P r o t o k ó ł Nr XVIII/2012
sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 28 lutego 2012 r. w sali
obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Obrady trwały od godz. 9.00 – 10.20.
Posiedzeniu sesji przewodniczył Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy
Podegrodzie.
Obecni na posiedzeniu:
-

Radni Rady Gminy Podegrodzie – zgodnie z załączoną listą obecności,
Sołtysi Gminy Podegrodzie – zgodnie z załączoną listą obecności,
Pani Małgorzata Gromala – Wójt Gminy,
Pan Piotr Lachowicz – Sekretarz Gminy,
Pani Agnieszka Pacholarz – Skarbnik Gminy,
Pan Zenon Szewczyk – Radny Powiatu Nowosądeckiego
Pan Bodziony Krzysztof – Radny Powiatu Nowosądeckiego,
Pan Przemysław Krawczyk – Radca Prawny,
Pan Kazimierz Twardowski – Wybitny Artysta – Malarz
Mieszkańcy Gminy Podegrodzie

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr XVI/156/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na
lata 2012 – 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/158/2011 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/137/2011 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2011 Rady Gminy Podegrodzie
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z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne
Składowisko Odpadów Komunalnych w Podegrodziu.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych
na sesji m. in. Panie i Panów Sołtysów, Panów Radnych oraz Panią Wójt. Następnie dodał, że
na dzisiejszą sesję wspólnie z Panią Wójt pozwolili sobie zaprosić dwie postacie z terenu
naszej Gminy, które w sposób szczególny się wyróżniły. Jest to Pan Wiesław Czop, który
otrzymał zaszczytne wyróżnienie „Ziarnko Gorczycy” jako osoba wspierająca różne
inicjatywy społeczne na terenie naszej Gminy i nie tylko oraz Pan Kazimierz Twardowski
wybitny artysta-malarz, który kandydował w Plebiscycie „Sądeczanin Roku” i został
wyróżniony.
W związku z tym, iż na dzisiejszą sesję przybył Pan Kazimierz Twardowski, wspólnie z Panią
Wójt złożyli na Jego ręce gratulacje z okazji otrzymanego wyróżnienia w Plebiscycie
„Sądeczanin Roku”, jak również wręczyli Mu bukiet kwiatów oraz adres okolicznościowy,
w którym Pani Wójt wyraża, że jest głęboko przekonana, że dzięki swojej bogatej wiedzy
i ogromnemu talentowi Pan Twardowski wniesie do Gminy Podegrodzie wiele cennych
inicjatyw. Jednocześnie podziękowała Mu za dotychczasowe promowanie naszej Małej
Ojczyzny w kraju i za granicą, życząc dalszych sukcesów zawodowych, szerokich
perspektyw rozwoju i wytrwałości w realizacji zamierzonych zadań oraz dużo radości
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Pan Kazimierz Twardowski - artysta-malarz – podziękował Pani Wójt, która nominowała go
jako kandydata do Plebiscytu „Sądeczanin Roku” podkreślając, że w ogóle się tego nie
spodziewał. Ponadto podziękował wszystkim tym, którzy się w to zaangażowali i na niego
głosowali. Myśli, że było to sporo ludzi z naszej Gminy czy Parafii, którzy dostrzegali jego
prace i działania typowo wystawiennicze na rzecz Parafii i Kościoła, które były jakby
najbardziej znaczące dla ogółu. Zdaje sobie sprawę, że może cykle artystyczne są mniej znane
przez poszczególnych obywateli, którzy nie mają kontaktu z galeriami i pracą typowo
artystyczną zawodową, a które najbardziej przyczyniłyby się do przekonania, że jego praca
wspólnie z małżonką wymaga dużego wkładu. Trochę może przykro, że nie wszyscy, którzy
mogli zagłosować tego nie zrobili, ale z tego co się zorientował, to wiele osób o tym nie
wiedziało i nie kojarzyło o co w tym wszystkim chodzi, ale może nie był to aż tak duży
procent. Szkoda, bo można to było szerzej rozpropagować, bo jak rozmawiał z głównym
kandydatem plebiscytu z Łososiny, to mówił, że tam mnóstwo ludzi potworzyło komitety
i ta wiadomość rozszerzała się jakby łańcuchowo co było bardzo znaczące, ale może
w przyszłości przy kolejnym kandydacie wyjdzie to lepiej, po czym podziękował za to
wyróżnienie.
