P r o t o k ó ł Nr XIX/2012
sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 30 marca 2012 r. w sali
obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Obrady trwały od godz. 8.00 – 9.20.
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 Krzysztof Bodziony – Radny Powiatu Nowosądeckiego
Pan Przemysław Krawczyk – Radca Prawny
Pan Tomasz Dąbrowski - Doradca ds. inwestycyjnych,
Pani Bernadeta Konstanty – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Podegrodziu
Państwo Lidia i Marian Gąsior - Mieszkańcy Naszacowic
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 przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2011 roku Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu
z wykonania w 2011 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Podegrodziu
i efektów jego realizacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Podegrodzie na
lata 2012-2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2012 roku.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
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Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy otwarł sesję Rady Gminy Podegrodzie,
powitał Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów oraz gości uczestniczących w dzisiejszej sesji, po
czym na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada Gminy ma wymagane prawem quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał /nieobecny – Pan Radny Jerzy Olszak/.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy mają jakieś uwagi do
zaproponowanego porządku obrad.
W związku z tym, iż ze strony Panów Radnych nie zgłaszano żadnych uwag do proponowanego
porządku obrad został on w wyniku głosowania przyjęty przez Radę Gminy następującą ilością
głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pozwolił sobie zaprosić na
dzisiejszą sesję Państwa Lidię i Mariana Gąsior z miejscowości Naszacowice w związku z pismem
jakie złożyli w sprawie dojazdu do posesji, którzy na pewno będą chcieli zabrać głos
i przedstawić swój problem. Zanim jednak przejdziemy do dyskusji bardzo by prosił, aby Pan
Tomasz Dąbrowski doradca ds. inwestycyjnych Urzędu Gminy przedstawił stanowisko
w przedmiotowej sprawie.
Pan Marian Gąsior – Mieszkaniec Naszacowic – w imieniu własnym i małżonki podziękował za
zaproszenie na sesję po czym poinformował, że przedmiotową sprawę przedstawiali już praktycznie
od 15 lat czyli od powodzi. Z tego co się ostatnio dowiedzieli, w drugoplanowych działaniach
gminy nie ma możliwości, aby wykonać solidną kładkę przez rzekę, a nie prowizorkę
umożliwiającą dojazd do ich posesji oraz kawałek drogi, której nie mają od powodzi w 1997 roku.
Obecnie mają prowizoryczną kładkę wykonaną przez poprzedniego Wójta, natomiast problem jest
w tym, że będąc ostatnio na zebraniu w Naszacowicach Pani Wójt powiedziała, że można wykonać
podsypanie wspomnianej drogi, ale Pan Sołtys powiedział, że po co to robić skoro
przyjdzie większa woda i wszystko zabierze. Idąc takim tokiem myślenia nie należałoby nic robić,
bo przecież kataklizm może przyjść zawsze. Za byłego Wójta Pana Łatki, który chciał im dużo
pomóc w tym zakresie i to zrobił, została zrobiona kładka oraz przejazd brodem rzeki, natomiast
Pan Sołtys cały czas był temu przeciwny i straszył Pana Wójta prokuratorem, że jak to zrobi, to
będzie źle. Reasumując nie wie jak do końca wygląda ta sprawa, ale wygląda ona na jakąś farsę, bo
przecież tak nie powinno się traktować prawa i ludzi, dlatego też zwracają się o pomoc w tej
sprawie do Rady Gminy i Pani Wójt.
Pan Stefan Śledź – Radny – powiedział, że gdyby miał tę sprawę zgłosić do prokuratora, to by to
zrobił, a nie straszył, bo nie lubi straszyć, a to że Pan Gąsior rzuca na niego oszczerstwa od 12 lat
jest sprawą znaną i jest w tej kwestii dość dużo pism. Jest to całkowicie nieprawdą co mówi Pan
Gąsior, bo nawet opracowując Plan Odnowy Centrum Miejscowości Naszacowice osobiście
zgłaszał, to zadanie do realizacji. Co się zaś tyczy jego wypowiedzi na zebraniu wiejskim, że nie
ma sensu robić drogi w kierunku rzeki do Państwa Gąsior jest prawdą i podyktowana była tym, że
po pierwsze jest to droga na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a po drugie na
terenie rozmytym i przy najmniejszej wodzie drogę tę zabierze. Ponownie podkreślił, że nie może
się zgodzić z zarzutami jakie Pan Gąsior niesłusznie kieruje w stosunku do jego osoby i prosiłby,
aby to zakończyć, bo w przeciwnym razie może dojść do rozmowy na ten temat, ale nie w tym
gronie.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – poprosił Pana Tomasza Dąbrowskiego o przedstawienie
przedmiotowej sprawy od strony technicznej, bo zapewne niektórzy Panowie Radni nie wiedzą
w czym jest problem.
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Pan Tomasz Dąbrowski - Doradca ds. inwestycyjnych – poinformował, że będąc osobiście
na miejscu w Naszacowicach stwierdził, że za rzeką są cztery zabudowania. Obecnie przejazd do
tych budynków odbywa się w bród. Wybudowanie w tym miejscu mostu lub kładki pieszo-jezdnej
jest troszeczkę skomplikowane, ponieważ znajduje się na dużym rozlewisku i musiałby tam być
wybudowany dłuższy most wraz z dojazdem i nasypami. Najbardziej dogodne byłoby
wybudowanie mostu w tym miejscu gdzie jest droga, ponieważ tam są usytuowane budynki, ale
wówczas trzeba byłoby robić zabezpieczenie zgodnie z warunkami jakie daje RZGW oraz
ubezpieczyć teren pod i nad mostem co daje dosyć duży koszt. Szacuje, że ubezpieczenie brzegu
oraz wykonanie mostu czy kładki pieszo-jezdnej, gdzie muszą być spełnione takie same warunki
jak przy budowie mostu byłoby to koszt w granicach od półtora do dwóch milionów złotych i tutaj
decyzja należy do Rady Gminy.
Pan Stanisław Sikora - Radny - zapytał Pana Dąbrowskiego czy jest możliwość jakiegokolwiek
innego dojazdu do miejsca znajdującego się za rzeką w Naszacowicach czy wchodzi tylko
