P r o t o k ó ł Nr XX/2012
sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 11 maja 2012 r. w sali
obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Obrady trwały od godz. 8.00 – 11.20.
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,
Pani Barbara Grabiak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu,
Pani Maria Matiaszek - Pracownik Urzędu Gminy Podegrodzie
Pan Krzysztof Pawlak – Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu,
Pani Bernadeta Konstanty – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Podegrodziu
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.
Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Starym Sączu oraz informacja
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu w roku 2011.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Podegrodzie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu za 2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biblioteki Gminnej w Podegrodziu za 2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie
z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr XVI/156/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
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28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na
lata 2012 – 2017.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego
Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej)” realizowanego w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych
strategii rozwoju”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej w Olszance” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Podegrodzie położonej w miejscowości Podrzecze.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Gostwica.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Gostwica.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Wolne wnioski.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy otwarł sesję Rady Gminy Podegrodzie
po czym powitał Panią Wójt, Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów oraz gości
uczestniczących w dzisiejszej sesji tj. Pana Krzysztofa Pawlaka - Komendanta Komisariatu
Policji w Starym Sączu, Pana Zenona Szewczyka i Pana Krzysztofa Bodzionego - Radnych
Starostwa Powiatowego, Panią Bernadetę Konstanty - Dyrektora Banku Spółdzielczego
w Podegrodziu oraz Panią Barbarę Grabiak - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podegrodziu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada Gminy ma
wymagane prawem quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni Radni:
Pan Stanisław Plata oraz Pan Stanisław Krzysztof Plata.
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Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że do zaproponowanego porządku obrad
Pani Wójt zaproponowała wprowadzić dwie następujące uchwały:
- Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/174/2012 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Jednocześnie poinformował, że przedmiotowe projekty uchwał były omawiane podczas
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu po czym zapytał
Panów Radnych czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Pan Stanisław Banach – Radny – powiedział, że ma wątpliwości co do punktów dotyczących
przyjęcia absolutorium, ponieważ art. 20 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że wraz
z zaproszeniem na sesję przewodniczący rady przesyła projekty uchwał. Na dzisiejszą sesję
radni nie otrzymali materiałów dotyczących sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
gminy za poprzedni rok i w związku z tym pojawia się wątpliwość czy procedowanie w tym
punkcie ma umocowanie prawne.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi
wspólnymi ustaleniami na poprzedniej sesji, sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły
rok, które jest bardzo obszerne było przekazane do Biura Rady Gminy i każdy
zainteresowany mógł się z nim zapoznać oraz je otrzymać. Ponadto sprawozdanie to było
dostępne także w innej formie i wydaje mu się, że podnoszenie zarzutu przez Pana Radnego
Banacha w tej kwestii jest niezasadne tym bardziej, że wówczas gdy były ustalenia w tej
sprawie, to Pan Radny nie podnosił żadnych zarzutów odnośnie procesowania.
W związku z tym, że ze strony Panów Radnych nie wnoszono dodatkowych uwag
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o dwa ww. punkty, co zostało przez Radę Gminy przyjęte następującą ilością
głosów: 11 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 1 głos „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” /Pan
Radny S. Banach /.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby dodatkowo wprowadzone
projekty uchwał umieścić po punkcie 15 porządku obrad w następującej kolejności:
-w punkcie 16: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
-w punkcie 17: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/174/2012 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 2 lutego 2012 r.
Rozszerzony porządek obrad w wyniku głosowania został przez Radę Gminy przyjęty
następującą ilością głosów: 12 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 1 głos
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” /Pan Stanisław Banach/.
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:
03.05.2012 r. –
09 i 10.05.2012 r. -