W związku z nieobecnością na sesji Pana Wiesława Czopa, Pani Wójt wraz z Panem
Przewodniczącym Rady przekazali na ręce Jego syna Pana Sławomira Czopa list gratulacyjny
dla Pana W. Czopa w związku z zaszczytnym wyróżnieniem „Ziarnko Gorczycy” oraz bukiet
kwiatów.
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Pan Sławomir Czop - Radny - w imieniu ojca Wiesława Czopa serdecznie podziękował Pani
Wójt, Panu Przewodniczącemu oraz Wysokiej Radzie za otrzymane gratulacje, jednocześnie
podkreślił, że jego ojciec pomimo zaproszenia na dzisiejszą sesję nie mógł wziąć w niej
udziału z uwagi na inne obowiązki służbowo-zawodowe, które Go zaabsorbowały, a których
nie mógł przełożyć.
Następnie Pan Przewodniczący Rady otwarł sesję Rady Gminy, po czym na podstawie listy
obecności stwierdził, że Rada Gminy ma wymagane prawem quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że Panowie Radni otrzymali
zaproponowany porządek obrad z materiałami na sesję, natomiast w międzyczasie Pani Wójt
poprosiła o jego rozszerzenie o niżej wymienione uchwały:
- Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym w Gminie Podegrodzie
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
W związku z tym, iż nie zgłaszano uwag odnośnie rozszerzenia porządku obrad o dwie ww.
uchwały, porządek ten został przez Radę Gminy przyjęty 15 głosami „ZA”, 0 głosami
„Przeciw” i 0 głosami „Wstrzymującymi się”. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady
zaproponował, aby dwie kolejne uchwały umieścić po punkcie 10 w następującej kolejności:
w punkcie 11 „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie”, natomiast
w punkcie 12 „Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym w Gminie
Podegrodzie. Rozszerzony porządek obrad został przez Radę Gminy przyjęty 15 głosami
„ZA”, 0 głosami „Przeciw” i 0 głosami „Wstrzymującymi się”.
Ad. 3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
sesjami.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie
sprawozdawczym uczestniczył w następujących spotkaniach:
11.02.2012 r. - spotkanie z Panem Zygmuntem Berdychowskim oraz Panem Witoldem
Latuskiem Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego,
14.02.2012 r. - spotkanie z Panią Wandą Mrówka w sprawie zmiany wysokości renty
planistycznej oraz zapisów części opisowej do planu zagospodarowania
przestrzennego,
14.02.2012 r. - uczestniczył w Dniu Działacza Kultury w Gminnym Ośrodku Kultury
w Podegrodziu. W związku z powyższym pogratulował Pani Wójt oraz
Panu Dyrektorowi GOK-u wspaniałej imprezy. Spotkania takie są
potrzebne, ponieważ ugruntowują więź pomiędzy ludźmi, którzy w różny
sposób są zaangażowani w promowanie i tworzenie kultury na terenie naszej
Gminy.
W okresie sprawozdawczym wpłynęły do biura Rady Gminy następujące pisma:
- Pani Lidia i Marian Gąsior – Naszacowice 164 oraz sąsiedzi złożyli pismo do Wójta Gminy
w sprawie budowy kładki w miejscowości Naszacowice. W związku z tym, że przedmiotowa
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sprawa ciągnie się od lat, zapadły postanowienia, aby przybliżyć ten temat Wysokiej Radzie
w obecności Państwa Gąsior podczas sesji, gdzie również wówczas ze strony Urzędu Gminy
zostaną udzielone stosowne wyjaśnienia.
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – Zespół w Nowym Sączu - przysyła uchwały
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:
• opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu,
• opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej
na 2012 rok, które to opinie są pozytywne,
- Krajowe Biuro Wyborcze w Nowym Sączu – informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza
przypomina o konieczności dokonania podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze
do dnia 1 listopada 2012 r. W związku z tym, że jest to kwestia bardzo istotna, wszyscy
Państwo Radni otrzymają ksero niniejszego pisma w celu zapoznania się z jego treścią.
Osobiste poczynił pewne ustalenia z Panem Sekretarzem, który ma przygotować koncepcję
podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze, jednakże ostateczna decyzja w tej
sprawie będzie należała do Państwa Radnych. Najprawdopodobniej będzie konieczność
zwołania komisji wspólnej przed sesją w celu dokładnego przedyskutowania tej sprawy,
- „NEWAG” Spółka Akcyjna – pismo dotyczące uzyskania informacji na temat udziału Pana
Radnego Józefa Kotarba w komisjach i sesjach.
- Oświadczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
ustanowienia roku 2012 „Rokiem Matematyki w Małopolsce”,
- Sejmik Województwa Małopolskiego informuje o organizacji w Krakowie „Światowych
Dni Młodzieży w 2015 roku”.