w rachubę budowa mostu lub kładki pieszo-jednej.
Pan Tomasz Dąbrowski - Doradca ds. inwestycyjnych – powiedział, że od centrum Naszacowic jest
tyko jedna droga dojazdowa po terenie RZGW, natomiast od strony dolnej Naszacowic nie ma
dojazdu bo jest skarpa i wchodzi tam w rachubę tylko budowa mostu.
Pan Teofil Matyaszek - Radny - zapytał czy mówimy tutaj o terenie znajdującym się za kaplicą
w Naszacowicach czy koło Pana rzeźbiarza J. Lizonia.
Państwo Lidia i Marian Gąsior – Mieszkańcy Naszacowic – odpowiedzieli, że jest to teren za
kaplicą w Naszacowicach.
Pan Teofil Matyaszek - Radny – powiedział, że jeżeli jest to teren za kaplicą w Naszacowicach, to
faktycznie jest problem, ale może po woli znajdzie się jakiejś wyjście z tej sytuacji, a nie od razu
zaczynać od straszenia prokuraturą. Wpierw należy zacząć od rozmów z radą i wójtem, bo przecież
każdy z mieszkańców należy do tej gminy i do tego wójta i jakoś wspólnie, powoli, niekoniecznie
w jednym roku rozwiązać ten problem. Faktem jest, że jest to trudna sytuacja, ponieważ we
wspomnianym miejscu rzeka jest szeroka. Wszystkim nam wiadomo, że łatwe decyzje łatwo jest
podejmować, a trudne trudniej, ale niestety trzeba jakoś je podjąć.
Pan Stefan Śledź - Radny – nawiązując do zapytania Pana Radnego Sikory odnośnie
jakiegokolwiek dojazdu do posesji Państwa Gąsior powiedział, że jest zjazd technicznie możliwy
do wykonania z góry od „Zalasu”, gdzie są to tereny Wspólnoty Podegrodzia, Juraszowej,
Nadleśnictwa oraz tereny prywatne. Wobec powyższego był zamiar, żeby zacząć to realizować
w tym roku, ale niestety sprawa utknęła w miejscu, ponieważ począwszy od „Zalasu” nie ma na to
zgody i na chwilę obecną jest to nierealne do wykonania.
Pan Józef Kotarba - Radny- powiedział, że przedmiotowa sytuacja powstała wskutek tego, że
kiedyś władza gminy dała zgodę na budowę budynków mieszkalnych na wspomnianych terenach,
ale ponieważ jest ciągłość władzy, to obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie dojazdów do tych
zabudowań. To nie była samowola budowlana czy jakieś inne rzeczy, do których by można było
zakwalifikować wybudowanie tam budynków przez mieszkańców bez zgody władzy gminy. Wobec
powyższego nie widzi takiej możliwości, aby Rada i Gmina nie zajęła się tematem przejazdu do
posesji Państwa Gąsior i innych 3 czy 4 budynków mieszkalnych, które tam powstały. Mówiąc, że
koszt wybudowania dojazdu do ww. budynków opiewa na kwotę ponad półtora miliona złotych
jaki musiałby ponieść Gmina i niezrobienie czegokolwiek co umożliwiałoby tym mieszkańcom
normalny kontakt ze światem byłoby niedorzeczne. Koszty inwestycyjne są takie jakie są,
i w niektórych miejscach były jeszcze wyższe, gdzie drogi o kilku budynków kosztowały ponad
osiemset tysięcy złotych, a nawet milion złotych i to nie jest dla niego argument, że koszt tej
inwestycji jest taki czy inny. Nie wie jak sytuacja wygląda w tej chwili nieco wyżej przed
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wspomnianym rozlewiskiem i jakie tam są tereny i czyjej są własności, a także czy jest możliwość
wykonania tam dojazdu od góry. Uważa, że w tej sprawie Państwo zainteresowani musieliby się
dogadać z właścicielami tych terenów. Jeśli natomiast nie będzie możliwości dojazdu do
wspomnianych posesji, to pozostaje jedyne wybudowanie kładki pieszo-jezdnej nie dla wozów
ciężarowych tylko dla pojazdów osobowych. Pozwolenia i zgody wymaganych instytucji na kładkę
pieszo-jezdną czy most są identyczne, jednakże koszt budowy mostu o nośności kilkunastu ton
znacznie się różni od kładki o nośności kilku ton i przypuszcza, że koszty takiej kładki są dużo
niższe niż mostu. Nie jest specjalistą od budowy mostów i trudno mu polemizować z kosztem,
który przedstawił Pan Dąbrowski, natomiast nie można tej sprawy pozostawić niezrealizowanej, bo
są to mieszkańcy naszej gminy i w tej czy dalszej przyszłości jakiś dojazd do drogi cywilizowanej
mieć muszą. Jak wiadomo w ostatnich latach co chwilę mamy kataklizmy i nie może być tak, że
osoby te będą przejeżdżać brodem raz na 5 lat, bo woda zabierze jedną czy drugą prowizoryczną
kładkę, na które również były i będą ponoszone koszty, bo jakiś przejazd czy kładka być musi.
Suma summarum przez kilkanaście lat też się nazbiera kilkaset tysięcy złotych włożonych w to
miejsce. Stąd jakby konkluzja, że trzeba się przymierzyć i poważnie podejść do tematu, nie strasząc
się prokuratorem, ani innymi rzeczami, bo mieszkańcy przede wszystkim są zainteresowani tym
żeby mieli normalny kontakt ze światem i normalny przejazd. Stąd też może nerwowość
Pana Radnego Stefana Śledzia, który w poprzednich kadencjach Rady Gminy mocno zabiegał o to,
żeby ten most zrobić i myśli, że teraz też jest za tym, a jeśli nie, to trochę byłoby to niezrozumiałe.
Reasumując Rada Gminy nie może pozostawić tych kilkunastu mieszkańców bez cywilizowanego
dojazdu do swoich domów.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt – nawiązując do wypowiedzi Pana Radnego Kotarby, który
stwierdził, że jest to trudna sytuacja i obowiązek ze strony Gminy zapewnienia dojazdu do posesji
Państwa Gąsior i nie tylko wyjaśniła, że nie było takiej sytuacji, że mieszkańcom tym nie
pomożemy. Jednakże po przeanalizowaniu dokumentów wychodzi na to, że najpierw były to
samowole budowlane, a dopiero potem zalegalizowane przejazdem w bród i wybudowaniem
drewnianej kładki przez rzekę, więc nie można tutaj mówić o jakimś zaniedbaniu z naszej strony.
Odcinek drogi gminnej prowadzący do tych posesji jest utrzymywany w należytym stanie,
natomiast wiele kontrowersji budzi przejazd po wałach będących własnością RZGW. Korzystając
z obecności Pani Sołtys ze Stadeł poinformowała, że przyszło kolejne pismo z RZGW z Krakowa
w sprawie wykonania drogi w Stadłach po wałach rzeki Gostwiczanka, gdzie wchodzi jedynie
