
W dniu 28.06.2011r. w świetlicy Schroniska Młodzieżowego odbyło się 

spotkanie wiejskie. 

W zebraniu uczestniczyło przeszło 50 mieszkaoców wsi, pani wójt Anna Latto, z-ca wójta Marek 

Piwowarski, sołtys  Jolanta Wirbuł  i radny Arkadiusz Motylski.  

Omawiane były problemy wsi usystematyzowane w formie pytao. 

Pani Anna Latto udzieliła odpowiedzi: 

1. Przystanek CENTRUM  – wymiana obiecana była w zeszłym roku,  

Odp.    Zakup i montaż odbędzie się przed okresem zimowym.  

2. Co dalej z podłączeniem i komputerami Wioski Internetowej, 

Odp. Komputery z Wioski Internetowej zostaną przeniesione do pomieszczenia w Schronisku 

Młodzieżowym i będą do dyspozycji mieszkaoców wsi w określonych godzinach. W 

pozostałym okresie będą do dyspozycji obsługi i gości schroniska.  

3. Gdzie zlokalizowana będzie biblioteka, czy nadal zostanie na piętrze budynku 

świetlicy środowiskowej, 

Odp.  Miejsce docelowe biblioteki zostanie uzgodnione z osobą odpowiedzialną za obsługę 

biblioteki.  

4. Co dalej z placem zabaw, który był przy byłej szkole, 

Odp.   Urządzenia placu zabaw zostaną ponownie zainstalowane na terenie „zielonym” przy 

schronisku /po odbiorach technicznych budynku/.  

5. Czy planuje się przejęcie dróg wewnętrznych od „Agencji Rolnej” w obrębie 

budynków 2a –h, 

Odp.   Trwają prace mające na celu przejęcie od Agencji dróg wewnętrznych na osiedlu 

domków 2a-h - gmina złożyła komplet dokumentów w sprawie przejęcia z zasobów      

Agencji Nieruchomości Rolnych dróg nr 5/32, 6/4, 6/5 w Staniszowie. 

6. Kiedy rozpoczną się prace nad likwidacją wycieku wody przy budynku paostwa 

Jurczyków / 2h/, 

Odp.    Prace rozpoczną się po wyczerpaniu się możliwości prawnych wyegzekwowania tych 

robót od właściciela drogi tzn. od Agencji Rolnej – ale  na pewno przed zimą.  

7. Jaki są przewidziane w tym roku środki finansowe na utrzymanie boiska sportowego, 

Odp.   Środki na utrzymanie boiska wiejskiego powinny byd ujęte w budżecie gminy – wnioski 

powinny byd złożone we wrześniu 2010 roku - takiego wniosku nie było.  W br. możliwe jest 

tylko bieżące utrzymanie boiska: paliwo do kosiarki, drobne prace renowacyjne / farby/.  



8. Kiedy zostanie dokooczona elewacja /z dociepleniem/ budynku świetlicy 

środowiskowej. 

Odp.   Dokooczenie elewacji budynku świetlicy środowiskowej możliwe będzie po ujęciu tego 

zadania w planie budżetowym na lata przyszłe.  

9. Kto  kwalifikuje i dysponuje pracowników w ramach robót interwencyjnych, 

Odp.   Pracownicy publiczni kierowani są do Urzędu Gminy z Powiatowego Urzędu Pracy -  po 

spełnieniu przez nich warunków określonych  w konkretnym programie. Bezpośredni nadzór 

nad nimi sprawują pracownicy Urzędu Gminy bądź sołtysi. 

10. Kto dba o wygląd i bezpieczeostwo na szlakach turystycznych – oznakowanie, 

czystośd, 

Odp.   Za porządek  i bezpieczeostwo na szlakach turystycznych odpowiada właściciel i 

administrator terenu:  Gmina i Lasy Paostwowe /Nadleśnictwo „Śnieżka”/.  

11. Kto dba o oznakowanie miejscowości – tablice miejscowości, 

Odp.  Za oznakowanie miejscowości / tablice z nazwą  miejscowości/ odpowiada zarządca 

drogi. 

