKÓŁ
VII Zebrania Wiejskiego w Tyńcu Małym, dnia 11 kwietnia 2018 roku.
Porządek VII Zebrania Wiejskiego
1. Otwarcie VII ZW, powitanie zebranych
2. Wybór Sekretarza VII Zebrania Wiejskiego
3. Przyjęcie protokołu z VI ZW
4. Przyjęcie porządku obrad VII ZW
5. Sprawozdanie Sołtysa z wykonania budżetu Sołectwa Tyniec Mały w 2017 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Sołtysa i przyjęcie sprawozdania za 2017 r.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rozdysponowania środków funduszu
sołeckiego na 2018r.
7.2. w sprawie opiniowania nadawania nazw ulic w Tyńcu Małym
8. Sprawy bieżące Sołectwa
9. Zapytania i sprawy różne
10. Zakończenie VII Zebrania Wiejskiego
Ad. 1. W związku z brakiem wymaganego quorum VII ZW będzie obradować w drugim terminie, czyli
o godz. 19.30
Ad. 8. Informacje Zastępcy Wójta Gminy Kobierzyce, Piotra Kopcia na temat realizowanych zadań w
Tyńcu Małym.
- trwa opracowywanie dok. technicznej modernizacji świetlicy. Termin zakończenia: 30. 09. 2018r.
- trwa przebudowa parkingu w centrum z budową terenu zielonego. Termin zakończenia 30. 07.2018r
- wykonano twardą nawierzchnię na przedłużeniu ul. Dolnej
- planowanie rozbudowy szkoły w Tyńcu Małym, wystąpienie do KOWR o przejęcie gruntów na cele
publiczne – rozbudowa szkoły i budowa boisk
- rozpoczęto procedurę związaną z budową chodników i ścieżki rowerowej na ul. Domasławskiej
- planowane jest wybudowanie w okolicach ul. Szkolnej w Tyńcu Małym Centrum Ratownictwa
- trwają negocjacje na temat utworzenia Komisariatu Policji w Kobierzycach
- kończymy audyt na projekt adaptacji budynku dawnej szkoły przy ul. Domasławskiej na cele
dziennej opieki osób starszych
- jest zgoda ministra na odlesienie terenu Zielonego Dołka w opracowywanym planie
zagospodarowania przestrzennego tej części parku

- gmina ma coraz większe problemy z terminowym rozstrzyganiem przetargów na różne roboty z
powodu coraz mniejszej liczby oferentów. Ceny za usługi bardzo wzrosły w porównaniu z latami
ubiegłymi.
PYTANIA ZEBRANYCH:
T. Waszkiewicz:
1. Sprawa smogu w Tyńcu Małym. Nawzajem się trujemy a sprawa dotyczy starych mieszkańców wsi,
którzy palą byle czym i zatruwają powietrze. Rolnicy sprzedają działki po 300 zł za metr a nie mają na
lepszy opał. Czy gmina dopłaca do koksu, pieców, czy w jakiś sposób wpływa na postawy
mieszkańców
2. Tynieckie dożynki – oficjalnie wnoszę o zapisanie w protokole aby impreza ta odbywała się w
sobotę a nie w niedzielę. Nie możemy działać pod wpływem księdza. Jeśli nadal będzie organizowana
w niedzielę, to tylko do godz. 22.00. w przeciwnym razie zawiadomię Policję o zakłócaniu ciszy
nocnej.
3. Należy reaktywować małe szkoły wiejskie np. w Domasławiu, Żernikach Małych, Chrzanowie, aby
odciążyć istniejące i nie tworzyć molochów. Wykorzystać niedziałające świetlice wiejskie na potrzeby
klas I-III w małych miejscowościach.
4. Czy stać nas na wydawanie 1.2 ml. zł na budowę centrum w Tyńcu Małym. To zadanie mogło
zaczekać a pieniądze powinno się przeznaczyć na przebudowę ul. Piaskowej, budowę chodników na
ul. Polnej, na ścieżki rowerowe. Wolałbym, żeby ten teren na razie pozostał takim jaki był a pieniądze
należało przeznaczyć na inne cele.
ODPOWIEDZI – P. KOPEĆ
- gmina w ub. roku wydała około 700tys zł na dopłaty do wymiany kotłów c.o. nowszej generacji. W
tym roku planujemy na ten cel kwotę 1.300tys zł. Sejmik Dolnośląski podjął uchwałę w sprawie
smogu, w której dopuszcza używania starych kotłów do roku 2027. Nie ma możliwości na dopłacanie
mieszkańcom do paliwa (koksu)
J. Mirski: codziennie przez Tyniec Mały przejeżdża kawalkada autobusów dowożących pracowników
do zakładów w Biskupicach i Nowej Wsi. One też generują zanieczyszczenie powietrza, nie tylko
utrudniają życie mieszkańcom.
Ad. 1. O godzinie 19.30 Sołtys Janusz Gargała dokonał oficjalnego otwarcia VII Zebrania Wiejskiego.
Ad. 2. Na Sekretarza VII ZW wybrano jednogłośnie Krzysztofa Kmiecika
Ad. 3. Protokół VI Zebrania Wiejskiego przyjęto przy trzech głosach wstrzymujących się
Ad. 4. Porządek VII Zebrania Wiejskiego przyjęto jednogłośnie
C. d. p. 8.
ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA – P. Kopeć
- budowanie małych szkół w poszczególnych miejscowościach nie jest przewidziane w polityce gminy.
Szkoły z dobrą kadrą i bardzo dobrze wyposażone, położone w pobliżu miasta są atrakcyjne dla
okolicznych mieszkańców, także tych z Wrocławia. Są przypadki meldowania dzieci innych
miejscowości w domach na terenie naszej gminy, po to by mogły być zapisane do nowych szkół. Tak
jest w Tyńcu Małym, choć większe problemy mamy w Bielanach i w Wysokiej.