kwestia dzierżawy wału na krótki okres czasu, bo na dłuższy okres instytucja ta nie wyraża zgody.
Taka sama sytuacja jest z Państwem Gąsior, gdzie chcąc połączyć drogę gminną i zrobić most,
musimy mieć zgodę RZGW, a na dzień dzisiejszy RZGW takiej zgody po brzegach rzek nie daje
i żeby tutaj też była jasność sytuacji, że gmina nie zaniechała tych działań. Jak słusznie zauważył
Pan Radny Kotarba coraz częściej dochodzi do kataklizmów i płyty, które są układane na
przejeździe w bród po większej wodzie są naruszanie, zabierane i zakładane nowe, jak również
drewniana kładka z przejściem jest poprawiana, aby była w takim stanie jak być powinna.
Pan Józef Kotarba – Radny - nawiązując do wypowiedzi Pani Wójt powiedział, że nie można
porównywać kładki drewnianej powstałej ileś lat temu z jej stanem technicznym jaki jest obecnie.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że przedmiotowa sprawa jest wałkowana od wielu
lat i jak dzisiaj powiedzieli Państwo Gąsior prawie od 20 lat się o to starają. Z tego co jej wiadomo,
to Pan Radny Kotarba jest już drugą kadencję radnym i dlaczego wcześniej sprawa ta nie była
załatwiona. Reasumując, żeby była jasność sytuacji, nie ma tutaj żadnej arogancji w stosunku do
Państwa Gąsior.
Pani Lidia Gąsior - powiedziała, że to nie jest arogancja ze strony Pani Wójt, tylko ze strony
wszystkich kolejnych wójtów.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że sprawa nie dotyczy tylko jednej rodziny i żeby
nie zostało to odebrane w ten sposób, że kogoś z Państwa zainteresowanych lekceważymy
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i pozostawiamy samych sobie. Rozwiązanie sprawy jest trudne, jednakże nie powiedziała, że
nierealne, dlatego też na dzisiejszą sesję poprosiliśmy Pana Tomasza Dąbrowskiego, który jako
fachowiec zbadał tę sytuację na miejscu i przedstawił jej stan faktyczny. Państwo zainteresowani
muszą być świadomi, że samo przygotowanie dokumentacji zajmie co najmniej półtorej roku i tak
jak wcześniej powiedziała, nie wiadomo czy RZGW wyrazi na to zgodę. Jako Gmina na bieżąco
mamy kontakt z tą instytucją, gdzie nawet w dniu wczorajszym rozmawialiśmy z nimi na ten temat,
bo wskazywaliśmy miejsca na potokach, które ewentualnie są do umocnień. Osobiście z całym
szacunkiem mówi, że z jest strony jest pełna otwartość i jeżeli Rada Gminy wskaże środki
w budżecie gminy w kwocie dwóch milionów złotych, które będzie można przesunąć na ten most,
to jako wykonawca uchwał Rady Gminy zaangażuje się w to zadanie i Państwu pomoże.
Pan Józef Kotarba – Radny - powiedział, że nikt z radnych nie zarzucał Pani Wójt, że czegoś nie
dopatrzyła czy zaniedbała, jednak sytuacja sprzed 20 lat nie może być porównywana z sytuacją na
dzień dzisiejszy. Kładka pieszo-jezdna wybudowana ileś lat temu, kiedy nie było samochodów
i nawet nie każdy miał konia nie może być porównywalna z sytuacją obecną, gdy cywilizacja idzie
do przodu i mamy różne możliwości techniczne budowy mostów, przejść i kładek. Wobec
powyższego postuluje, aby się zająć poważnie tym tematem, bo to że RZGW po pierwszych
rozmowach nie wyraziło na to zgody lub obwarowało zgodę pewnymi uwarunkowaniami jest
rzeczą normalną i zasłanianie się tym oraz pozostawianie zainteresowanych, aby sami sobie z tym
radzili byłoby nie fair. Osobiście uważa, że trzeba dokładnie zająć się tą sprawą i nadal rozmawiać
z RZGW. Myśli, że zainteresowani poczekają bez problemu półtora roku czy nawet dwa lata na
załatwienie tej sprawy wiedząc, że są podejmowane działania w tym zakresie.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że Państwo Gąsior zostali zaproszeni na dzisiejszą
sesję, żeby mieli możliwość zapoznania się z tym tematem i żeby nie było takiej sytuacji, że ze
strony wójta i rady pozostaje bierność w tym zakresie. Tak jak wcześniej wspomniała, jeżeli
zostaną zapewnione w budżecie gminy środki na ten cel, to jako wójt podejmie wszelkie starania
o to, żeby wybudować ten most.
Pan Jan Kożuch - Radny – powiedział, że rozumie niedogodność dojazdu Państwa Gąsior,
natomiast chciałby tutaj powołać się na słowa Pani Wójt czyli podstawowy problem finansowy
gminy, który dotyczy większości spraw naszej gminy. Gdyby to była infrastruktura
gminna, to można by się było ubiegać o jej odbudowanie np. ze środków powodziowych przy
współfinansowaniu i taka kwota byłaby możliwa do wygenerowania z budżetu Gminy, natomiast
stricte dwa miliony złotych czy podobna kwota bez żadnych środków zewnętrznych jest w tej
chwili kwotą niemożliwą do przesunięcia z innych paragrafów budżetu gminy. Ponadto chciał
zaznaczyć, że nie jest to jedyna sytuacja w Gminie, gdzie nie ma dojazdu przez most, bo przecież
osiedle czterech domów wybudowanych w Brzeznej zgodnie z pozwoleniami też przejeżdża przez
bród rzeki, gdzie skala tego problemu może jest mniejsza, bo koryto rzeki też jest mniejsze.
Podobna sytuacja jest w Stadłach, gdzie też praktycznie nie ma dojazdu do posesji, dlatego prosi,
aby przy podjęciu decyzji zwrócić uwagę na te obiektywne sytuacje.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że zgodnie z deklaracją Pani Wójt na pewno
rozwiązanie tego problemu nie będzie proste. Myśli, że w pierwszej kolejności powinniśmy się
skupić na przygotowaniu dokumentacji, a później będziemy się zastanawiać nad ewentualnym
wygospodarowaniem środków budżetowych, bądź też pozyskaniem w jakiś sposób środków
zewnętrznych, bo innych możliwości tutaj za bardzo nie widzi, po czym podziękował Państwu
Gąsior za udział w sesji.
Pani Lidia Gąsior – w imieniu własnym i męża serdecznie podziękowała wszystkim Państwu
obecnym za zwrócenie uwagi chociaż w małej części na ich problem.
Ad. 3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
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Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy
sprawozdawczym uczestniczył w następujących spotkaniach:

poinformował,

że

w

okresie

08.03. 2012r. - spotkanie z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” oraz
Radnymi Nowego Sącza i Podegrodzia w sprawie budowy ścieżki rowerowej
wzdłuż obwodnicy i lewego brzegu Dunajca,
13.03. 2012r. - spotkanie z członkami Wspólnoty Gruntowej Wsi Gostwica,
20.03. 2012r. - zebranie Wiejskie w Podrzeczu,
24.03. 2012r. - zebranie Zarządu Gminnego Związku OSP w Olszanie.
W okresie sprawozdawczym do biura Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:
- Państwowa Komisja Wyborcza – sprawa dotyczy uściślenia pewnych zapisów odnośnie pisma,
które państwo Radni otrzymali na temat podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze. Jeśli
Wysoka Rada wyrazi wolę, aby podjąć dzisiaj dyskusję na ten temat, to tak będzie, a jeśli nie, to
uważa, że sprawa powinna znaleźć się na wspólnym posiedzeniu komisji i zostać szczegółowo
przedyskutowana.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. z o.o. w Brzeznej –
Pani Dyrektor Bogusława Kozłowska w związku z zakończeniem koniecznych prac remontowych
spowodowanych awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Brzeznej zwraca się
z prośbą o możliwość zwrotu poniesionych kosztów remontu poprzez okresowe zmniejszenie lub
zawieszenie czynszu za najem lokali. Sprawa ta była przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu i myśli, że Pan Przewodniczący Komisji będzie mógł
służyć wyjaśnieniami w tym względzie, jeśli będzie taka konieczność,
- Rada Powiatu Nowosądeckiego – dotyczy składania wniosków o nadanie wyróżnienia „Odznaka
Honorowa Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla osób za wybitne osiągnięcia dla rozwoju
działalności społecznej i kulturalnej na Sądecczyźnie,
- Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Starym Sączu, a także informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2012 r.
Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przekazane Państwu Radnym do informacji
i jeśli będzie wola Państwa Radnych, to na kolejną sesję zostanie zaproszony Pan Komendant
Komisariatu Policji w Starym Sączu, aby była możliwość zadania mu ewentualnych pytań
i uzyskania na nie odpowiedzi.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz informacja o stanie mienia komunalnego
i sprawozdanie z działalności Biblioteki Gminnej w Podegrodziu. Materiały te teoretycznie
powinny być skserowanie i dostarczone Panom Radnym, natomiast są one dostępne także na stronie
BIP Urzędu Gminy Podegrodzie oraz w biurze Rady Gminy. Wobec powyższego, żeby nie
powielać biurokracji i tworzyć dodatkowych dokumentów proponuje, aby Panowie Radni, którzy są
zainteresowani tym, aby materiały te otrzymać w formie papierowej, zwrócili się do pracownika
Biura Rady Gminy, który w razie potrzeby skseruje i udostępni te dokumenty. Jak wyżej
wspomniał sprawozdania te są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Podegrodzie i jeżeli Państwo
Radni wyrażą zgodę, to w ten sposób byśmy postąpili w tym temacie.
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:
28.02.2012 r.
29.02.2012 r.