Uroczystość św. Floriana w Brzeznej,
Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych Gminy
Podegrodzie,
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W okresie sprawozdawczym do biura Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:
- Rezolucja Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nowelizacji ustawy
o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 roku.
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – pozytywna opinia dotycząca wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za rok 2011.
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – pozytywna opinia dotycząca sprawozdania
z wykonania budżetu za ubiegły rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2011.
- Pani Magdalena Plata - zam. Podrzecze zwróciła się z prośbą do Pani Wójt o nawiązanie
porozumienia z Miastem Nowy Sącz w sprawie finansowania pobytu dziecka
w przedszkolu publicznym na terenie Nowego Sącza.
- Pani Bogusława Kozłowska - Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Brzeznej zwróciła się z prośbą o zwrot kosztów remontu budynku Ośrodka Zdrowia
w Brzeznej.
- Mieszkańcy Stadeł zwrócili się z prośbą o przejęcie i urządzenie drogi w miejscowości
Stadła.
Korzystając z obecności autorów ostatniego z przedstawionych pism czyli pisma
mieszkańców Stadeł w sprawie przejęcia i urządzenia drogi, udzielił głosu zainteresowanym
odnośnie przedstawienia tego problemu.
Pan Leon Popardowski – Mieszkaniec Stadeł – powiedział, że wspomniana w piśmie droga
jest jedyną drogą dojazdową do zabudowań, a ponadto cały teren przy rowie jest
w miejscowym planie przeznaczony do zabudowy i nie rozumie jak można było w tym
miejscu wytyczyć działki bez drogi. W związku z powyższym poprosił o pozytywne
załatwienie tej sprawy.
Pan Stanisław Banach – Radny – poinformował obecnych, że na wczorajszym posiedzeniu
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu przedmiotowa sprawa była
omawiana i przez ustalenia jakie zostały podjęte, sprawa ta nabiera pozytywnego obrotu
i myśli, że zostanie sfinalizowana pozytywnie. Wobec powyższego chciałby tutaj uspokoić
mieszkańców i tym samym wyręczyć Panią Wójt od odpowiedzi w tej sprawie.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował mieszkańcom Stadeł za zabranie głosu,
po czym dodał, że z informacji jakie usłyszeliśmy od Pana Radnego Banacha wynika, że
sprawa zmierza w dobrym kierunku. Zgodnie z deklaracją komisji osobiście przyjrzy się tej
kwestii, aby w jakiś sposób pomóc w tej sprawie, po czym zapytał Panią Wójt czy ze swej
strony chce zabrać głos w tym temacie.
Pani Małgorzata Gromala -Wójt - poinformowała, że sprawa drogi dojazdowej do zabudowań
w Stadłach toczy się od dość dawna. Zgodnie z tym co było mówione na poprzedniej radzie
sprawa dotyczy dzierżawy, którą Gmina miałaby podpisać z Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 1200 zł netto za przejazd po wałach
plus ewentualne urządzenie drogi. Istotnie ważne są dalsze rozmowy z RZGW co do okresu
na jaki ewentualnie byłaby ta dzierżawa, bo mieszkańcy oczekują na zrobienie nawierzchni
asfaltowej na tej drodze. Pan Radny Banach deklarował, że jeżeli będzie pozytywny finisz
rozmów z RZGW, to w przyszłym roku środki z funduszu sołeckiego miejscowości Stadła
zostaną przeznaczone na urządzenie tej drogi. Również jest tutaj ważne to, że cena za
dzierżawę tej działki jest ruchoma, ponieważ jest to uzależnione od wartości żyta. Rozmowy
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z RZGW nadal trwają i jest tutaj kwestia wynegocjowania okresu dzierżawy na jaki
ewentualnie instytucja ta wyrazi zgodę.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Pani Wójt za wyjaśnienie, po czym
zwrócił się do zainteresowanych o ewentualne zabranie głosu.
Pan Józef Kotarba – Radny – zwrócił się do Pani Wójt mówiąc, że 1200 złotych za dzierżawę
w skali roku nie jest kwotą dużą jeśli chodzi o naszą gminę. Nie orientuje się o jakim okresie
dzierżawy trwają w chwili obecnej rozmowy z RZGW, ale przypuszcza że na okres nie
krótszy niż 15 - 20 lat byłaby taka dzierżawa, dlatego bardzo prosi o konkretne rozmowy
w tej kwestii.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że zdaje sobie sprawę, że jest w tej sprawie
duże zaangażowanie mieszkańców, ale uważa, że kwestia dzierżawy też jest zasadnicza, bo co
roku będziemy płacić tą dzierżawę. Należy także negocjować na jaki okres byłaby ta
dzierżawa, ponieważ RZGW jest jednostką podległą wojewodzie i samodzielnie nie może
podjąć decyzji co do okresu dłuższego niż 10-15 lat i jeśli chodzi o dłuższy okres, to
konieczne jest uzgodnienie z wojewodą.
Pani Czesława Ruchała – Sołtys – podziękowała Wysokiej Radzie, że zajęła się dokładnie tą
sprawą, ponieważ jest to jedyna droga od czasu powodzi w 1997 roku kiedy został zabrany
most na rzece Gostwiczanka. Po dzień dzisiejszy mieszkańcy nie mają legalnie
uregulowanego dojazdu, który umożliwiłby im dojazd do swoich posesji, dlatego bardzo
poprosi o pozytywne załatwienie tej sprawy.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował mieszkańcom Stadeł za przybycie na
sesję, po czym przeszedł do kolejnego pisma, które wpłynęło do biura Rady Gminy od Pana
Krzysztofa Plata - zam. Mokra Wieś, w którym Pan Plata skarży się na procedurę
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Podegrodziu. W przedmiotowym piśmie Pan Plata podnosi szereg
zarzutów odnośnie prawidłowości przeprowadzania tego konkursu. Państwo Radni również
otrzymali kserokopię niniejszego pisma wraz z materiałami na sesję. Jednocześnie
poinformował, że przed dzisiejszą sesją otrzymał kolejne pismo od Pana Platy skierowane do
niego, które również dołączy do wszystkich materiałów w tej sprawie. W związku z tym, iż
nie wie czy w tym momencie Panowie Radni będą chcieli zabierać głos w tej sprawie,
zawnioskował, aby ze względu na to, że jest to pismo ewidentnie skargowe jak wynika z jego
treści, przekazać go do Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia postępowania
sprawdzającego zgodnie z przepisami prawa, gdzie jak wiadomo wszystkie skargi dotyczące
działalności wójta i jego pracy rozpatruje Rada Gminy. Z chwilą wydania opinii przez
Komisję Rewizyjną powrócilibyśmy do dyskusji na ten temat. Następnie zapytał Panów
Radnych czy odpowiadają się za takim procedowaniem.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że ponieważ z pisma, które otrzymaliśmy wynika, że
jest to skarga, a skargi kieruje się do Komisji Rewizyjnej, to nie ma co tu dyskutować tylko
sprawę przekazać do Komisji.
W związku z tym, iż Panowie Radni nie zabierali dodatkowo głosu, Pan Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie przedmiotowego pisma
i koniecznych materiałów dotyczących sprawy Pana Krzysztofa Platy do Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Podegrodzie, który został przez Radę Gminy przyjęty następującą ilością
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głosów: 12 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 1 głos „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” .
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG - zapytał Panów Radnych czy są jakieś zapytania w
odnośnie sprawozdania, które złożył.
Pan Stanisław Sikora – Radny – nawiązując do pisma Pana Krzysztofa Platy powiedział, że
ma tutaj pewną uwagę, bo ktoś zrobił dekretację na tym piśmie, jednak się pod tą dekretacją
nie podpisał.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – wyjaśnił, że pismo jest podpisane przez Pana
Sekretarza, jednakże podpis jest słabo widoczny, bo jest to kopia pisma.
Pan Stanisław Sikora – Radny – powiedział, że podpis powinien być pod spodem pisma
z uwagi na to, że później każdy może sobie dopisać różne rzeczy na takim piśmie, dlatego
prosi, aby na przyszłość parafka dekretującego pocztę była pod spodem pisma.
W związku z brakiem dodatkowych pytań ze strony obecnych, Pan Przewodniczący Rady
Gminy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Pani Małgorzata Gromala Wójt Gminy przestawiła sprawozdanie z działalności między
sesjami od 2 kwietnia do 11 maja 2012 r.
02.04.2012r. - Konferencja „ Czy Małopolska może być liderem w planowaniu
energetycznym”,
02.04.2012 r. - Nagranie w RMF MAXXX
03.04.2012r. - Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie w sprawie:
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- rozliczenie do projektu „ Jeżdżę z głową”,
- spotkanie z Panem Marszałkiem Markiem Sowa,
- rozliczenie pożyczki na budowę kanalizacji w Banku Ochrony Środowiska
04.04.2012 r. - Spotkanie w sprawie zakończenia kanalizacji w Brzeznej
10.04.2012 r. - Spotkanie ze Starostą Nowosądeckim Janem Golonka oraz dostarczenie
dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej
11.04.2012 r. - Spotkanie z dyrektorami szkół,
12.04.2012 r. - Spotkanie z p. Małgorzatą Walenda w sprawie certyfikacji ISOQAR
- uzupełnienie do wniosku „Małopolskie Remizy” na Remizę Strażacką
w Stadłach
13.04.2012 r.-Spotkanie z Panem Michałem Janas z Gazety Krakowskiej, jak również
z Panem Dyrektorem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
16.04 -23.04.2012 r.- przebywanie na urlopie wypoczynkowym
24.04.2012 r.- spotkanie z Panami Radnymi i Panem Sołtysem w sprawie usprawnienia
transportu w miejscowości Chochorowice,
25.04.2012 r. – Zebranie Wspólnoty Gruntowej w Gostwicy
26.04.2012 r. - Podpisanie umowy na kanalizację w Stadłach,
- złożenie dokumentów i podpisanie umowy pn. „Cyfrowa Szkoła”
- aktualizacja wniosku „Indywidualizacja nauczania”
- spotkanie z Wojewodą Małopolskim Panem Jerzym Miller oraz
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z Wicemarszałkiem Panem Wojciechem Kozak w sprawie gospodarki
odpadami,
28.04.2012 r. – spotkanie okolicznościowe w związku z wręczeniem jednostce OSP
w Stadłach wpisu do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
30.04.2012 r. - Spotkanie z Posłem Andrzejem Czerwińskim
02.05.2012 r. – „ Dzień Seniora” w Remizie OSP w Brzeznej- Litaczu,
03.05.2012 r. - Gminny Dzień Strażaka w ramach Mszy w Kościele w Brzeznej i uroczystość
w Brzeznej-Litaczu
04.05.2012 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przedstawienie II transzy
zadań proponowanych do odbudowy na 2012 w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych, jak również uzupełnienie rozliczenia do faktury kanalizacji
w Brzeznej
06.05.2012 r. – Uroczyste obchody Święta Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej,
07.05.2012 r. - Spotkanie ze Starostą Panem Janem Golonką i Panem Marszałkiem Romanem
Ciepiela, jak również odebranie w Miasteczku Galicyjskim umowy na
kanalizację w Stadłach
08.05.2012 r. - w Urzędzie Marszałkowskim kolejne uzupełnienie do rozliczenia kanalizacji
w Brzeznej
Następnie Pani Wójt przedstawiła przetargi, które odbyły się w Urzędzie Gminy w okresie
międzysesyjnym.
Przetargi nieograniczone:
1. „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych
administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na terenie
Gminy Podegrodzie w 2012 r.” Zostały: Zostały złożone 3 oferty:
cena najniższa: 184.254,00 zł
cena najwyższa: 238.620,00 zł
umowa zawarta na kwotę 184.254,00 zł z: Firmą „IMBUD” Ignacy Śledź z siedzibą
Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie. Prace te rozpoczęliśmy od Podrzecza
w związku z sugestiami Państwa, aby zmieniać kolejność uzupełniania tych
nawierzchni. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy od Olszanej i Olszanki, a w tym roku
od Podrzecza. Korzystając z okazji podziękowała Państwu Sołtysom i Panom Radnym
za dopilnowanie, żeby te ubytki w drogach były właściwie wykonane.
2. „Sprzedaż-dostawa wyrobów betoniarskich wg potrzeb Zakładu Gospodarki
Komunalnej w 2012 r.”:
Zostały złożone 4 oferty:
cena najniższa: 87.880,00 zł
cena najwyższa: 106.330,00 zł
umowa zawarta na kwotę 87.880,00 zł z Firmą „MIREK” Produkcyjno – Usługowo –
Handlową Stanisław Mirek z siedzibą 33-336 Łabowa 254.
3. „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Podegrodziu w roku 2012.”:
Zostały złożone 2 oferty:
cena najniższa: 104.673,00 zł
cena najwyższa: 106.764,00 zł
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umowa zawarta na kwotę 104.673,00 zł – Zmechanizowane Roboty Ziemne, Usługi
Transportowe, Andrzej Kuchnia z siedzibą Długołęka-Świerkla 159, 33-386
Podegrodzie.
4. (Drogi powodziowe) Zadanie 1: Odbudowa drogi gminnej Pod Wysokim
w miejscowości Brzezna
Zadanie 2: Odbudowa drogi gminnej Do Zakonic w miejscowości Olszana
Zadanie 3: Odbudowa drogi gminnej Do Starej Szkoły w miejscowości Brzezna
Zadanie 4: Odbudowa drogi gminnej Do Wsi od Krawcówki w miejscowości
Juraszowa
Zostało złożonych 5 ofert:
cena najniższa: 805.206,09 zł
cena najwyższa: 987.386,47 zł
umowa zawarta na kwotę 805.206,09 zł – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Wiśniowieckiego 138, 33-310 Nowy Sącz.
5. Przebudowa centrum wsi Brzezna:
Zostało złożonych 24 ofert:
cena najniższa: 280.534,01 zł
cena najwyższa: 499.999,99 zł
umowa zawarta na kwotę 280.534,01 zł –„PROFEXIM’ Sp. J. H. Duda, G. Duda z
siedzibą ul. Bandurskiego 66/4, 31-515 Kraków, (Oddział w Łostówce – Baza
Drogowa, 34-730 Mszana Dolna).
6. Przebudowa centrum wsi Podegrodzie:
Zostało złożonych 30 ofert:
cena najniższa: 478.292,90 zł
cena najwyższa: 884.941,97 zł
umowa zawarta na kwotę 478.292,90 zł –„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński
z siedzibą ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom.
Przetargi nieograniczone (ogłoszone):
1. Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach.
2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance.
Przetargi nieograniczone 2012 r. przygotowywane do ogłoszenia:
1. Udrożnienie rowów odwadniających odprowadzających wody opadowe z przysiółku
Pawłowskiego w Olszanie „Zaprojektuj i wybuduj”.
Pan Józef Kotarba – Radny – w związku z wykonywanymi pracami przy drogach przez Firmę
„IMBUD” poprosił o powiadomienie jego osoby przez kogoś z Urzędu Gminy, gdy będzie to
wykonywane na terenie Podegrodzia.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej powiadamiają o tym Państwa Sołtysów.
Do sprawozdania Pani Wójt nie wnoszono żadnych uwag.
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Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Starym Sączu oraz
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - poprosił Pana Komendanta o bardzo krótkie
przedstawienie ww. sprawozdania.
Pan Krzysztof Pawlak - Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu – zwrócił się do
Pana Przewodniczącego, Pani Wójt, Państwa Radnych i wszystkich obecnych mówiąc, że
jakiś czas temu przesłał na ręce Pana Przewodniczącego sprawozdanie z działalności
komisariatu, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku.
Analizując przedmiotowe sprawozdanie należy zwrócić uwagę na te elementy, z którymi
mamy do czynienia. Jeśli chodzi o zeszły rok, to warto zwrócić uwagę na to, że Komisariat
przeprowadził o 1/5 postępowań więcej, niż w roku wcześniejszym czyli o 122 więcej niż
w roku 2010. Wykrywalność udało się zachować na tym samym poziomie, a może nawet
troszkę wyższym. Warto również zwrócić uwagę na to, że na terenie Gminy Podegrodzie
mieszkańcy się uaktywnili i mieliśmy, aż o 60 więcej postępowań w porównaniu do
pozostałych gmin, które obsługuje Komisariat w Starym Sączu. Jeśli chodzi o zbiorcze
przedstawienie najważniejszych kategorii przestępstw, to zwiększyła się dosyć znacznie ilość
kradzieży, przy zauważalnym spadku ich wykrywalności, natomiast włamania są praktycznie
na tym samym poziomie. Zauważalny jest duży spadek zdarzeń jeśli chodzi o rozbój,
z zauważalnym spadkiem wykrywalności. Bójka i pobicie mniej więcej na takim samym
poziomie, przy zauważalnym wzroście wykrywalności i bardzo duża ilość tych zdarzeń.
Uszkodzenie mienia na podobnym poziomie przy podobnym spadku wykrywalności tych
zdarzeń. Odnotowano jedno zdarzenie dotyczące kradzieży samochodu. Warto również
zwrócić uwagę na kwestie wypadków drogowych i kolizji, jak również bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. W 2011 roku było troszeczkę mniej zdarzeń drogowych, niż w 2010
roku, jednakże w przeliczeniu jedno dziennie. Jeśli chodzi o ilość osób jeżdżących pod
wpływem alkoholu, to na terenie Gminy Podegrodzie znacznie to spadło. W wyniku
popełnionego przestępstwa, dzięki zaangażowaniu podległych mu policjantów udało się
zwiększyć wskaźnik w tym temacie, bo w 2010 było to 57 osób, a w 2011 przeszło 70.
Należy podkreślić, że w 2011 roku Komisariat w Starym Sączu otrzymał wsparcie od
Szanownych tutejszych Państwa Radnych w formie dofinansowania do zakupu
nieoznakowanego samochodu co jest bardzo ważną rzeczą. W związku z zakończeniem
wystąpienia poprosił obecnych o ewentualne zapytania.
Pan Kazimierz Klimczak – Sołtys – zapytał Pana Komendanta czy przedstawione statystyki
zawierają również kontrole przeprowadzane przez Komendę Rejonową Policji.
Pan Krzysztof Pawlak - Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu – powiedział, że są
to tylko dane Komisariatu w Starym Sączu.
Pan Teofil Matyjaszek - Radny – w imieniu własnym oraz Zarządu Wspólnoty w Gostwicy
podziękował Panu Komendantowi za pomoc w odzyskaniu dokumentów Wspólnoty,
jednocześnie podkreślając, że gdyby nie pomoc policji, to do tej pory nie mieli by tych
dokumentów.