p. Grzewiński: niezbędne jest wpięcie do ronda. Potraktowanie ul. Kwiatowej i Krótkiej jako
jednokierunkowe. Musi dojść w końcu do zmiany organizacji ruchu na osiedlu przy Biskupickiej, by
ucywilizować kierowców.
Odp.: P. Kopeć – Oczekujemy od samych mieszkańców propozycji zmiany organizacji ruchu, bo to oni
najbardziej na tym zyskają.
Waszkiewicz powraca do konieczności budowania małych szkół lub uruchomienia oddziałów I-III w
świetlicach wiejskich.
Odp.: P. Kopeć – gdyby zabrakło miejsc w przedszkolach wówczas zastanowimy się nad
uruchomieniem przedszkoli w świetlicach. Jeśli chodzi o osiedle Mieszkanie Plus w Tyńcu Małym, to
sprawa nadal nie jest rozstrzygnięta, przynajmniej oficjalnie. Jeśli chodzi o budowę centrum w Tyńcu
M., to chodzi o zagospodarowanie terenu w środkowej części miejscowości, co zdecydowanie
poprawi jej estetykę. Jest to zadanie oczekiwane przez mieszkańców. Być może są ważniejsze
zadania, zdaniem innych. Wszystkie one są odpowiednio planowane przez gminę, jak choćby
przybudowa ul. Piaskowej z rozbudową pełnej infrastruktury technicznej w tej części Tyńca M., co
pochłonie wiele milionów zł.
St. Cały: Brak wystarczającej przepustowości na DK35. Wąska droga i wiadukt, małe rondo – tworzą
się ogromne korki.
Odp.: P. Kopeć – Zgłoszono do GDDKiA o konieczności zamknięcia wjazdu i wyjazdu na drogę
wewnętrzną przy krzyżu. Ma być zamknięta po wybudowaniu dodatkowego wjazdu. Jest też interes
Gminy Katy Wrocławskie.
J. Mirski: jak się ma sprawa z planowanym terenem w rejonie Krzyżowice-Gniechowice na działalność
komercyjną.
Odp.: P. Kopeć – to teren około 300ha. Brak infrastruktury. Teren jest we władaniu Starostwa
Powiatowego we Wrocławiu, które wystąpiło do gmin Kobierzyce i Kąty Wr. o zmianę studium w celu
przeznaczenia terenu pod działalność gospodarczą. Gmina Kobierzyce nie wyraziła na to zgody. Kąty
Wrocławskie przyjęły wniosek i planują zmienić studium w swoich granicach. Za Małuszowem jest
teren, na którym ma się znajdować kilkaset budynków mieszkalnych. Na razie teren nie jest aktywny.
W tym momencie Piotr Kopeć opuścił Zebranie Wiejskie.
Ad. 5. Sprawozdanie z wykonania zadań na 2017 rok złożył Sołtys Janusz Gargała, demonstrując
zebranym tabelę z zapisanymi wydatkami.
Ad. 6. Dyskusji nad sprawozdaniem nie podjęto. Sprawozdanie przyjęto przy dwóch głosach
wstrzymujących się.
Ad. 7.1. Sołtys zaproponował zmianę uchwały dotyczącej wydatków budżetowych Sołectwa na 2018r.
Dotyczy to zmiany nazw zakupu wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy (na zakup urządzeń
AGD). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.
Ad. 7.2. VII Zebranie Wiejskie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie opiniowania nadawania nazw
ulic w Tyńcu Małym przez przedstawicieli Sołectwa – Sołtysa i Redę Sołecką. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.
Ad. 8. C.d. odpowiedzi na zapytania
J. Gargała:

1. Sprawa smogu. Proszę nie dzielić mieszkańców na nowych i starych. Co to znaczy nowi mieszkańcy,
czy ci zamieszkali od 70. roku, czy może 80. Całe moje i Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia wysiłki idą
w kierunku integracji mieszkańców a nie dzielenie ich na starych i nowych. Smog w Tyńcu Małym, tak
jak w całym kraju to nie nowe zjawisko. Pytano mnie jak było kiedyś w Tyńcu, gdy było nas mniej.
Odpowiadam, smog też był, bo wszyscy palili węglem a na śniegu widać było resztki sadzy. Dobrze, że
ktoś wreszcie zaczął widzieć ten problem. W naszej gazecie sygnalizowaliśmy to jeszcze przed
pojawieniem się tego tematu w mediach krajowych. Jestem uwrażliwiony na tematy środowiska.
Byłem wielokrotnie szkolony w Niemczech pod kontem ochrony powietrza i wód. Moje działania w
tym zakresie nie mogą wykraczać poza kompetencje Sołtysa i radnego powiatowego.
2. Jeśli chodzi o organizowanie Dni Tynieckich w niedzielę, jest to 70 letnia tradycja wpisana w
sołecką strategię wsi Tyniec Mały i realizowana przez Sołtysa, Radę Sołecką i Stowarzyszenie Nasz
Tyniec Mały w ramach przyjętego przez Zebranie Wiejskie w Tyńcu Małym i zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Kobierzyce, Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Największa po kobierzyckich
dożynkach impreza na terenie gminy Kobierzyce przyciąga coraz więcej uczestników i jest
doskonałym sposobem na promocje naszej miejscowości. Połączona jest z odpustem parafialnym i
dożynkami i proszę nie zaczynać wojny z księdzem. To jest impreza połączona z dziękczynieniem za
wszelkie łaski, nie tylko dla rolników ale wszystkich mieszkańców Tyńca Małego. Impreza rodzinna,
której nie da się przenieść na sobotę z powodów choćby organizacyjnych, logistycznych.
Kilkudziesięciu wolontariuszy przygotowuje, przeprowadza i zamyka (porządkuje teren) ogromną jak
na nasze warunki imprezę. Szantażowanie zgłaszaniem na Policję jest niegodne mieszkańca wsi.
Oczekuję spójnego działania wszystkich uczestników naszej wspólnoty na rzecz integracji, także
poprzez przeżywanie kolejnych Dni Tynieckich. W Tyńcu Małym organizujemy szereg imprez w
świetlicy i na Zielonym Dołku właśnie w soboty, by wszyscy, kto może skorzystał z naszej oferty.
3. Przebudowa centrum wsi z parkingiem i terenem zielonym to zadanie wpisane także w naszą
strategię. Teren ten będzie piękną wizytówką, na wzór miejscowości np. w Niemczech, czy innych
krajach. Kwota na wykonanie prac była zarezerwowana w budżecie gminy Kobierzyce.
4. Ulica Piaskowa wymaga gruntownej przebudowy, z uporządkowaniem linii ogrodzeń,
koniecznością ewentualnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i wykupieniem terenu
pod poszerzenie drogi. Przynajmniej od ul. Akacjowej należy wymienić sieć wodociągową. Cała ulica
musi mieć wybudowaną kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód przez ul. Szmaragdową, do ul
Dolnej i dalej do rowu przy skupie palet. Trzeba na to wszystko przygotować dokumentację
techniczną ale dopiero po przejęciu na własność ul. Szmaragdowej, co jest dopiero na początku drogi.
Waszkiewicz: zgłaszaliśmy zwiększenie ilości kubłów na śmieci, by Tyniec był czyściejszy. Dzielenie
mieszkańców było na stronach tynieckiej gazety przy okazji artykułu na temat psów wyprowadzanych
przez nowych mieszkańców. Budowanie centrum i parkingu to moim zdaniem marnotrawstwo
pieniędzy. Jeśli chodzi o dożynki, to pozostaje mi rozpoczęcie zbierania podpisów pod wnioskiem o
sobotni termin imprezy.
Sołtys zarządził głosowanie wniosku T. Waszkiewicza w sprawie organizowania Dni Tynieckich w
soboty. Za wnioskiem głosowało dwie osoby, pozostali byli przeciwni zmiany dnia obchodów święta.
Ad. 9. St. Cały: zapytuje dlaczego w niepaństwowe święta wywieszane są flagi państwowe i dlaczego
nasz kościół nadal nie ma iluminacji, tak jak inne obiekty w okolicy.
Odp.: J. Gargała – Większość świąt kościelnych związanych jest z tradycją narodową a barwy białoczerwone są właśnie barwami narodowymi. W tym roku miała być wykonana iluminacja kościoła ale
zarządcą obiektu jest ksiądz i właśnie podjął decyzję o rozpoczęciu w tym roku konserwacji elewacji

murów kościelnych. Będzie to wydatek większy niż wymiana poszycia dachowego, które zostało
wykonane kilka lat temu.
Ad 10. VII Zebranie Wiejskie wyczerpało wszystkie tematy. Sołtys Janusz Gargała dokonał zamknięcia
VII Zebrania Wiejskiego, dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie i zabieranie głosów.

Sołtys:

Sekretarz VII Zebrania Wiejskiego