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie doręcza odpis prawomocnego wyroku sądu
z dnia 19 kwietnia 2011 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego
w Nowym Sączu, w którym WSA stwierdza nieważność w części zaskarżonej uchwały
Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 r. w przedmiocie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.
Do sprawozdania Pana Przewodniczącego Rady Gminy nie wnoszono żadnych uwag
i zapytań.
Ad. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Pani Małgorzata Gromala Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności między
sesjami od 3 lutego - 28 lutego 2012 jak poniżej:
04.02.2012 r. - spotkanie z Panem Wicemarszałkiem Witoldem Latuskiem, jak również
Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego Panem Zygmuntem
Berdychowskim w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu,
04.02.2012 r. - wielki finał „Ziarnko Gorczycy 2012” w Nowym Sączu,
06.02.2012 r. - spotkanie z Posłem Andrzejem Czerwińskim,
07.02.2012 r. - spotkanie z dyrektorami szkół,
07.02.2012 r. - zebranie w szkole w Gostwicy,
09.02.2012 r. - negocjacje w sprawie odszkodowania za działki w Brzeznej,
10.02.2012 r. - odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów Szkół Podstawowych w:
Stadłach, Brzeznej i Mokrej Wsi, natomiast na stanowisko dyrektora szkoły
w Gostwicy nie zgłosił się żaden kandydat,
10.02.2012 r.
spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i podpisanie umowy w sprawie
projektu „Wczesnoszkolny uczeń dziś kompetentny pracownik jutro -
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11.02.2012 r.
14.02.2012 r.
17.02.2012 r.
24.02.2012 r.
24.02.2012 r.
25.02.2012 r.

indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie” – kwota
dofinansowania przez Urząd Pracy ok. 337 tys. zł.
dochodowa zabawa karnawałowa dla Szkoły Podstawowej im. Ojca
Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu,
Dzień Działacza Kultury w GOK-u w Podegrodziu,
w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie aneksu do umowy na kanalizację
w Brzeznej,
w Urzędzie Marszałkowskim oddanie umowy dotyczącej programu „ Jeżdżę
z głową”,
spotkanie Kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego w siedzibie
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie,
wielka Gala Sądeczan w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu.

Ponadto Pani Wójt poinformowała, że w związku z licznymi pytaniami odnośnie przetargów
postanowiła przedstawiać na sesjach wyniki przetargów. W związku z powyższym
w ostatnim czasie zostały rozstrzygnięte następujące przetargi:
1. Wywóz wód odciekowych i nieczystości płynnych: złożono 1 ofertę. Przetarg
wygrała Firma Usługi Transportowe Wywóz Fekalii Wiesław Łatka Podegrodzie 189.
Oferta cenowa 19,00 zł za m3.
2. Przebudowa centrum wsi Brzezna: złożono 30 ofert:
cena najniższa: 280.534,01 zł – Firma PROFEXIM Sp. J., H. Duda, G. Duda,
ul. Bandurskiego w Krakowie
cena najwyższa: 499.999,99 zł - Zakład Usług Malarsko – Drogowy A. Sarata Sp. J.,
ul. Magazynowa w Nowym Sączu
3. Przebudowa centrum wsi Podegrodzia: złożono 24 oferty:
cena najniższa: 483.956,14 zł – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD
z Kamienicy
cena najwyższa: 884.941,97 zł – BUD – MAT Lucyna Matyja, ul. Kraszewskiego
Krynica - Zdrój
4. Przebudowa
drogi
gminnej
Strzyganiec
–
Chochorowice
w miejscowości Brzezna: złożono 15 ofert:
cena najniższa: 1.398.338,44 zł - Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD
w Kamienicy
cena najwyższa: 1.856,946,09 zł – Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
„GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja w Gorlicach
5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2012 – przygotowanie posiłków dla
osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek
i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna oraz przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Olszana. Zostały złożone 2 oferty przy czym została podpisana
umowa na kwotę 124.001,28 zł z P.P.H.U. TRAFUNEK Bis I Stanisława Szudy Mroczka z siedzibą w Dębowcu.
Nierozstrzygnięte przetargi to:
1. Odbiór i transport odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania,
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2. Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych oraz sprzedaż
i dostawa wyrobów betoniarskich,
3. Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi samochód ciężarowy i koparkoładowarka.
Wobec powyższego Pani Wójt poinformowała, że wyniki powyższych przetargów przedstawi
na następnej sesji.