Pan Krzysztof Pawlak - Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu – powiedział, że
osobiście podziękował policjantom, którzy mu w tym pomagali.
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Pan Teofil Matyjaszek - Radny – powiedział, że to była wyjątkowa pomoc i bardzo
potrzebna.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady
Gminy podziękował Panu Komendantowi za przybycie na sesję i przedstawianie
sprawozdania.
Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – poprosił Panią Marię Matiaszek, o krótkie omówienie
sprawozdania w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pani Maria Matiaszek - Pracownik Urzędu Gminy Podegrodzie - przedstawiła sprawozdanie
Wójta Gminy z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi za rok 2011 jak poniżej.
Program współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2011 został uchwalony przez Radę
Gminy Podegrodzie uchwałą Nr 401/LIV/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
W dniu 18 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Podegrodzie wydał zarządzenie Nr 18/2011
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2011 r. dla
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy
Zadania objęte konkursem dotyczyły:
-upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
-ochrony zdrowia
Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, Zarządzeniem Nr 37/2011 Wójt Gminy Podgrodzie w dniu
17 lutego 2011 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu w którym podał:
− wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania,
− nazwę oferenta
− nazwę zadania publicznego oraz
− wysokość przyznanych środków pieniężnych
I tak:
Wysokość środków
przeznaczonych na
realizacje zadania

Upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu - 85 000,00 zł

Nazwa Oferenta

Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” w
Podegrodziu

Wiejskie Stowarzyszenie Sportowe
„EXPERYMENT”
Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz
Społeczności Lokalnych „SERCOM”
Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego

Nazwa zadania
publicznego

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród
mieszkańców Gminy
Podegrodzie
Prowadzenie rozgrywek w
zakresie czynnego
uprawiania sportu
Zdrowie i sprawność
fizyczna na co dzień
XI Powiatowy Nocny Bieg
Mikołajkowy
Góry na kółkach

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
65 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
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MTB „FUN RIDE TEAM”
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz
Społeczności Lokalnych „SERCOM”
Gminny program
profilaktyki
rozwiązywania
problemów
alkoholowych 10 000,00 zł
Gminny program
przeciwdziałania
narkomanii - 5 000,00
zł
Ochrona zdrowia 3 000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” w
Podegrodziu

Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” w
Podegrodziu

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków
w Podegrodziu

Turniej Sportowy o puchar
Prezesa Stowarzyszenia
SERCOM
Sport przeciw patologiom

10 000,00 zł

Sport lekiem na patologie

5 000,00 zł

Zadanie publiczne z zakresu
ochrony zdrowia
RAZEM

3 000,00 zł

1 000,00 zł

103 000,00 zł

A ponadto dla LKS GRÓD w 2011 r. dla zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
została przekazana kwota 5.000 zł – z pominięciem otwartego konkursu ofert, z uwagi na
fakt, iż na podstawie złożonej oferty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
uznał celowość realizacji tego zadania i na podstawie art.19a ustawy zlecił organizacji
pozarządowej wymienionej w art.3 ust.3. z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacje
zadania lokalnego o charakterze lokalny, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
kwoty 10.000 zł:
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
I po spełnieniu pozostałych warunków określonych w art.19a ustawy, w dniu 14 listopada
2011 r. została podpisana umowa na wsparcie realizacji zadania jw.
Podsumowując, łącznie na realizacje zadań w 2011 r.- w formie wspierania lub powierzenia
zadań publicznych - zostały przekazane środki publiczne dla organizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy w wysokości 108.00,00 zł.
Zrealizowano główne założenie PROGRAMU tj. określono formy udziału organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy w sferze zadań publicznych
Gminy, o których mowa w art. 4 ustawy oraz cele PROGRAMU tj.:
Cel główny:
- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez
budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Cel szczegółowy:
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
- wspieranie działań zmierzających do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
- wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań mających na celu poprawę
jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych.
Zadania określone w PROGRAMIE zostały zrealizowane, a kwoty dotacji zostały
prawidłowo wykorzystane, co znajduje potwierdzenie w złożonych, przez poszczególne
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organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, sprawozdaniach
z realizacji zadań za 2011 r.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Pani Matiaszek za przedstawienie
sprawozdania, po czym udzielił głosu Panu Radnemu Czop.
Pan Sławomir Czop - Radny - poinformował Wysoką Radę, że zgodnie z programem pracy
Komisji Rewizyjnej w I kwartale, realizacja zadań publicznych za 2011 rok była przedmiotem
obrad Komisji Rewizyjnej, która dokładnie zapoznała się ze składanymi ofertami do
poszczególnych działań, zgodnie z tym co przedstawiła Pani Maria Matiaszek. Ponadto
Komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo z opisywanymi umowami, jak również ze
sprawozdaniami i opinia komisji w tej sprawie jest pozytywna.
Do ww. sprawozdania nie było żadnych uwag ze strony Panów Radnych, w związku z czym
Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Marii Matiaszek za jego przedstawienie
po czym przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
w roku 2011.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał Panią Kierownik OPS czy zamierza
dokładnie omówić przedmiotowe sprawozdanie czy odnieść się tylko do ewentualnych pytań
w tej sprawie.
Pani Barbara Grabiak – Kierownik OPS w Podegrodziu – powiedziała, że przedmiotowy
dokument jest obszerny i omawianie go szczegółowo zajęłoby sporo czasu, dlatego też
prosiłaby o ewentualne pytania w tej kwestii. Jednocześnie zwróciła uwagę na to że,
wskaźnik interwencji dyscyplinarnych w naszej gminie nie odbiega zbytnio od wskaźników
krajowych i wynosi 12%. Dużą ilość na naszym terytorium stanowią rodziny wielodzietne,
co składa się na wyraźny przyrost naturalny, co także bardzo dobrze rokuje na przyszłość.
Większość przypadków w OPS jest pokrywanych w ramach zadań zleconych. W Zespole
interdyscyplinarnym w tej chwili jest czterech pracowników. Należy zwrócić uwagę na to, że
dzięki Wydziałowi Policji Społecznej w Krakowie i władzy tutejszej gminy wyremontowane
zostały dwa pomieszczenia w Urzędzie Gminy dzięki czemu w warunki pracy w OPS
znacznie się zmieniły. Głównym celem OPS jest realizacja pracy z rodzinami, natomiast chce
zwrócić uwagę na to, że w naszej gminie największy problem stanowią sytuacje osób
starszych. Wobec powyższego jest prośba do Państwa Radych i Państwa Sołtysów, aby
również się w to włączyli i sygnalizowali w społeczeństwie, aby osobom bliskim rodzicom
poświęcać więcej czasu, bo w tej chwili 1/3 budżetu OPS przeznaczana jest na ten cel.
W porządku dzisiejszej sesji są przedstawione dwa dokumenty tj. sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu w roku 2011 i ocena zasobów pomocy
społecznej, która w ubiegłym roku została wprowadzona przez naszego ustawodawcę.
Osobiście uważa, że jest to dokument bardzo potrzebny.
Pan Stefan Śledź – Radny – powiedział, że w większości rubryk przedmiotowego
sprawozdania powtarza się przykładowo liczba osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby i jest to 740 osób oraz prognozy na 2012 rok, że
będzie to 245 osób. Wobec powyższego poprosił Panią Kierownik OPS o wyjaśnienie skąd
się biorą te przeliczniki.
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Pani Barbara Grabiak – Kierownik OPS w Podegrodziu – wyjaśniła, że jest to narzędzie
skonstruowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w formie elektronicznej, które
samo wylicza te wskaźniki. Są to dane ze sprawozdania MPiPS ze zbiorów centralnych. Zbiór
centralny zawiera dane przekazywane przez gminę do ministerstwa, do których nie mamy
wglądu. Na podstawie danych z lat 2009, 2010 i 2011 Instytut Rozwoju Służb Społecznych
przewiduje jaki będzie wskaźnik w 2012 roku, jeśli chodzi o długotrwałe i ciężkie choroby.
Pan Stefan Śledź – Radny – z przedstawionego sprawozdania wynika, że w 2012 roku - 245
osób będzie potrzebować opieki z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Jak zatem ma
się to do liczby 740 czyli ilości osób korzystających z pomocy.
Pani Barbara Grabiak – Kierownik OPS w Podegrodziu – wyjaśniła, że zgodnie z danymi
które zostały wysłane systemem teleinformatycznym przez OPS, taka jest liczba osób
korzystających z pomocy społecznej w naszej gminie ogólnie.
Pan Stefan Śledź – Radny – powiedział, że z tego wynika, że z pomocy społecznej w 2011
roku korzystało 688 osób, w tym z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 235 osób.
Pani Barbara Grabiak – Kierownik OPS w Podegrodziu – dokładnie tak.
Pan Józef Kotarba – Radny – powiedział, że w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej jest zapis: „Zadania wynikające z pozostałych ustaw oraz rozeznanych potrzeb”,
gdzie również jest zapis, że są prowadzone rozmowy z Bankiem Żywności w Krakowie
w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności i w obecnej chwili trwają prace nad
sfinansowaniem tego porozumienia. Wobec powyższego poprosił Panią Kierownik
o poinformowanie jak daleko są zaawansowanie prace nad sfinalizowaniem tego
porozumienia i czy wcześniej była już jakaś współpraca z Bankiem Żywności.
Pani Barbara Grabiak – Kierownik OPS w Podegrodziu – wyjaśniła, że wcześniej nie było
współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. Mieliśmy zacząć tę współpracę już od marca
br., jednakże stowarzyszenie miało trudności z przetargami i jeżeli ten przetarg, który trwa
obecnie dojdzie do skutku, to na dniach otrzymamy potwierdzenie odnośnie współpracy,
natomiast jeżeli przetarg ten nie dojdzie do skutku, to powstaną konflikty.
Pan Józef Kotarba – Radny – zapytał Panią Kierownik OPS, kto instytucjonalnie tym
zarządza.
Pani Barbara Grabiak – Kierownik OPS w Podegrodziu – powiedziała, że prowadzi to Bank
Żywności w Krakowie, a konkretnie zajmują się tym federacje banków.
Pan Józef Kotarba – Radny – podziękował Pani Kierownik OPS za formę sprawozdania
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu podkreślając, że jest to jedna
z najbardziej obszernie wykonanych jak do tej pory sprawozdań z działalności OPS pod
względem graficznym.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Pani Kierownik OPS za przedstawianie
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu.
Ad. 8 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Podegrodzie.
W związku z tym, że „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy
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Podegrodzie” została poruszona w trakcie omawiania „ Sprawozdania z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Podegrodziu w roku 2011” ze strony Rady Gminy nie wnoszono
żadnych uwag.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu za 2011 r.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy odnośnie ww. punktu są
jakieś pytania.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag do ww. punku Uchwała Nr XX/192/2012
została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów
„Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Biblioteki Gminnej w Podegrodziu za 2011 r.
Pan Dariusz Kowalczyk- Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy odnośnie ww. punktu są
jakieś pytania.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag do ww. punku Uchwała Nr XX/193/2012
została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów
„Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2011.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG. - poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu o przedstawienie opinii w sprawie uchwał, które
były przedmiotem pracy Komisji.
Pan Stefan Śledź – Radny – poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Infrastruktury i Budżetu na posiedzeniu w dniu wczorajszym zajmowała się następującymi
punktami: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 i 22 porządku obrad oraz projektem dodatkowej
uchwały, która została wprowadzona dzisiaj do porządku obrad i wszystkie te punkty zostały
zatwierdzone pozytywnie. Co się zaś tyczy punktu 11 dotyczącego zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za
rok 2011, to po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisja stwierdza,
że RIO bardzo wysoko oceniło realizację budżetu, nie wnosząc praktycznie żadnych uwag.
W związku z tym, że punkt 11, który wiąże się z punktem 12 został bardzo wysoko oceniony,
to wydaje mu się, że punkt 12 nie powinien stwarzać jakichś problemów dla Szanownej Rady.
Pani Agnieszka Pacholarz – Skarbnik – nawiązując do wypowiedzi Pana Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu poinformowała, że na ręce Pani
Wójt została przysłana Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie
za 2011 rok, która jest pozytywna. Następnie zgodnie z wymogami ustawowymi odczytała
całą treść tejże opinii.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie opinii
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Podegrodzie za 2011 rok, po czym udzielił głosu Pani Wójt, która prosiła o umożliwienie Jej
przedstawiania prezentacji multimedialnej podsumowującej rok 2011.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że pozwoliła sobie podsumować rok 2011
jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, żeby nie było wątpliwości w tej kwestii, po czym
przedstawiła poniższą prezentację multimedialną:
Wykonanie budżetu za 2011 rok
Plan w 2011 r. Wykonanie %
na
31.12.2011 r.
I. DOCHODY
36 537 413,97 36 405 757,15 99,64