- Powiatowa Rada ds. zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Spotkanie z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Olszanie
w GOK-u,
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- Dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego uzupełnień dotyczących projektu
kanalizacji,
01.03.2012 r.
- Spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy,
05.03.2012 r.
- Spotkanie w sprawie zakończenia kanalizacji w Brzeznej,
06-07.03.2012 r. - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
08.03.2012 r.
- Spotkanie w Szkole Podstawowej w Olszanie z okazji Dnia Kobiet,
08.03.2012 r.
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z Panem Wojewodą Jerzym Millerem,
12.03.2012 r.
- Spotkanie ze Wspólnotą Mieszkaniową w Olszanie,
12.03.2012 r.
- Podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego,
13.03.2012 r.
- Spotkanie w sprawie monografii Gminy Podegrodzie z prof. Feliksem
Kirykiem i współtwórcami, którzy ewentualnie zajmą się przygotowaniem tej
pu publikacji,
14.03.2012 r
- Spotkanie z Panem Starostą w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu,
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie dostarczenia wniosku
15.03.2012 r.
pn. „Remizy Małopolskie”,
19.03.2012 r.
- Spotkanie w Ośrodku Zdrowia w Brzeznej w sprawie odbioru przeprowadzonych
robót,
- Spotkanie z projektantem w sprawie zakończenia dokumentacji na wykonanie
19.03.2012 r.
kanalizacji w Podegrodziu,
20.03.2012 r.
- Rozpoczęcie zebrań wiejskich,
- Dostarczenie faktury do Banku Gospodarstwa Krajowego i rozliczenie kanalizacji
23.03.2012 r.
w Brzeznej. W tym samym dniu do Urzędu Gminy przybyli pracownicy
z Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie skontrolowania przetargu na
dożywianie dzieci. Wiedziała, że kwestia ta budzi wiele kontrowersji, ale nie sądziła,
że niektórzy posuną się do tego stopnia, żeby złożyć doniesienie do CBA. Został
sprawdzony przetarg i żadnych uwag co do procedury i postępowania przetargowego
nie stwierdzono,
- Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Podegrodziu,
24.03.2012 r.
- Gościliśmy przedstawicieli Macedonii, którzy spotkali się z młodzieżą ze Szkoły
25.03.2012 r.
Podstawowej i Zespołu Szkół w Podegrodziu.
- Odbyły się negocjacje z Panem Augustynem Olszakiem w sprawie zawarcia umowy
26.03.2012 r.
dzierżawy za grunt zajęty pod kolektor na odcinku ok. 700 metrów o szerokości
4 metry za co nie miał płacone przez 20 lat, albo dłużej.
- Podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie umów na:
27.03.2012 r.
„ Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu”
„ Remont filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach”
„ Zagospodarowanie terenów w Olszance”,
- Dostarczono umowy do Banku Gospodarstwa Krajowego
27.03.2012 r
- Odbyło się spotkanie z Panem Wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem
27.03.2012 r.
w sprawie zamknięcia wysypiska śmieci i możliwości pozyskania środków
na jego rekultywację. Pomimo tego, iż mamy jeszcze sporo czasu do zamknięcia
wysypiska będą podejmowane działania w tym zakresie.
- Spotkanie w Kuratorium Oświaty z dyrektorem Stanisławem Szudek
29.03.2012 r.
- Zakończenie zebrań wiejskich. W związku ze sprawnym przeprowadzeniem zebrań
29.03.2012 r.
wiejskich podziękowała Paniom i Panom Sołtysom oraz Panom Radnym za ich
zorganizowanie. Jednocześnie podkreśliła, że jest podbudowana spotkaniami
z mieszkańcami oraz podziękowała za miłą atmosferę i sprawnie przeprowadzenie
tych zebrań.
.
01.03.2012 r.

Pan Stanisław Sikora- Radny- zapytał Panią Wójt czy spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy
dotyczyło zatrudnienia osób bezrobotnych, a jeżeli tak, to ile by to było osób i na jaki okres czasu.
Jednocześnie zawnioskował, aby osoby te w pierwszej kolejności dokonały posprzątania terenu
gminy tak jak to było praktykowane co roku.
7