Do sprawozdania Pani Wójt nie wnoszono żadnych uwag i zapytań.
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr XVI/156/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie na lata 2012 – 2017.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu o przedstawienie stanowiska Komisji w sprawie
projektu ww. uchwały.
Pan Stefan Śledź – Radny - powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury
i Budżetu zajmowała się następującymi punktami porządku obrad: 5,6,9 i 10 oraz według
przyjętego dzisiaj porządku obrad punktami: 11 i 12 i tym samym przedmiotowe projekty
uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
Pan Teofil Matyaszek - Radny – powiedział, że w jesieni na zebraniu Rady Sołeckiej
w Gostwicy w związku z decyzją Pani Wójt zebrano 50 podpisów w sprawie wykonania
projektu na wodociąg. Wobec powyższego chciałby się dowiedzieć czy będą na ten cel
przeznaczone jakieś środki z budżetu Gminy zgodnie z obietnicą Pani Wójt, ponieważ od tego
tematu nie uciekniemy. Przypuszcza, że w obecnej sytuacji podpisów tych byłoby na pewno
150 albo więcej, ponieważ wody coraz bardziej zaczyna wszędzie brakować.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - powiedziała, że rozumie problem braku wody, który nie
dotyczy tylko Gostwicy, ale również innych miejscowości tj. Olszana, Olszanka, Mokra
Wieś, a przede wszystkim Juraszowa. Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej przejął
administrowanie wodociągami i gdybyśmy chcieli zrobić stricte projekty na wodociągi, to
musiałaby być przeznaczona na ten cel większa kwota. Ponadto warunkiem przystąpienia do
takiego projektu jest w pierwszej kolejności złożenie deklaracji w sprawie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dzień dzisiejszy Gmina nie skończyła jeszcze
z przygotowaniem wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w tej sprawie,
ponieważ wymaga to opracowań geologicznych. Jest możliwość pozyskania środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zasadzie dotacji 40% i ewentualnej
pożyczki do budowy wodociągów pod warunkiem, że rozwiązana jest gospodarka ściekowa
na terenie Gminy. Na pewno w pierwszej kolejności Gmina przystąpi do realizacji takich
projektów, gdzie będzie większa możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Na jednej
z wcześniejszej sesji Państwo radni podejmowali uchwałę akceptującą program oczyszczania
ścieków dla terenu gminy, w którym były wskazane aglomeracje, gdzie jest planowana
kanalizacja. W miejscach gdzie ma możliwości wybudowania kanalizacji jest możliwość
wykonywania oczyszczalni przydomowych, gdzie w związku z tym jest prośba, aby
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mieszkańcy składali deklaracje w sprawie przystąpienia do tego projektu, bo jest to już tzw.
ostatni dzwonek.
W związku z tym, iż nie zadawano więcej pytań w powyższej sprawie Pan Przewodniczący
Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XVIII/178/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - zapytał czy są jakieś pytania bądź uwagi ze strony
Państwa Radnych w sprawie projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie zabierano głosu w powyższej sprawie Pan Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XVIII/179/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/158/2011 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych o przedstawienie stanowiska Komisji w sprawie projektu
ww. uchwały.
Pan Jan Kożuch - Radny - poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych na wczorajszym posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie dwa projekty
uchwał tj. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz projekt uchwały w sprawie.
Pan Józef Kotarba - Radny - w związku z tym, że przedmiotowa uchwała podejmowana jest
już bodajże po raz trzeci zapytał Panią Wójt czy w projekcie tej uchwały została
wprowadzona tylko zmiana kwotowa czy coś więcej.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - wyjaśniła, że w projekcie niniejszej uchwały została
wprowadzona tylko zmiana kwotowa w stosunku do poprzedniej uchwały.
W związku z tym, iż nie zadawano dodatkowych pytań Pan Przewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XVIII/180/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane w 2012 roku.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - zapytał czy są jakieś pytania bądź uwagi ze strony
Państwa Radnych w sprawie projektu ww. uchwały.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że w punkcie 3 uzasadnienia do niniejszej uchwały
pisze, że projekt zawiera pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego, natomiast
drugi związek tj. NSZZ „Solidarność” nie wypowiedział się w tej sprawie w terminie 30 dni.
