W dniu 22 listopada 2011 roku odbyła się trzynasta sesja Rady Gminy IgołomiaWawrzeńczyce. W pierwszych punktach obrad na prośbę władz powiatu krakowskiego
z dnia 25.10.20111r. omawiane miały być sprawy współpracy powiatu krakowskiego
z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie poprawy stanu dróg powiatowych. W dniu sesji
Pan J. Krzyworzeka Starosta Powiatu Krakowskiego poinformował, że niestety nie może
uczestniczyć w posiedzeniu Rady z uwagi na spotkanie z wójtami gmin ;powiatu
krakowksiego w zakresie omówienia planów współpracy na rok 2012. Ponadto Starosta
krakowski poinformował, że w obradach rady nie może wziąć udziału dyrektor Zarządu Dróg
Powiatu Krakowskiego z uwagi na ważne sprawy osobiste. Z uwagi na ważność spraw
związanych z remontami dróg powiatowych na terenie gminy Starosta Krakowski
zaproponował spotkanie z Komisją Drogową Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Prezydium
Rady oraz Wójtem Gminy w okresie do 15 grudnia br. gdy będzie znał ustalenia odnośnie
budżetu powiatu na rok 2012.
Radni nie kryli zdziwienia na działania powiatu, biorąc pod uwagę stan dróg powiatowych na
terenie gminy.
Pan J. Rysak Wójt Gminy przedstawił informację na temat realizowanych na terenie gminy
prac z zakresu remontu dróg powiatowych: remont drogi w Rudnie Górnym, prace
odwodnieniowe na drodze powiatowej w Tropiszowie, przeznaczenie ze strony powiatu
kwoty 220.000zł. oraz 100.000zł - (środki z budżetu gminy na realizację zadań w ramach
Inicjatyw Samorządowych) na remont odcinka drogi powiatowej w Igołomia w kierunku
Posądzy w roku 2012.
Radni w temacie remontu dróg powiatowych zwracali uwagę na brak skoordynowanych
działań ze strony powiatu w zakresie remontu dróg: przykładem takiego działania jest
odwodnienie drogi w miejscowości Tropiszów zadanie jest realizowane bez uzgodnień
z mieszkańcami, bez wymaganej dokumentacji. Radni, sołtysi zwracali uwagę na to, że parce
wykonywane przez powiat realizowane są przy zbyt niskich środkach finansowych a co za
tym idzie roboty są wykonywane nie solidnie nie zwracając uwagi na to, że taki remont nie
przyniesie efektu w dłuższym okresie czasu a jedynie jest doraźnym rozwiązaniem. Ponadto
w temacie współpracy z władzami powiatu zdziwienie budzi fakt, iż rozmowy odbywają się
przy pomocy mediów. Radni zwracali uwagę na niezasadne wydatkowanie środków na
sadzenie drzew i umieszczanie pikietażu (słupków określających kilometraż) przy drogach w
sytuacji gdy brak jest środków na bieżące łatanie dziur na drogach powiatowych. Rada Gminy
podjęła apel którego celem ma być po raz kolejny zwrócenie uwagi władz powiatu
krakowskiego na realizację zadań własnych powiatu związanych z właściwym utrzymaniem
dróg powiatowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W kolejnym punkcie porządku
obrad rada uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami . Program ten określa zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami tj. Koła
Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Stowarzyszenia działające na rzecz szkół bądź wsi itp.
Celem współpracy określonej w programie jest z jednej strony rozwój organizacji
pozarządowych oraz wspieranie działań organizacji pozarządowych mających na celu
poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy. W kolejnych punktach porządku obrad
Rada uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w roku 2012.
Pan J. Rysak Wójt Gminy informując o wysokości stawek podatków i opłat zwrócił uwagę na
fakt, iż płacenie podatków nie jest dla nikogo przyjemnością ale każdy mieszkaniec musi
wiedzieć że wpłaty z podatków do każdego wracają poprzez wybudowaną drogę,
wybudowany obiekt oświatowy- przedszkole, zmodernizowany obiekt użyteczności
publicznej. Ponadto płynność finansowa gminy jest warunkiem rozwoju każdej gminy, brak
płynności powoduje pozbawienie gminy możliwości pozyskiwania środków min. z Unii
Europejskiej a na lata 2012-2013 planowana jest realizacja ważnych inwestycji min. budowa
III etapu wodociągu, budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Tropiszów,

budowa strefy rekreacyjnej w msc. Złotniki, remont budynku Domu Kultury w Zofipolu,
remont budynku byłej szkoły w Stręgoborzycach, docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w
Igołomi, remonty dróg asfaltowych itp.

Stawka podatku rolnego
Rada Gminy dokonała obniżenia średniej ceny żyta z kwoty 74,88zł. do kwoty 65zł. oznacza
to, że podatek rolny w 2012 roku będzie wynosił 162,50zł. za 1 hektar przeliczeniowy
natomiast od pozostałych gruntów 325zł. za 1hektar fizyczny gruntu.
Podatek leśny na rok 2012 ustalony według średniej ceny drewna za pierwsze III kwartały w
2011 roku ogłoszony przez Prezesa GUS wynosi 186,68zł. za 1m3 co oznacza, że wysokość
podatku leśnego na rok 2012 wynosi 150zł. za 1 hektar użytków leśnych. Opłata targowa
pozostaje na dotychczasowym poziomie 10zł. za udostępnienie miejsca pod handel.

Stawka opłaty za 1m3 wody od 1 kwietnia 2012 będzie wynosić 3,50zł. brutto za 1m3,
stawka opłaty abonamentowej pozostała bez zmian i wynosi 3,24zł. brutto
W końcowych punktach porządku obrad dokonano zmian w budżecie polegających na
wprowadzeniu do budżetu gminy kwoty 68.375zł. przekazanej przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji na realizację programu Comenius projekt pod nazwą „Podróż dookoła
zdrowej Europy”.
Na tym posiedzenie zakończono.