Pani Małgorzata Gromala - Wójt – poinformowała, że w Powiatowym Urzędzie Pracy było
spotkanie na temat prac związanych z osobami interwencyjnymi. Gmina nasza zatrudni 10 osób
w tym 3 kobiety i 7 mężczyzn. Powiatowy Urząd Pracy wyłonił większą część tych osób, które
przez okres dwóch ostatnich lat nie pracowały przy tego typu pracach. Pracownicy, o których
mowa zostaną przydzieleni do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu i kontrolę nad nimi
będzie sprawował Pan Mariusz Karpierz. Osoby te będą wykonywać niezbędne prace porządkowe
na terenie gminy m. in. zbieranie śmieci i wykaszanie rowów.
Następnie Pani Wójt Małgorzata Gromala przedstawiła informacje na temat przetargów jakie
odbyły się od ostatniej sesji:
Przetargi nieograniczone w miesiącu marcu:
1. „Odbiór i transport odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania”:
a) Część I dot. odbioru odpadów z:
− oczyszczalni ścieków w Podrzeczu
− cmentarza w Brzeznej i w Podrzeczu
oraz transport odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania. Umowa zawarta na kwotę
16.120,00 zł z Firmą Transport Specjalizowany Marek Wójcik z siedzibą Podegrodzie
172, 33-386 Podegrodzie- złożona 1 oferta.
b) Część II dot. odbioru odpadów selektywnie zebranych w workach (z logo Urzędu
Gminy) od mieszkańców na kwotę 69.728,00 zł z: Transport Specjalizowany Marek
Wójcik z siedzibą Podegrodzie 172 - złożona 1 oferta.
c) Część III dot. odbioru ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego
z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu na kwotę 44.500,00 zł z: Transport
Specjalizowany Marek Wójcik z siedzibą Podegrodzie 172 - złożona 1 oferta.
d) Część IV dot. odbioru i wywozu zwłok bezdomnych i dziko żyjących zwierząt do
miejsc utylizacji (nie złożono żadnej oferty). W przedmiotowej sprawie odbyło się
spotkanie ze Starostą oraz Wójtami Powiatu Nowosądeckiego odnośnie ewentualnej
wspólnej budowy schroniska dla zwierząt bezdomnych w celu obniżenia kosztów ich
transportu do schronisk odległych. Ponadto jako Gmina planujemy zorganizować
3 - 4 kojce dla psów wałęsających się, aby mogły tam przebywać pod nadzorem przez
pewien okres czasu.
2. „Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich (prefabrykaty) dla potrzeb Zakładu
Gospodarki Komunalnej” - złożone 4 oferty :
cena najniższa: 87.880,00 zł – „MIREK” Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa
Stanisław Mirek, 33-336 Łabowa 254
cena najwyższa: 106.330,00 zł – Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Genowefa
Stelmach, Cieniawa 108, 33-333 Ptaszkowa.
3. Został rozstrzygnięty przetarg na „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych
dróg gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej - złożono 3 oferty.
Dwóch oferentów przedstawiło jednakową cenę do przetargu. W drugim etapie
przetargowym została wyłoniona Firma IMBUD na kwotę184.254 zł.
Ponadto Pani Wójt poinformowała, że w ubiegłym roku prace związane z uzupełnianiem ubytków
w drogach były rozpoczęte od górnej części gminy czyli Olszany, natomiast w tym roku będzie
odwrócona kolejność i prace te będą rozpoczęte od Podrzecza. Na chwilę obecną praktycznie został
rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dróg z promesy popowodziowej, która wynosiła dziewięćset
tysięcy złotych. Z budżetu gminy musimy dołożyć 20% środków do tego zadania czyli milion sto
tysięcy złotych. Oferta przetargowa na to zadanie opiewała na kwotę osiemset pięć tysięcy złotych,
gdzie w związku z tym pozostaje dwieście czterdzieści tysięcy złotych do ewentualnego
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zagospodarowania. Wobec powyższego zwróciliśmy się do wojewody o pozwolenie na
przeznaczenie tych środków na kolejną drogę, która była w wykazie dróg popowodziowych. Ma
nadzieję, że decyzja wojewody będzie pozytywna i umożliwi to wykonanie dodatkowego zadania.
Najniższą ofertę cenową na ww. zadnie złożyła Firma PRDM z Nowego Sącza.
Do sprawozdania Pani Wójt nie wnoszono dodatkowych 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 pozytywnie zaopiniowała projekty proponowanych uchwał.
W związku z tym, iż nie zadawano żadnych pytań w powyższej sprawie Pan Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XIX/186/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 1 głos „ Wstrzymujący się” / Pan Józef Kotarba /.
Pan Józef Kotarba - Radny – powiedział, że wstrzymał się od głosu podczas podejmowania ww.
uchwały, ponieważ nie wie dokładnie czego sprawa dotyczy, a krótki komentarz, że Komisja
Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu pozytywnie zaopiniowała ten czy inny projekt
uchwały nie jest dla niego wystarczająca.
Pan Stefan Śledź – Radny - powiedział, że w projekcie budżetu jest wszystko dokładnie opisane
słownie i cyfrowo i jeżeli ktoś dokładnie zapozna się z jego treścią, to wszystko powinno być
zrozumiałe.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że jeśli są jakieś zapytania to Pani Skarbnik
zawsze służy wyjaśnieniami i jeśli Pan Radny Kotarba ma jakieś wątpliwości, to zawsze może o to
zapytać.
Pan Józef Kotarba - Radny – powiedział, że nie zadawał pytań w tej sprawie, aby nie przedłużać
pracy Rady Gminy, bo uznał że nie ma takiej potrzeby, natomiast przysługuje mu prawo
wstrzymania się od głosu.
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 – w związku z otrzymaną poprawioną wersją projektu
budżetu gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawianie zmian, które pojawiły się w międzyczasie.
Pani Agnieszka Pacholarz - Skarbnik – poinformowała, że pozwoliła sobie przedłożyć dodatkowe
zmiany do projektu budżetu gminy, które zostały wprowadzone w związku z decyzją Głównego
Zarządu OSP jaka została podjęta w zeszłą niedzielę. Zmiana ta dotyczyła podziału dotacji celowej
jaka została zaplanowana w budżecie gminy w kwocie 30.000 zł. Zmiany te obrazuje dodatkowy
załącznik Nr 8 do projektu niniejszej uchwały. Zgodnie z ww. decyzją OSP Stadła otrzymała 5.000
zł, OSP Olszana - 5.000 zł, OSP Brzezna - 5.000 zł, OSP Olszanka - 5.000 zł, OSP Brzezna- Litacz
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– 2.500 zł, OSP Gostwica - 1.500zł, OSP Mokra Wieś -1000 zł i OSP Podegrodzie - 5.000 zł.
Jednocześnie nadmieniła, że OSP Podegrodzie ma przeznaczone ww. środki na wydatki majątkowe
zwiane z zakupem samochodu. Ponadto decyzją Pani Wójt zostały zabezpieczone dodatkowe środki
na działalność OSP zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej w wysokości 50.000 zł na
dotacje dla OSP Gostwica z przeznaczeniem na zakup samochodu.
Pan Stanisław Sikora - Radny – powiedział, że na temat OSP w Podegrodziu dyskutowano już
wówczas kiedy była przeznaczana dotacja do zakupu nowego sprzętu dla tej jednostki. W związku
z powyższym uważa, że jednostka ta została już dość dobrze doposażona i były zapewnienia, że już
więcej nie będzie się ubiegać o kolejne dotacje. Wobec powyższego twierdzi, że pozostałe jednostki
OSP na terenie naszej gminy mają większe potrzeby w tym zakresie, niż Podegrodzie, które
występuje o zakup następnego samochodu co świadczy o braku konsekwencji.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - wyjaśniła, że przeznaczenie kwoty 5.000 zł na samochód dla
jednostki OSP Podegrodzie było dokonane przez Zarząd Gminny OSP z ogólnej puli środków
wynoszącej ponad 270.000 zł na ogólne działanie jednostek OSP na terenie naszej gminy. Ponadto
poinformowała, że w związku z pismem Gminnego Zarządu OSP, które jakiś czas temu było
Państwu przedstawione w sprawie utrzymania gotowości bojowej, na spotkaniu ww. Zarządu,
w którym uczestniczyła wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy zapadła decyzja, że
w ciągu kadencji będą dofinansowane maksymalnie dwa samochody. W związku z powyższym
w chwili obecnej zabezpieczone zostały środki na zakup samochodu dla OSP w Gostwicy.
Jednocześnie Zarząd Gminny OSP zwrócił się z prośbą, aby w 2014 roku zabezpieczyć środki
w wys. 50.000 zł dla OSP Olszanka na ten cel. Do innych samochodów strażackich gmina nie
dopłaca. Wszystkie jednostki są traktowane jednakowo i finansowane z ogólnego budżetu jakim
dysponuje ZG OSP. Gmina partycypuje jedynie w kosztach związanych z projektami zewnętrznymi
jak np.„Remizy Małopolskie” odnośnie remontu remiz, o czym wspomniała w swoim
wcześniejszym sprawozdaniu. Zarząd Gminny OSP również włączył się w ten projekt typując w
zeszłym roku jednostkę OSP Olszana, w tym roku jednostkę OSP Stadła, a w następnym roku ma
to być OSP Brzezna, jeżeli program ten będzie nadal realizowany. Partycypacja Gminy w tym
projekcie wynosi 50.000zł, przy czym drugie 50.000 zł można pozyskać ze środków zewnętrznych.
W związku z tym, iż nie wnoszono dodatkowych uwag i zapytań w powyższej sprawie, Pan
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XIX/187/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
14 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2011 roku
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu
z wykonania w 2011 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Podegrodziu
i efektów jego realizacji.
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 posiedzeniu w dniu 27 marca br. podjęła pozytywne opinie w sprawie trzech
poniższych punktów porządku obrad:
- w sprawie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012,
- w sprawie zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
w placówkach podległych gminie,
- w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Podegrodzie na lata 2012-2014.
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Ostatni z wyżej wymienionych punktów wywołał podczas posiedzenia Komisji niejaką dyskusję
i pewne kontrowersje, dlatego też opinia w tej sprawie została podjęta stosunkiem głosów: 4 „ZA”
i 2 „Wstrzymujące się”. Nie chodziło tutaj o jakieś merytoryczne kwestie dotyczące samego
programu tylko Radni zwrócili uwagę na to, że w ślad za następnym zadaniem zleconym Gminie
jak na razie nie ma znaczących środków z budżetu państwa na wykonanie tego zadania.
W związku z tym, iż nie wnoszono żadnych uwag w powyższej sprawie, Pan Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XIX/188/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
14 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych
placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – zapytał czy są jakieś pytania ze strony Panów Radnych
odnośnie projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie wnoszono żadnych uwag w powyższej sprawie, Pan Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XIX/189/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
14 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Podegrodzie na lata 2012-2014.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – zapytał czy są jakieś pytania ze strony Panów Radnych
odnośnie projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie wnoszono żadnych uwag w powyższej sprawie, Pan Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XIX/190/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 1 głos „ Wstrzymujący się” /Pan Stanisław Banach/.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2012
roku.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego o opinię odnośnie projektu ww. uchwały.
Pan Artur Pawłowski - Radny – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego podczas posiedzenia w dniu 28 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała
projekt ww. uchwały.
Pan Stefan Śledź - Radny – powiedział, że przedmiotowa kwestia budzi we wszystkich radach
wiele kontrowersji, ponieważ społeczeństwo jest zubożałe i wciąż prowadzone do ubóstwa, a rady
i różne instytucje zajmują się pieskami. Jeżeli zatem będzie się to miało wiązać z jakimikolwiek
kosztami, to osobiście jest przeciwny uchwałom dotyczącym zwierząt, ponieważ to Rząd musi iść
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w kierunku ich znakowania, co umożliwi zlokalizowanie właściciela takiego zwierzęcia, ponieważ
każdy powinien ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, a nie obarczać tym problemem rady
gmin i inne instytucje.
W związku z tym, iż nie wnoszono dodatkowych uwag w powyższej sprawie, Pan Przewodniczący
Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod głosowanie jawne.
Uchwała Nr XIX/191/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
12 głosów „ZA”, 1 głos „Przeciw” /Pan Radny Stefan Śledź/, 1 głos „Wstrzymujący się”
/ Pan Radny Józef Kotarba /.