Nazwa

II. WYDATKI

40 699 766,85 37 786 440,98 92,84

III. PRZYCHODY 4 864 199,95

4 864 199,95 100,00

IV. ROZCHODY

701 847,07

701 847,07

100,00

Zobowiązania finansowe
Wartość pożyczek/kredytów, które były na koniec 31.12.2011 r. tj. 5 509 992,90 zł, co stanowi
15,14 % wykonanych dochodów, w tym to były kredyty zaciągnięte po jej zaprzysiężeniu
czyli od 14.12.2010 r., to jest tyko kwota 448 751,84 zł na budowę kompleksu sportowego
"Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym), który był realizowany w Brzeznej oraz kolejne zadanie, które było
dokończone przez nią, a zaciągnięte zobowiązania przez poprzednika, to modernizacja
i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno –
sportowo – rekreacyjnego i oczywiście ta Rada podjęła decyzję o zaciągnięciu kwoty
550 000,00 zł. I tutaj pozwoli sobie zaznaczyć, że 5 509 992,90 zł, to są zobowiązania
z poprzedniej kadencji tj. min. pożyczka na drogi około miliona złotych, Ośrodek Zdrowia
w Podegrodziu, zakup samochodu strażackiego oraz zobowiązania finansowe związane
z kanalizacją w Brzeznej.
Projekty zrealizowane ze środków Unii Europejskiej, to projekty inwestycyjne i projekty
nieinwestycyjne.
Najważniejsze projekty inwestycyjne , które były realizowane to:
1.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami
w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie ze środków (PROW)
2. Ścieżka historyczno - turystyczna "Podegrodzie przez wieki" ze środków (PROW)
3. Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum
kulturalno – sportowo - rekreacyjnego ze środków (MRPO)
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4. Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek
publicznych w woj. Małopolskim z zużyciem technologii teleinformatycznych ze środków
(MRPO)
II. Programy nieinwestycyjne:
1. Jarmark lachowski ze środków (PROW)
2. „Podegrodzko wioska to daleko słynie …” – akcja promocyjna Gminy Podegrodzie ze
środków (PROW)
3. Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie ze środków (POKL)
4. Daj sobie szansę ze środków (POKL)
5. Strzał w dziesiątkę ze środków (POKL)
Pan Józef Kotarba - Radny - zapytał Panią Wójt, który z wymienionych projektów ze
środków unijnych był zrealizowany w tej kadencji rady.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że po zakończeniu prezentacji odpowie Panu
Radnemu na to pytanie po czym przystąpiła do kontynuacji prezentacji. Jeżeli chodzi
o najważniejsze inwestycje w gminie, to rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie
Podegrodzie (PROW). Całkowita wartość projektu: 5 516 938,89 zł. Były to środki
pozyskane w poprzedniej kadencji, natomiast zrealizowane teraz. Wartość dofinansowania
to: środki z Unii Europejskiej: 3 374 654,60 zł, środki z budżetu Gminy: 2 142 284,29zł.
Wysokość poniesionych nakładów w 2011 roku, to kwota 1 860 343,92 zł. Kolejna
inwestycja, to modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia
centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego (MRPO). Całkowita wartość projektu to:
1 736 517,16 zł w tym środki z Unii Europejskiej: 833 851,35 zł, natomiast środki z budżetu
Gminy to: 902 665,81 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2011 roku - 1 656 847,16 zł.
Kolejne zadania to:
Jarmark lachowski – impreza promocyjno – kulturalna (PROW)
Całkowita wartość projektu- 33 932,83 zł w tym: środki z Unii Europejskiej- 17 360,03 zł,
natomiast środki z budżetu Gminy- 16 572,80 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2011
roku wyniosła 33 932,83 zł.
Ścieżka historyczno - turystyczna "Podegrodzie przez wieki" (PROW)
Całkowita wartość projektu- 151 898,85 zł w tym: środki z Unii Europejskiej- 88 746,00 zł,
natomiast środki z budżetu Gminy- 63 152,85zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2011
roku wyniosła 151 898,85 zł
„Podegrodzko wioska to daleko słynie …” – akcja promocyjna Gminy Podegrodzie (PROW).
Całkowita wartość projektu- 29 098,79 zł w tym: środki z Unii Europejskiej- 16 595,08 zł,
natomiast środki z budżetu Gminy- 12 503,71 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2011
roku wyniosła 29 098,79 zł.
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Projekt „Daj sobie szansę”. Całkowita wartość projektu- 134 536,55 zł w tym: środki z Unii
Europejskiej- 114 356,06 zł, natomiast środki z budżetu Gminy: 20 180,49 zł. Wysokość
wydatków poniesionych w 2011 roku wyniosła 134 536,55 zł
Projekt „Strzał w dziesiątkę” (POKL) Całkowita wartość projektu- 185 816,10 zł w tym:
środki z Unii Europejskiej- 157 943,69 zł, natomiast środki z budżetu Gminy: 27 872,41 zł.
Wysokość wydatków poniesionych w 2011 roku wyniosła 185 816,10 zł.
Środki pozyskane z zewnątrz ogółem to: 7 544 997,07 zł, w tym 1 906 420,00 zł na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
Najważniejsze inwestycje, które były realizowane w poszczególnych sołectwach:
Brzezna:
- Wykonanie chodnika w kierunku Strzygańca na kwotę ponad 34 300 zł
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, montaż prefabrykatów na kwotę około
17 500 zł
-Prefabrykaty: przekazano 1414 szt. z czego 66 przepustów, 938 korytek i 410 płyt ażurowych
na kwotę ponad 35 500 zł
- Likwidacja przełomów w ciągu drogi do Leśniczówki na kwotę 3 800 zł
- Wykonano odwodnienia: Wola i koło p. Samka na łączną kwotę około 33 500 zł
- Odbudowa przejazdu przez potok Pod Wysokim na kwotę 3 500 zł
- Odbudowa drogi gminnej Strzyganiec-Litacz (osuwisko) w miejscowości Brzezna na kwotę
40 612,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach usuwania klęsk żywiołowych- 40 612,00 zł
- Budowa zespołu boisk Orlik 2012 na kwotę około 1 152 811,94 zł, w tym dofinansowanie
Ministerstwa Sportu w kwocie 500 000,00 zł oraz 250.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego
- Dostawa kruszywa na Górny Litacz celem obsypania płyt ażurowych na kwotę 700 zł
- Remont odwodnienia w ciągu drogi gminnej na Strzyganiec na kwotę około 30 000 zł
- Punktowe żwirownia dróg do p. Górczyka i Górny Litacz na kwotę około 2500 zł
- Powierzchniowe uzupełnienie ubytków kruszywem na drodze koło Gimnazjum na kwotę
około 2 500 zł
-Wykonanie dokumentacji odbudowy drogi w ramach „Schetynówki”, która jest w trakcie
realizacji
- Wykonanie dokumentacji zadania w ramach „Odnowy Centrum Wsi”, które będzie
realizowane
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Chochorowice:
- Remont drogi gminnej od zbiornika przeciwpożarowego w stronę p. Kostrzewy na kwotę 67
071,79 zł ze środków na usuwanie kleks żywiołowych
-Praca koparki, czyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi Słonka i montaż
prefabrykatów na kwotę ponad 10 000 zł.
- Prefabrykaty: przekazano 50 przepustów na ogólna kwotę około 3 400 zł.
Długołęka-Świerkla:
- Odbudowa drogi gminnej nr 293821K do p. Olszaka na kwotę 486 952,08 w tym
dofinansowanie w wysokości 290 00,00 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
- Praca koparki dwukrotnie wykonana na kwotę ponad 5 tys. zł.
- Prefabrykaty: przekazano 14 przepustów, 62 korytek, 10 płyt ażurowych, 195 półkręgów na
ogólną kwotę około 12,5 tys. zł
- Wykonano remont przejazdów przez potok Pod Dębinę (do p. Grochowskiego) i Głogówka
(do p. Bugajskich). Udrożniono przejazd przez drogę gminną Na Poddębce (do p. Kuliga) na
łączną kwotę około 2000 zł.
- Remont drogi do p. Grochowskiego na kwotę 1 500 zł
- Niwelacja skarpy na Rębaczu koło p. Tokarz na kwotę 1 550 z
- Odwodnienie drogi w stronę p. Olszaka, założono półkręgi oraz wykonano kolektor pod
drogą na kwotę około 10 000 zł
- Remont przepustu w ciągu drogi Góra na kwotę około 4 200 zł
- Remont odwodnienia liniowego na drodze koło p. Krajewskiego na kwotę 2 500 zł
- Odbudowa drogi gminnej Na Burdok na kwotę około 61 tys. zł, finansowana z usuwania
skutków klęsk żywiołowych
-Ogrodzenie Szkoły Podstawowej
z Ministerstwa Edukacji

na

kwotę

około

65

tys.