Wobec powyższego poprosił o wyjaśnienie czy drugi związek nie wypowiedział się
w tej sprawie, bo nie otrzymał w sposób dostateczny informacji czy po prostu nie zajął
stanowiska.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - powiedziała, że NSZZ „Solidarność” podobnie jak
Związek Nauczycielstwa Polskiego w sposób dostateczny i w określonym terminie otrzymał
informacje w sprawie projektu niniejszej uchwały, co zostało przedstawione przez Panią
U. Bąk w uzasadnieniu do uchwały, jednakże nie zajął stanowiska w tej kwestii.
W związku z tym, iż nie zadawano dodatkowych pytań Pan Przewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XVIII/181/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/137/2011 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy są jakieś pytania bądź uwagi ze strony
Państwa Radnych w sprawie projektu ww. uchwały
W związku z tym, iż nie zadawano żadnych pytań Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał
projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XVIII/182/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2011 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za odpady
przyjmowane na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Podegrodziu.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy są jakieś pytania bądź uwagi ze strony
Państwa Radnych w sprawie projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie zadawano żadnych pytań Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał
projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
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Uchwała Nr XVIII/183/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy są jakieś pytania bądź uwagi ze strony
Państwa Radnych w sprawie projektu ww. uchwały.
Pan Teofil Matyaszek – Radny – zapytał Panią Wójt czy mieszkańcy mogą składać wnioski
o nowe tereny w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i czy ma to być w formie
pisemnej czy ustnej. Ponadto zapytał czy w chwili obecnej są jakieś większe obwarowania
w sprawie planu zagospodarowania w związku z osuwiskami powstałymi po ostatnich
powodziach.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - powiedziała, że praktycznie na każdej sesji podejmowane
są działania odnośnie przekwalifikowania działek jeżeli jest tylko taka możliwość.
Mieszkańcy cały czas na bieżąco składają wnioski o przekwalifikowanie terenu, gdzie Pan
Michał Jasiewicz pracownik Urzędu Gminy na bieżąco informuje mieszkańców czy dane
przekwalifikowanie terenu jest możliwe czy też nie. Wobec powyższego dobrze by było, aby
zainteresowani mieszkańcy tym zagadnieniem najpierw zasięgnęli informacji u Pana
Jasiewicza czy dana działka nadaje się do przekwalifikowania czy też nie. Na chwilę obecną
nie ma innych obwarowań dotyczących nowych osuwisk, niż te które były zapisane
w przyjętym planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie były już wyznaczone tereny
osuwiskowe.
Pan Stanisław Sikora – Radny – powiedział, że podejmując uchwały w sprawie zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy musimy dokładnie wiedzieć o jakie
konkretnie miejsca chodzi, aby nie narazić się na jakieś utrudnienia, dlatego też mapki
stanowiące załączniki do takich uchwał powinny być bardziej czytelne o co wnioskuje na
przyszłość. Wobec powyższego poprosił o wyjaśnienie czy działki wnioskowane
w przyjmowanej dzisiaj uchwale mają bezpośredni dostęp do dróg.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt – powiedziała, że jeżeli Państwo Radni mają życzenie, to
może poprosić Pana M. Jasiewicza, aby wyjaśnił wątpliwe kwestie jednocześnie dodając, że
gdyby nie było dostępu do dróg, to nie byłoby możliwości przekwalifikowania
wnioskowanych działek.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że na przyszłość działki proponowane do
przekwalifikowania będą oznaczone markerem, aby sprawa była jasna.
W związku z tym, iż nie zadawano dodatkowych pytań Pan Przewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XVIII/184/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazw rondom położonym
w Gminie Podegrodzie.
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Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – jako pierwszej głosu udzielił Pani Wójt w sprawie
projektu ww. uchwały, po czym o zabieranie głosu poprosił Państwa Radnych.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt – zwróciła się z prośbą do Państwa Radnych o podjęcie na
dzisiejszej sesji uchwały w sprawie nazewnictwa rond przy nowododanej obwodnicy od
Naszacowic do Brzeznej z uwagi na to, że Wojewódzki Zarząd Dróg ponagla nas w tej
sprawie. W związku z powyższym ogłosiliśmy konkurs w sprawie nazewnictwa tych rond
i praktycznie zaproponowane nazwy trzech rond położonych w Naszacowicach nie rodzą
żadnych kontrowersji i również Państwo Radni podczas wczorajszego posiedzenia komisji
w większości akceptowali pomysły mieszkańców, natomiast rondo w Brzeznej pomiędzy
mostem Świętej Kingi, a rondem O. St. Papczyńskiego na dzień dzisiejszy nie ma przypisanej
nazwy. Reasumując podkreśliła, aby nie traktować tych nazw jako wiążące, ponieważ każdy
z Państwa ma możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii, po czym poprosiła Pana
Przewodniczącego Rady o odczytanie propozycji tych nazw.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że projekt uchwały, który Państwo Radni
otrzymali z materiałami na sesję nieco się różni od tego co zostało wczoraj na komisjach rady
zaproponowane, a mianowicie: w § 1 w punkcie 1 zaproponowano: „Rondo im. Pod
Grodziskiem”. Punkt 2 pozostawiono bez zmian czyli „Rondo im. Matki Boskiej
Czarnopotockiej”. W punkcie 3 zaproponowano zmianę w brzmieniu: „Rondo im. Lachów
Podegrodzkich”. W punkcie 4 projektu uchwały wskazane jest rondo położone w Brzeznej,
które stwarza najwięcej problemów z przypisaniem mu właściwej nazwy. Padały w tej
sprawie rożne propozycje m. in. „Rondo im. Księdza Prałata Stanisława Maślaka”, gdzie
z tego co się dowiedział właściwe byłoby wystąpienie do Biskupa o wyrażenie ewentualnie
opinii w tej sprawie, jednakże myśli, że również radni z Brzeznej zaprezentują tutaj swoje
stanowisko.