Ad. 11 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W związku z tym, że nie wszyscy Państwo Radni zdążyli się zapoznać z protokołem z ostatniej
sesji, Pan Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach, aby Państwo Radni
mieli czas zapoznać się z jego treścią.
Z uwagi na ogłoszoną przerwę w obradach, Pani Wójt poinformowała, że zmuszona jest opuścić
posiedzenie Rady w związku z kolejnym spotkaniem.
Pan Jan Kożuch - Radny - w związku z tym, że Pani Wójt zamierza opuścić posiedzenie Rady
poinformował, że w bieżącym tygodniu została odebrana kanalizacja w Brzeznej. Dzięki
uprzejmości Pani Wójt, która powierzyła Panu Sebastianowi Popardowskiemu prace nadzorujące
przy odbiorze tej kanalizacji łatwiej było doprowadzić do jej uruchomienia. W związku
z powyższym w obecności wszystkich Panów Radnych i Pani Wójt pragnie podziękować Panu
Sebastianowi Popardowskiemu za Jego olbrzymi wkład i zaangażowanie przy odbiorze tej
inwestycji.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - powiedziała, że jeśli chodzi o kanalizację w Brzeznej, to trudno
tutaj nie wspomnieć także zaangażowania Pana Sołtysa i Panów Radnych z Brzeznej, którzy byli
praktycznie przy każdej studzience kanalizacyjnej i w każdym miejscu, gdzie było to
monitorowanie. W związku z powyższym myśli, że kanalizacja jest poprawnie wykona za co
serdecznie podziękowała ww. osobom. Ponadto dodała, że w związku ze spotkaniem jakie jest
w dniu dzisiejszym z Panem Marszałkiem Sową i Panem Sorysem na temat Strategii Rozwoju
Regionu Sądecczyzny zmuszona jest opuścić wcześniej sesję i udać się na to spotkanie. Na
zakończenie dodała, że zebrania wiejskie odbywały się w ciągu ostatniego tygodnia i myśli, że
wszystkie poruszane sprawy zostały wyjaśnione. W sytuacji gdyby były do niej jakieś interpelacje
czy wnioski ze strony Państwa Radnych czy Państwa Sołtysów, to jest do dyspozycji w Urzędzie
Gminy.
----------- przerwa w obradach -----------