zł,

dofinansowane

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w ramach projektu „Radosna Szkoła” na
kwotę 121 938,89 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 60 969,00 zł
Gostwica:
- Odbudowa dogi „Racwas” na kwotę 123 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków
usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 123 000,00 zł
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- Żwirowanie dróg w Gostwicy: droga koło p. Zwolińskiego na kwotę ponad 5 300 zł oraz
droga koło Salezjanów na kwotę ponad 3 400 zł
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, zbieranie ziemi z dróg na kwotę około
4 900 zł
- Prefabrykaty: przekazano 53 przepusty, 55 płyt ażurowych i 80 korytek na kwotę ok. 6 000
zł
- Ogrodzenie Szkoły Podstawowej na kwotę około 28 600 zł – dofinansowanie z Ministerstwa
Edukacji
- Remont chodnika koło kaplicy na kwotę około 2 500 zł
- Wykonanie kolektora do Gostwiczanki (koło sklepu) na kwotę ponad 600 zł
- Remont odwodnienia koło p. Pasiuta (koło p. Śmierciaka) na kwotę ponad 9 500 zł
- Remont odwodnienia przy drodze Wierzchowina (koło p. Mikulca) na kwotę ponad 7 200 zł
- Remont odwodnienia Łąki Gostwickie (koło p. Platy) na kwotę około 5 200 zł
- Remont przepustu w ciągu drogi Krzaki Gostwickie (w kierunku p. Szczygła) na kwotę
ponad 6 600 zł
- Drobne remonty punktowe dróg oraz przejazdów przez potok na kwotę około 3 800 zł
- Remont przepustu w ciągu drogi do p. Fryzowicza na kwotę 1800 zł
- Obsypanie płyt ażurowych na drodze do p. Bodzionego (od Brzezna Wola) na kwotę 1300 zł
- Remont drogi do p. Kubackiego (od Litacza) na kwotę 2800 zł
- Remont drogi gminnej w stronę p. Koszkula na kwotę ponad 11 200 zł
Juraszowa:
- Wykonanie odwodnienia drogi Łąkta Rogi na kwotę około 33 600 zł
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, montaż prefabrykatów na kwotę ponad
4 000 zł
- Prefabrykaty: przekazano 100 korytek i 2 przepusty na ogólną kwotę ponad 2 200 zł
- Wykonano odwodnienie koło p. Barbary Kwoka na kwotę około 6 500 zł
- Remont podbudowy górnej na drodze koło p. Gąsiora na kwotę 1 800 zł
- Umocniono skarpę płytami ażurowymi w centrum wsi na kwotę ponad 3 700 zł
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- Remont przepustu koło p. Tupik na kwotę około 2 900 zł
- Założono dodatkowe oświetlenie (2 lampy) koło p. Szewczyk na kwotę około 1 500 zł
- Montaż progu zwalniającego koło kapliczki i p. Olszaka na kwotę ponad 1 350 zł
- Remont drogi koło p. Gąsiorowskiego wraz z odwodnieniem na kwotę około 19 000 zł
Mokra Wieś:
- Remont drogi gminnej Krzyże w stronę Owieczki na kwotę 100 155,16 zł
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, montaż prefabrykatów na kwotę około
4 000 zł.
-Prefabrykaty: 27 korytek na kwotę około 1000 zł
-Punktowe żwirowanie dróg i zjazdów na kwotę ponad 1 200 zł
-Odbudowa drogi gminnej Osowie-Mokra Wieś na kwotę 76 014,00 zł (w tym
dofinansowanie w kwocie 76 014,00 zł ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych)
-Dotacja na zakup okien dla OSP na kwotę 5 000 zł
Naszacowice:
- Remont drogi gminnej koło p. Zarycznego na kwotę około 19 000 zł
-Odbudowa drogi gminnej nr 29368 K Wygony na kwotę 389 980,79 zł (w tym
dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł ze środków na usuwania skutków klęsk
żywiołowych )
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, montaż prefabrykatów na kwotę około
4 200 zł
- Prefabrykaty: przekazano 76 korytek na ogólna kwotę około 1 500 zł
- Ułożenie korytek koło p. Krzyżaka w stronę wiklin na kwotę około 1 700 zł
- Remont kładki pieszej i przejazdu w bród na Słomce na kwotę 1 200 zł
- Montaż barier ochronnych przy drodze do p. Waligóry (Potok) na kwotę około 8 500 zł
Olszana:
- Udrożnienie rowów odwadniających z przysiółków Wolica i Pola Dworskie na łączną kwotę
ponad 15 000 zł
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, montaż prefabrykatów na kwotę około
11 000 zł
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- Prefabrykaty: przekazano 47 przepustów i 250 korytek, 6 krat ażurowych na kwotę ponad
7 200 zł
- Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej „Do Sawierskiego” nr 29363K w miejscowości
Olszana – 212.173,50 zł (dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł ze środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
- Odbudowa kładki pieszo – jezdnej w ciągu drogi gminnej koło p. Iwana nr 293633K w
miejscowości Olszana 286.129,63 zł (dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł ze środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
- Odbudowa kładki pieszo – jezdnej w ciągu drogi gminnej Równia nr 293635K w
miejscowości Olszana 239.874,01 zł (dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł ze środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
- Remont odwodnienia Przez Las na kwotę około 20 000 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 293647 K „Do Lasyka” na kwotę 309 768,64 zł
(dofinansowanie w wysokości 303 764,00 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych)
- Umocnienie skarpy koło p. Rzeźnikiewicza na kwotę 2 500 zł
- Remont odwodnienia Wolica-Szczereż (koło p. Sasaka) na kwotę 3 150 zł
Olszanka:
- Remont placu koło remizy i drogi gminnej Działy w Olszance na kwotę ponad 43 064,27 zł
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, montaż przepustów na kwotę około
10 000 zł
- Prefabrykaty: przekazano 54 przepusty i 140 korytek na ogólna kwotę około 6 200 zł
- Remont odwodnienia w ciągu drogi do p. Mordarskiego na kwotę około 5 000 zł
- Remont odwodnienia koło p. Gądkowskiego na kwotę ponad 4 400 zł
Podegrodzie:
- Remont drogi wraz z odwodnieniem koło p. Franciszka Kos na kwotę ponad 76 000 zł
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, montaż prefabrykatów na kwotę około
14 400 zł
- Prefabrykaty: przekazano 91 przepustów i 66 korytek na kwotę ponad 6 700 zł
- Wykonano odwodnienie (przysiółek Kąty) na kwotę około 3 000 zł
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- Odbudowa drogi gminnej Łazy na kwotę około 166 050,00 zł (w tym dofinansowanie w
wysokości 166 050,00 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
- Założono dodatkowe oświetlenie (droga powiatowa Pędzicha) na kwotę około 1 900 zł
- Remont drogi gminnej „Do Świechowskiego” na kwotę ponad 13 200 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Podegrodzie na kwotę 184 500,00 zł
Podrzecze:
- Montaż monitoringu wizyjnego na placu obok OSP wraz z dodatkowym oświetleniem na
kwotę ponad 3 500 zł
-Montaż dodatkowego oświetlenia na cmentarzu na kwotę ponad 6 500 zł
-Odwodnienie koło p. Knurowskiego na kwotę ponad 9 500 zł
- Zakup węgla do OSP na kwotę 1 500 zł
- Praca koparki na kwotę ponad 700 zł
- Wykonano 3 progi zwalniające w ciągu drogi gminnej Tłoki na kwotę około 11 700 zł
- Punktowe żwirowanie drogi koło p. Kantora i „Prosta” (koło firmy Lizsbek) na kwotę
4 400 zł
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - korzystając z okazji podziękowała Panu Radnemu
i Panu Sołtysowi z miejscowości Podrzecze za czynione starania w związku z wykonaniem
placu zabaw przy remizie OSP w Porzeczu, który był finansowany w ramach tzw. małych
projektów.
Rogi:
- Remont drogi „ Na Poszczyny” na kwotę 130 420,02 zł (dofinansowanie 31 520,00 zł
z budżetu Województwa Małopolskiego)
- Praca koparki, czyszczenie rowów odwadniających, montaż prefabrykatów na kwotę około
3 000 zł
- Wykonano odwodnienie koło p. Maciuszka i p. Jodłowskiego na kwotę ponad 2 600 zł
- Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Stronie Niwka (do p. Skuta) na kwotę ponad
4 300 zł
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Stadła:
-Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej koło wikliny w kierunku
p. Gomołków i p. Konstantych na kwotę 56 211,52 zł
- Praca koparki, czyszczenie niecki wypadowej na potoku Gostwiczanka z jednoczesnym
wywozem i żwirowaniem dróg dojazdowych na kwotę około 4 500 zł
- Prefabrykaty: przekazano 7 przepustów na ogólną kwotę około 400 zł (jeden wniosek
złożony przez mieszkańców)
- Remont odwodnienia koło p. Banacha „ul. Cmentarna” na kwotę ponad 4 500 zł
- Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stadłach na kwotę około
90 115,43 zł (w tym instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią, instalacja wodociągowa,
instalacja gazowa, przyłącz gazowy, zbiornik na gaz, roboty budowlane)