Pan Stefan Śledź - Radny – w związku z tym, że dwa dodatkowe projekty uchwał radni
otrzymali dosyć późno m. in. projekt w sprawie nadania nazw rondom położonym
w Gminie Podegrodzie, poprosił Pana Przewodniczącego Rady o ogłoszenie kilku czy
kilkunastominutowej przerwy w obradach, aby można było spokojnie podyskutować na ten
temat i podjąć na sesji dyskusję nad nazwą ronda w Brzeznej.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy przychylił się do wniosku Pana
Radnego Stefana Śledzia po czym ogłosił 10 minut przerwy w obradach sesji.

----------- przerwa w obradach -----------

Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady po czym dodał, że
w stosunku do pierwotnego projektu przedmiotowej uchwały nastąpiły korekty nazw rond,
które będą wymagały przegłosowania w pierwszej kolejności tj. W paragrafie 1 w punkcie 1
zmianie ulega nazwa ronda, gdzie proponuje się „Rondo im. Pod Grodziskiem”. W punkcie 2
proponuje się „Rondo im. Matki Boskiej Bolesnej Czarnopotockiej”, gdzie dodano wyraz:
„Bolesnej” na wniosek Pani Wójt. W punkcie 3 proponuje się „Rondo im. Lachów
Podegrodzkich” i w punkcie 4 „Rondo im. Księdza Prałata Stanisława Maślaka”.
Pan Stefan Śledź - Radny - powiedział, że jeżeli odstąpiliśmy od imiennego nazewnictwa
przy trzech rondach położonych w Naszacowicach, to powinniśmy także odstąpić od
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imiennego nazewnictwa czwartego ronda w Brzeznej tym bardziej, że jest więcej zasłużonych
księży prałatów i innych osób, niż prałat Maślak. Jeżeli w Brzeznej rondo zostanie nazwane
imiennie, to będzie wnioskował o to, aby zmienić także nazwy trzech rond
w Naszacowicach na imiennie. Ponadto dodał, że podczas rozmowy na ten temat było
powiedziane, że nazwy rond będą się kojarzyć ze starym grodziskiem czyli ogólnie kolebką
Lachów Podegrodzkich, która wedle historii jest w Podegrodziu, a nie w Nowym Staczu,
który ją sobie przywłaszczył. Reasumując zaproponował konsensus polegający na odstąpieniu
od imiennego nazewnictwa czwartego ronda w Brzeznej proponując nazwę w brzmieniu:
„Rondo im. Doliny Dunajca”.
Pan Stanisław Sikora - Radny – powiedział, że w związku z tym, że czwarte rondo przy
nowododanej obwodnicy jest umiejscowione w Brzeznej, to przede wszystkim mieszkańcy
Brzeznej powinni decydować o jego nazewnictwie. Ponadto rondo to jest w ciągu istniejącej
już obwodnicy oraz ronda i mostu na Dunajcu, które są nazwane imieniem Świętych,
a śp. Ksiądz Prałat Maślak nie jest był osobą bezimienną dla miejscowości Brzezna. jeżeli
Osobiście proponował nazwać to rondo im. Stadnickich, jednakże z uwagi na to, iż decyzja
w tej sprawie należy do wszystkich radnych, padła propozycja, aby nazwać je im. Księdza
Prałata Stanisława Maślaka, który doprowadził do powstania Parafii w Brzeznej i myśli, że
należałoby go uhonorować w ten sposób.