Po przerwie Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne protokół
Nr XVIII/2011 z poprzedniej sesji, który został przez Radę Gminy przyjęty bez uwag następującą
ilością głosów: 11 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 12 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że ponieważ Rada Gminy będzie dyskutować
w sprawie uchwały odnośnie zmiany terytorialnej okręgów wyborczych, zapytał czy ze strony Rady
Gminy i Urzędu Gminy są czynione jakieś przymiarki w tej kwestii czy jest to dopiero otwarcie
dyskusji.
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Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - powiedział, że jest to dopiero otwarcie dyskusji, natomiast
osobiście zwrócił się z prośbą do Pana Sekretarza, aby przedstawił w zarysie jak ta kwestia
wygląda, ponieważ są tutaj do spełnienia określone warunki i należy się nad tym poważnie
zastanowić.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że zmiana okręgów wyborczych wiąże się
z konsekwencjami na lata i nie jest łatwo później zmienić takiej decyzji, ponieważ Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga konkretnych argumentów, aby można było tego
dokonać. W związku z tym, że jest to trudna decyzja, to trzeba bardzo dokładnie przeanalizować
niniejsze zagadnienie i przed wyborami szeroko je rozpropagować, ponieważ przy pierwszych
wyborach mogą zaistnieć duże problemy z prawidłowym zagłosowaniem. Prace nad projektem
takiej uchwały muszą być bardzo rzetelnie przeprowadzone przez Radę Gminy, jednakże podjęte
dosyć szybko.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – powiedział, że zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę i na
pewno nie będziemy niczego robili pochopnie i wcześniej zostanie to dokładnie przedyskutowane,
aby zrobić to rzetelnie i profesjonalnie.
Pan Jan Kożuch – Radny – zapytał czy nowy podział terytorialny związany z obwodami do
głosowania będzie polegał na rozszerzeniu obwodów o sąsiednie miejscowości, bo jeżeli tak to
problem będzie dotyczył dwóch miejscowości.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – w związku z powyższą dyskusją poprosił Państwa Radnych,
aby na ten moment powstrzymać się od rozmów na ten temat, ponieważ po zakończeniu obrad sesji
Pan Sekretarz szczegółowo przybliży to zagadnienie.

Ad. 13 Wolne wnioski.

Pan Kazimierz Klimczak - Sołtys – zwrócił się z prośbą do Pani Wójt o podjęcie działań
dotyczących podwyższenia studzienek kanalizacyjnych w Podrzeczu, usytuowanych w drodze
w kierunku oczyszczalni ścieków, aby nie dochodziło do ich zalepiania masą bitumiczną. Problem
ten zgłaszał już od kilku lat i najwyższy czas tym się zająć, ponieważ już dwie studzienki zostały
zalepione masą bitumiczną, bo nie zostały podniesione.

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

Na tym protokół zakończono.

Prot. B. Marcinek
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