Nowosądecka Akademia Samorządowa
- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej pracownicy urzędu biorą udział w bezpłatnych
szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
- Uzyskanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 ISO wymagało od pracowników urzędu
ujednolicenia oraz precyzyjnego opisania poszczególnych procesów. Miało to na celu przede
wszystkim doprowadzenie do podniesienia jakości świadczonych usług przez pracowników
urzędu.
- Została wykonana sala obsługi klienta, która spełnia wszystkie obowiązujące standardy, jest
w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. W jednym miejscu można załatwić wszystkie
sprawy, z którym dotychczas trzeba było wędrować po biurach gminnych.
Na zakończenie prezentacji Pani Wójt serdecznie podziękowała Państwu Radnym i Państwu
Sołtysom za bardzo dobrą współpracę w minionym roku budżetowym, która w dużej mierze
odciążała pracę urzędników, ponieważ Państwo Radni i Państwo Sołtysi dopilnowywali
realizacji wielu inwestycji, które były wykonywane w poszczególnych miejscowościach.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Pani Wójt za przedstawienie obszernego
sprawozdania i prezentację multimedialną. Następnie dodał, że bardzo duże środki można
pozyskać w ramach LGD „Brama Beskidu”, którą tworzymy wraz z Miastem i Gminą Stary
Sącz. Osobiście na bieżąco śledzi w jaki sposób są realizowane te rzeczy i może nie są to
milionowe inwestycje, ale takie które są często w naszych sołectwach i w naszych
miejscowościach bardzo potrzebne typu remonty świetlic, które prowadzi Gminny Ośrodek
Kultury, place zabaw oraz inne tego typu rzeczy, które są dla naszego środowiska bardzo
ważne. Korzystając z okazji jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu
podziękował Pani Wójt za to, że ilekroć jednostka OSP w Podrzeczu i z tego co wie także
jednostka OSP w Gostwicy zwracała się z prośbą o pomoc przy współfinansowaniu
różnorakich projektów, tylekroć nie spotykała się z odmową. Ponadto zapytał czy ze strony
Panów Radnych są jakieś pytania do Pani Wójt w związku z przedstawioną prezentacją.
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Pan Józef Kotarba – Radny – poprosił o powrócenie do drugiej planszy, gdzie była mowa
o realizacji zadań w ramach środków Unii Europejskiej, ponieważ na samym początku
prezentacji multimedialnej Pani Wójt była uprzejma wspomnieć, że w roku 2011 są
zrealizowane dwa zadania w ramach kredytów zaciągniętych za obecnej kadencji, gdzie jest
to niespełna kwota miliona złotych, natomiast reszta zadłużenia została zaciągnięta przez
poprzedników. Wobec powyższego poprosił Panią Wójt o wyjaśnienie czy projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej, które zostały zaprezentowane na drugiej planszy,
są to projekty z tej kadencji, czy są to projekty, które były do realizacji jako spuścizna po
poprzednikach.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – wyjaśniła, że kanalizacja sanitarna była projektem
złożonym przez poprzednika i dofinansowanie na to zadanie było zaciągnięte
w poprzedniej kadencji. Jeżeli chodzi o projekt „ Ścieżka historyczno – turystyczna”, to
wniosek w tej sprawie był złożony w PROW-ie w poprzedniej kadencji i realizowany teraz.
Również wniosek na modernizację Szkoły Podstawowej w Olszanie był złożony za
poprzedniej kadencji, ale ponieważ jako wójt zastała tę sytuację już po przetargu, to musiała
ją finalizować, natomiast jeśli chodzi biblioteki, to projekt był realizowany teraz.
Pan Józef Kotarba – Radny – poprosił Panią Wójt, aby odniosła się do programów
nieinwestycyjnych.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – wyjaśniła, że jeżeli chodzi o programy nieinwestycyjne
jak przykładowo „Jarmark lachowski” to zajmowała się tym Pani Monika Zielińska i trudno
jej powiedzieć czy wniosek był złożony w 2010 czy w 2011 roku, natomiast był realizowany
w 2011 roku. Jeśli chodzi o projekt „Podegrodzko wioska to daleko słynie....”, to projekt był
złożony wcześniej m. in. przez GOK. Projekt „Czas na aktywizację wczesno zawodową” był
składany do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki teraz, natomiast projekt „Daj sobie
szansę” był złożony przez Fundację Europa Plus i wspólnie z gminą realizowany, podobnie
jak projekt „Strzał w dziesiątkę”.
Pan Józef Kotarba – Radny – powiedział, że przysłuchując się wypowiedzi Pani Wójt odniósł
takie wrażenie jakby to był zarzut, że aż pięć milionów złotych zadłużenia jest na dzień 31
grudnia 2011 roku, natomiast jak widzimy z przedstawionych informacji są to inwestycje
realizowane z pożytkiem dla ludzi. Osobiście odnosi takie wrażenie jakby to był zarzut, że
poprzednia rada i władza przyczyniły się do tego, że teraz Pani Wójt musi zaciągać pożyczki,
aby to pokryć pewne rzeczy przez co gmina będzie zadłużona na pewien okres czasu.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że to nie jest tak jak Pan Radny Kotarba
twierdzi, ponieważ pozwoliła sobie przygotować tą prezentację z uwagi na to, że wiele się
mówi o tym jak dużo zadłuża Gminę jako wójt. Przykładem tego było wystąpienie byłej
radnej Pani W. Misterka na zebraniu wiejskim w Gostwicy, gdzie ewidentnie sugerowano
„dokąd będziecie zaciągać kredyty, długi itd.”. Wobec powyższego podobnie jak podkreślała
cały czas w kampanii wyborczej, podkreśla to również teraz, że gmina która się nie zadłuża
i nie korzysta ze środków unijnych stoi w miejscu. Jako wójt nie może sobie pozwolić na to,
żeby kredyty, zobowiązania finansowe i jakieś inne rzeczy były przypisane tylko i wyłącznie
jej osobie. Będąc na kilku zebraniach wiejskich była pytana o zobowiązania finansowe,
ponieważ wprost mówiono, że opozycja mówi, że jak Wójt zadłużyła gminę
nieprawdopodobnie. Wobec powyższego, żeby była jasność sytuacji przedstawiła tę
prezentację, aby było wiadomo ile środków jest dotowanych, a ile środków zostało jako
zobowiązanie. Uważa, że wzięcie kredytów w kampanii wyborczej ponad milion dwieście
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tysięcy złotych na remont dróg gminnych było dla niej bezzasadne. Jak można było
zaobserwować w poprzednim roku będąc wójtem nie wzięła ani jednego zobowiązania, ani
jednego kredytu, który nie miałby na celu pomnożenie środków unijnych i deklaruje, że jak
będzie dalej wójtem, to będzie kierować się tą zasadą. Jak wiadomo Gmina nasza nie jest
gminą bogatą, więc chcąc prowadzić jakiekolwiek inwestycje, muszą być zaciągane kredyty
i tak naprawdę mielibyśmy tylko około miliona złotych przy naszym budżecie na realizację
jakiekolwiek inwestycji. Jeżeli Państwo daje gminie możliwość korzystania ze środków
zewnętrznych i dotuje w jakimkolwiek procencie pewne zadania, to grzechem byłoby,
a wręcz zaniedbaniem wójta z tego nie skorzystać. Programy Operacyjne z Kapitału
Ludzkiego są programami praktycznie w ogóle nie finansowanymi z budżetu gminy. W tym
roku zgłosiliśmy się do projektu „ Przeciwdziałanie wykroczeniu cyfrowemu” przy wkładzie
własnym 10%, jednakże wartość całego projektu jest to kwota ponad milion złotych, którą
żeśmy dostali i skorzystają z tego mieszkańcy. Ponownie podkreśliła, że jej wyjaśnienia,
jeżeli chodzi o zaciągnięcie zobowiązań finansowych nie miały na celu stawianie zarzutów
pod adresem jej poprzedników czy poprzedniej Rady Gminy tylko pokazanie tego co zastała
jako wójt i co zrealizowała. Jak wiadomo w ciągu jednego roku nie można zrobić wszystkich
inwestycji, bo wiąże się to z naborami i ścisłym harmonogramem inwestycji. Większość
inwestycji, o które się starała są i będą realizowane w 2012 roku.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Pani Wójt za udzielenie wyjaśnień, po
czym udzielił głosu Panu Radnemu S. Sikora.
Pan Stanisław Sikora – Radny – zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady mówiąc, że
został tutaj popełniony błąd, bo sprawa przeanalizowania całego bilansu finansowego za
poprzedni rok powinna być omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji tym bardziej, że nie
zostało radnym przesłane całe sprawozdanie. Na wspólnym posiedzeniu komisji każdy
mógłby się wypowiedzieć i nie doszłoby do takiej sytuacji jaka jest w tej chwili, że strach
jest cokolwiek powiedzieć i o cokolwiek zapytać, bo ktoś znów nam zarzuci, że jesteśmy
w opozycji. Kwestie takie powinno się przedyskutować we własnym gronie podobnie jak to
było przy omawianiu projektu budżetu, który był później przyjęty bez uwag.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że na przyszłość weźmie pod uwagę
sugestię Pana Radnego Sikory, natomiast nie może się zgodzić z tym, że Państwo Radni nie
dostali sprawozdania, bo zgodnie z tym co wcześniej mówił wystarczyło podejść do biura
Rady i poprosić o udostępnienie go w wersji papierowej, a ponadto było ono zamieszczone na
stronie internetowej i każdy mógł się z nim zapoznać.
Pan Teofil Matyaszek – Radny – poprosił Panią Wójt, aby na przyszłość, gdy mówi o Pani
W. Mistreka, nie spoglądała na jego osobę i nie myślała, że on cokolwiek ma z tym
wspólnego, bo ani na jednym, ani na drugim z ostatnich zebrań nie mówił, ani jednego słowa
na temat zadłużenia gminy przez Panią Wójt.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że absolutnie nie twierdzi, że Pan Radny
Matyaszek ma coś wspólnego z tym co powiedziała na zebraniu wiejskim w Gostwicy Pani
Misterka, ale ponieważ nie ma na dzisiejszej sesji Pana Radnego Platy, więc zwróciła się do
Pana Radnego Matyaszka, aby to potwierdził, ponieważ uczestniczył w tym zebraniu i słyszał
zarzuty Pani Misterkowej.
Pan Teofil Matyaszek – Radny – powiedział, że on nie miał nic wspólnego z tym co mówiła
na zebraniu Pani Misterka.
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Pani Małgorzata Gromala – Wójt – odpowiedziała Panu Radnemu Matyaszek, że w swojej
wypowiedzi nie powiedziała, że ma zarzut pod adresem Pana Radnego, natomiast
powiedziała, że kwestie zadłużenia gminy były podniesione, chociażby na zebraniu
w Gostwicy. Osobiście chodziło jej o to, aby w związku z tymi zarzutami przedstawić
prezentację i wyjaśnić wszystkim Państwu Radnym i Państwu Sołtysom jak sprawa wygląda,
żeby mieli możliwość dementowania pewnych plotek i pogłosek, bo ona sama nie jest
w stanie tego wszystkiego dementować.
W związku z tym, iż do niniejszego punktu nie było więcej uwag, Uchwała Nr