Pan Józef Kotarba - Radny - poparł stanowisko Pana Stanisława Sikory oraz pozostałych
radnych z Brzeznej w sprawie proponowanej nazwy ronda w Brzeznej „im. Księdza Prałata
Stanisława Maślaka”, ponieważ jest to rondo w ciągu istniejących rond od Starego Sącza
w kierunku Brzeznej oraz mostu św. Kingi. Ostatnie rondo w ciągu tej obwodnicy nosi nazwę
„im. Stanisława Papczyńskiego”, gdzie w związku z tym myśli, że rondo „im. Księdza Prałata
Stanisława Maślaka” bardzo ładnie wkomponuje się w nazwę tego ronda oraz poprzednich,
które są nazwane imionami osób. Jeśli chodzi o proponowaną nazwę rond położonych
w Naszacowicach, to myśli że nie będzie tutaj uwag ze strony Państwa radnych, ponieważ
rondo „im. Matki Boskiej Bolesnej Czarnopotockiej” wskazuje kierunek na Czarny Potok,
gdzie jest obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej Czarnopotockiej. Ponadto jak
najbardziej zasadna jest nazwa ronda „im. Pod Grodziskiem” oraz ronda „im. Lachów
Podegrodzkich”, aczkolwiek po pewnym czasie nazwy te mogą ulec zmianie, jeżeli
mieszkańcy będą o to zabiegać, bo przykładowo w Podegrodziu było wielu znamienitych
ludzi jak np. założycieli banku, założycieli spółdzielni, założycieli Parafii Podegrodzkiej,
muzeum oraz innych budowniczych, których imionami można byłoby nazwać te ronda.
W związku z powyższym zaproponował, aby nie komplikować sprawy tylko pozostawić
nazwy rond, które już przez większość radnych zostały zaakceptowane, natomiast wniosek
Pana Radnego Stefana Śledzia jako odmienny poddać pod głosowanie.
Pan Stefan Śledź - Radny - powiedział, że jeżeli o nazwie ronda w Brzeznej mają decydować
radni z Brzeznej, to zastanawia się po co są tutaj potrzebni pozostali radni. Ponadto dodał, że
Parafia w Brzeznej powstała wtedy kiedy proboszczem był bodajże ks. Józef Młynarczyk,
a jej podział nastąpił wówczas, gdy ks. proboszczem był Józef Nowak, a więc należałoby
tutaj wymienić wszystkich wcześniejszych księży proboszczów tj. Józef Pawlak, Jan Pabian,
Józef Młynarczyk i Józef Nowak, a nie tylko ks. proboszcza Stanisława Maślaka. W związku
tym, że w Naszacowicach znajdują się trzy ronda, to można by je było nazwać imionami
i nazwiskami proboszczów, których wymienił, a czwarte rondo w Brzeznej im. ks. proboszcza
Stanisława Maślaka. Reasumując zaproponował, aby rondo w Brzeznej nazwać „ im. Kotliny
Dunajca”.
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Pan Jerzy Jasiński - Radny - powiedział, że osobiście jest za tym, aby rondo w Brzeznej
nosiło nazwę „im. Księdza Prałata Stanisława Maślaka”, natomiast decyzję w tej sprawie
będzie podejmować cała Rada Gminy, a nie tylko radni z Brzeznej jak stwierdził Pan Radny
Stefan Śledź. Na pewno dla społeczeństwa Brzeznej będzie to trafny wybór, a ponadto jak
mówił Pan Radny Kotarba rondo o takiej nazwie będzie trafnie nazwane i dobrze
wkomponowane w ciąg istniejących już rond, które są od Starego Sącza w stronę Brzeznej.
Pan Stefan Śledź - Radny – powiedział, że nadal podtrzymuje wcześniejsze stanowisko, bo
albo odchodzimy od imiennego nazewnictwa wszystkich czterech rond albo wszystkim
rondom nadajemy nazwy imienne. Skoro radni z Brzeznej decydują o imieniu ronda
w Brzeznej, to on będzie się starał decydować o imieniu rond w Naszacowicach, gdzie
proponuje podać nazwiska znamienitych osób i Rada Gminy będzie decydować, które z nich
wybierze i nazwie nimi ronda.