12. Co wiadomo na temat remontu dróg powiatowych – do Cieplic, Marczyc, 

Odp.  Z informacji uzyskanych od Starosty Jeleniogórskiego wynika, że w  momencie 

pojawienia się środków budżetowych na usuwanie skutków  klęsk żywiołowych możliwe 

będzie wykonanie III etapu remontu drogi powiatowej (od Pałacu do Sosnówki). Remont dróg 

powiatowych do Marczyc i Cieplic zostanie przeprowadzony jeśli powiat będzie miał na to 

środki ………… 

13. Czy będzie zamontowana barierka zabezpieczająca na przystanku na przeciw budynku  

22, 

Odp.  W piątek nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na dokooczenie II etapu remontu drogi 

przez Staniszów /odcinek od budynku 44 do kooca wsi/. W ramach prac zostanie 

zamontowana barierka na przystanku. Byd może, że zostaną również połatane największe 

dziury na odcinku do Sosnówki.  

14. Murki oporowe na Lutynce /przy budynkach nr 44 i 98/, 

Odp.  Wybrano wykonawcę remontu murków oporowych na Lutynce i prace ruszą 

niebawem. 

15. Jakie są plany związane z remontem dróg przy zakładach i Pałacu Na Wodzie, 

Odp.   Węzeł dróg przy Pałacu i zakładach produkcyjnych jest kluczowym zadaniem 

przewidzianym do realizacji na terenie wsi. Staramy się o pozyskanie środków na zrobienie 

kompleksowej dokumentacji i rozpoczęcie remontu.  



16. Wyznaczenie placu pod budowę szkoły podstawowej, przedszkola i hali sportowej, 

Odp.   W chwili obecnej nie przewiduje się budowy hali sportowej, szkoły i przedszkola w 

Staniszowie – ze względu na niewielka ilośd dzieci. Tereny będące własnością  gminy w 

okolicy boiska przeznaczone będą na budownictwo mieszkaniowe i na inwestycje związane z 

komercyjnym wykorzystaniem gruntów / np. wody  geotermalne/. 

Radny Arkadiusz Motylski  stwierdził, że  zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Staniszowa, sama „Słoneczna Dolina” liczyd będzie ponad 1 000 mieszkaoców + pozostałe osiedla do 

2000 mieszkaoców  +„stara wieś” 800 mieszkaoców. Staniszów w przeciągu kilku lat może byd 

najludniejsza wsią w gminie i problem dzieci stanie się nie do rozwiązania. Ponadto możliwośd 

wykorzystania obecnego schroniska młodzieżowego powtórnie /po 5 latach/ jako szkoła ponownie 

pozbawi mieszkaoców wsi posiadania miejsca do zebrao , biblioteki, spotkao stowarzyszeo itd. 

Wyznaczenie terenu  na szkołę, przedszkole i halę sportowa w pobliżu boiska /teren od  Słonecznej 

Doliny w kierunku Pałacu na Wodzie/ stanowiłoby idealne rozwiązanie na późniejsze utrzymanie 

całego kompleksu szkolnego i  sportowo-rekreacyjnego . 

17.  Jaka jest możliwośd dofinansowania ze środków gminy  funkcjonowania cmentarza 

parafialnego 

Odp.  W chwili obecnej nie przewiduje się dofinansowania z budżetu gminy do kosztów 

utrzymania cmentarza. Jest to cmentarz parafialny. Istnieje możliwośd pomocy w formie prac 

interwencyjnych: koszenie trawy, pomoc przy drobnych pracach. 

Radny Arkadiusz Motylski wyjaśnił, że jest to jedyny cmentarz we wsi i mimo że jest parafialny 

obsługuje wszystkich, również spoza wspólnoty parafialnej i niczym nie różni się od cmentarza 

komunalnego.  

 

Ponadto poruszone zostały inne problemy: 

-  zarastających poboczy na drogach gminnych,  

- szambo przy budynku „Dom Poety”, 

- drzewa i krzaki stwarzające zagrożenie przy drodze powiatowej na odcinku od remizy strażackiej do 

drogi w stronę „Domu Poety”, 

- zapadniętej nawierzchni /dziura nad przepustem/ na drodze powiatowej do Marczyc, 

- naniesione duże ilości żwiru na skrzyżowaniu dróg przy sklepie w centrum wsi. 