Pan Józef Kotarba - Radny- zaproponował, aby zakończyć dyskusję w sprawie nazewnictwa
rond i przegłosować dwa wnioski formalne, które zostały zgłoszone w tej sprawie czyli
wniosek Pana Radnego S. Śledzia i wniosek radnych z Brzeznej.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana
Radnego Józefa Kotarba o zakończenie dyskusji w powyższej sprawie, który został przez
Radę Gminy przyjęty następującą ilością głosów: 15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”,
0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ponadto Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego
Stefana Śledzia, aby rondo w Brzeznej nosiło nazwę: „Rondo im. Doliny Dunajca”, który
Rada Gminy przegłosowała następująco: 4 głosy „ZA”, 10 głosów „Przeciw”, 2 głosy
„Wstrzymujące się” i tym samym wniosek ten nie został przyjęły.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał poprawki w paragrafie 1 projektu
uchwały, które nastąpiły w trakcie dyskusji w następującym brzmieniu:
- punkt 1 - „Rondo im. Pod Grodziskiem”
- punkt 2 - „Rondo im. Matki Boskiej Bolesnej Czarnopotockiej”
- punkt 3 - „Rondo im. Lachów Podegrodzkich”
- punkt 4 - „Rondo im. Księdza Prałata Stanisława Maślaka”
Powyższe poprawki zostały przez Radę Gminy przyjęte następującą ilością głosów:
12 głosów „ZA”, 1 głos „Przeciw”, 2 głosy „Wstrzymujące się”.
Uchwała Nr XVIII/185/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością
głosów: 12 głosów „ZA”, 1 głos „Przeciw”, 2 głosy „Wstrzymujące się”.
Ad. 13 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół Nr XVII/2011 z poprzedniej sesji został przez Radę Gminy przyjęty bez uwag
następującą ilością głosów: 15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów
„Wstrzymujących się”.
Ad. 14 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Stefan Śledź – Radny – zasygnalizował Pani Wójt, że przy „Rondzie Lachów
Podegrodzkich” jest rozjazd w kierunku rz. Dunajec, który kończy się praktycznie w wiklinie,
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gdzie tworzy się dosyć duże śmietnisko, ponieważ można tam swobodnie dojechać
i rozładować co się tylko zechce. Wobec powyższego jest prośba, aby ze strony Urzędu
Gminy zająć się tym problemem i zabezpieczyć jakoś to miejsce. Ponadto w imieniu
mieszkańców zapytał Panią Wójt kiedy zabłyśnie oświetlenie uliczne przy wszystkich
rondach oddanych niedawno do użytku w Naszacowicach, a zwłaszcza przy Rondzie im.
Księdza Prałata Stanisława Maślaka w Brzeznej.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt – powiedziała, że co się tyczy nielegalnego wyrzucania
śmieci w wiklinie, to ma dzisiaj pierwsze takie zgłoszenie, natomiast w sprawie oświetlenia
ulicznego przy rondach trzeba jeszcze chwilę poczekać, ponieważ prowadzone są jeszcze
rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg w tej sprawie.
Pan Jan Kożuch - Radny – zwrócił się do Pani Wójt mówiąc, że jak będzie się zajmować
sprawą wywozu śmieci z miejsca, które zgłaszał Pan Radny Stefan Śledź, to jest prośba, aby
także usunąć śmieci z terenu zalewowego niecki rz. Dunajec w Brzeznej, gdzie także tworzy
się śmietnisko. Jednocześnie dodał, że zgłaszał już ten problem Pani Dyrektor Ewelinie
Skuza.
Pan Teofil Matyaszek - Radny – zwrócił się do Pani Wójt mówiąc, że poprzednia Rada
Gminy na przedostatniej sesji przegłosowała w drodze uchwały przyjęcie gruntów
o powierzani 2,44 ha od Wspólnoty Wsi Gostwica nieodpłatnie na rzecz dróg gminnych.
W związku z powyższym na posiedzeniu Zarządu Wspólnoty Wsi Gostwica zobligowano go,
aby zapytał jakie dokumenty trzeba dostarczyć, aby kwestie te uporządkować, chyba że stoi
coś na przeszkodzie.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – poprosiła Pana Radnego Matyaszka, aby po sesji udał się
do Pana D. Konstantego pracownika Urzędu Gminy, który udzieli wszelkich informacji w tej
sprawie.
Ad. 15 Wolne wnioski.
Pani Czesława Ruchała - Sołtys – w imieniu dzieci i rodziców ze Stadeł podziękowała
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przeznaczyła 1500 zł na
zorganizowanie ferii zimowych w szkole przez okres jednego tygodnia oraz Pani Wójt, która
się do tego przychyliła. Jednocześnie dodała, że środki te zostały bardzo dobrze
spożytkowane z czego zarówno dzieci oraz rodzice są bardzo zadowoleni.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady
Gminy Podegrodzie zamknął XVIII sesję Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Prot. B. Marcinek
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