XX/194/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 10 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 3 głosy „Wstrzymujące się” / Radni: Pan S. Banach, Pan
J. Kotarba, Pan S. Sikora /.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – poprosił Przew. Komisji Rewizyjnej o przedstawianie
stanowiska komisji w tej sprawie.
Pan Sławomir Czop – Radny – powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Podegrodzie
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Podegrodzie absolutorium za 2011 rok obradowała
w dniu 12 kwietnia 2012 roku. Komisja Rewizyjna realizując swoje uprawnienia wynikające
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przeanalizowała
przedstawione przez Wójta Gminy Podegrodzie sprawozdanie finansowe za 2011 rok
i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia gminy na dzień
31 grudnia 2011 roku porównano z wynikami kontroli budżetu jakich dokonano
w ciągu roku, jak również z innymi sprawozdaniami oraz z uwagami innych Komisji, a także
wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Wójta Gminy Podegrodzie. W związku z tym, Komisja
Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawiając
pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe za 2011 rok, sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy za 2011 rok i informacje o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31
grudnia 2011 roku, jak również przedstawić Radzie Gminy wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie za 2011 rok. W ślad za tym na ręce Pana
Dariusza Kowalczyka Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła Uchwała Składu
Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 kwietnia
2012 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Podegrodzie
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok
2011. Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Podegrodzie w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uzasadnienie: wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Podegrodzie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok, wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie - Zespołu zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 13 kwietnia 2012 roku.
Powyższy dokument został przesłany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Podegrodzie realizując uprawnienia wynikające z przepisów Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy
o udzielenie Wójtowi Gminy Podegrodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011
rok, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego za 2011 rok,
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i informacji o stanie mienia gminy
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stosownie do obowiązku wynikającego z art. 18a, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Przepis ten stanowi, że Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi.
W uzasadnieniu wniosku, Komisja Rewizyjna Rady Gminy, obszernie i szczegółowo
przedstawiła przedmiot swych czynności poprzedzających sformułowanie wniosku
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok oraz
przesłanki wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok.
Z uzasadnienia wynika również, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok, formułując wniosek
w sprawie absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy uwzględniła zatem wymogi art.
270 ust.2 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie
z którymi Komisja Rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej poprzez sprawozdanie i informacje o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do
dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym wniosek w sprawie absolutorium.
Wobec powyższego Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie uznał, że przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi formalne
oraz prawne i postanowił jak w sentencji.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej za przedstawienie sprawozdania po czym zwrócił się do Państwa
Radnych o zabieranie głosu.
W związku z tym, iż ze strony Panów Radnych nie wnoszono żadnych uwag, Pan
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XX/195/2012, która
została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 10 głosów „ZA”, 0 głosów
„Przeciw”, 3 głosy „Wstrzymujący się” / Radni: Pan S. Banach, Pan J. Kotarba, Pan
T. Matyaszek /.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG - pogratulował Pani Wójt otrzymania absolutorium za
2011 rok oraz Pani Skarbnik, która czuwała nad finansami gminnymi jednocześnie życząc
wszystkiego dobrego i jeszcze większej ilości pozyskanych środków dla naszej gminy, które
wpływają na jakość życia mieszkańców.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – serdecznie podziękowała Wysokiej Radzie za udzielone
absolutorium, jednocześnie deklarując, że dołożymy wszelkich starań, aby pozyskać jak
najwięcej środków i żeby z jej strony zarządzanie tą gminą odbywało się jak najlepiej.
Korzystając z okazji, jeszcze raz serdecznie podziękowała Państwu Sołtysom, Panom
Radnym. Ale nie można też nie wspomnieć o pracownikach Urzędu, bo funkcjonowanie
urzędu to nie tylko wójt, ale także pracownicy Urzędu. W związku z powyższych chciała
serdecznie podziękować Pani Skarbnik za wielkie zaangażowanie i ogromny wkład pracy nad
właściwym przebiegiem budżetu. Również bardzo serdecznie podziękowała Panu
Sekretarzowi za okazywaną pomoc i za koordynację pracy Urzędu, Panu Radcy Prawnemu,
który nas zawsze wspiera, jak również wszystkim pracownikom Urzędu. W ostatnim czasie
została przeprowadzona reorganizacja urzędu, zostały wprowadzone referaty co ma na celu
poprawę jakości funkcjonowania Urzędu. Osobiście jest otwarta na każdą krytykę, na każdą
uwagę, ale merytoryczną. Nie ukrywa, że miała również kilka przykrych spraw, o których
mówiła na ostatnich sesjach, a mianowicie pisania anonimów do CBA oraz zawiadamiania
innych organów kontrolujących. Dla niej jest to nieporozumieniem, chociaż mówiąc
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nieskromnie, przeprowadzone kontrole utwierdzają nas w tym, że to co robimy, robimy
dobrze, bo jak do tej pory żadna kontrola nie wykazała żadnych uchybień. Obecnie w
urzędzie prowadzona jest kontrola przez RIO, która nie obejmuje tylko jej działalności jako
wójta, bo obejmuje okres pięciu ostatnich lat i zobaczymy jakie będą zalecenia pokontrolne i
co trzeba będzie ewentualnie poprawić. Reasumując tak jak powiedziała ze swojej strony
dołoży wszelkich starań, aby ten Urząd funkcjonował właściwie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - ogłosił 10 minut przerwy w obradach sesji.
--------- przerwa w obradach sesji ---------Po przerwie Pan Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Leszkowi Konstantemu.
Pan Leszek Konstanty – Mieszkaniec Podegrodzia – w związku z odejściem Pana Ryszarda
Marcinka byłego Wójta Gminy Podegrodzie, chciał złożyć oświadczenie, a zarazem
przypomnieć współpracę dotyczącą budowy obwodnicy. Pan Ryszard Marcinek w 2003 roku
po Uchwale Zarządu Wojewódzkiego w sprawie Stadeł i Podegrodzia odrzucił studium, które
było planowane odnośnie budowy obwodnicy Nowy Sącz – Brzezna - Stary Sącz, gdzie
w tamtej uchwale nasza obwodnica była przewidziana do realizacji po 2020 roku. Były Wójt
Gminy Pan Ryszard Marcinek w roku 2003 pisemnie poparł uchwałę podjętą przez
mieszkańców wsi Stadła i Podegrodzie na wspólnym zebraniu i dał pisemną zgodę dla
Sołtysów wsi Stadła i Podegrodzie do reprezentowania Gminy Podegrodzie w kluczowej
debacie dotyczącej istotnych spraw dla rozwoju infrastruktury w Małopolsce, która miała
miejsce w Krakowie w 2005 roku. Umowy, które przychodziły w 2003 roku Wójt Marcinek
odrzucił, ponieważ zakładały jakby tylko projekt budowy naszej obwodnicy, natomiast
wspólne działanie Wójta z ogromną częścią społeczeństwa jaką było zebranie wiejskie oraz
społeczność wsi, projekt ten poparł później również Sołtys wsi Naszacowice i Sołtys wsi
Brzezna, który obejmował obecną obwodnicę za co chciał byłemu Wójtowi Ryszardowi
Marcinkowi wyrazić wdzięczność, chociaż po Jego śmierci, ponieważ jest to bardzo istotne.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Panu Konstantemu za zagranie głosu,
jednocześnie podkreślając, że rzeczywiście Wójt Ryszard Marcinek był osobą wielce
zasłużoną dla Gminy, dla całego naszego społeczeństwa, dla Ziemi Podegrodzkiej. Dał się
poznać jako wielki miłośnik tej ziemi pomimo tego, że stąd nie pochodził. Był budowniczym
szkół i dróg, zresztą większość z nas, a w zasadzie wszyscy pamiętamy Go jako Wójta, po
czym poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy osoby Pana
Ryszarda Marcinka.
Ad. 13 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 – 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. Uchwała Nr XX/196/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
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Ad. 14 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 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. Uchwała Nr XX/197/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Remont
pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu” realizowanego w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych
strategii rozwoju”.
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 Uchwała Nr XX/198/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
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. Uchwała Nr XX/199/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/174/2012 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 2 lutego 2012 r.
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. Uchwała Nr XX/200/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
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Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Remont
budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy
wiejskiej)” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, osi 4 „Leader”,
działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”.
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. Uchwała Nr XX/201/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku
Gospodarstwa
Krajowego
na
wyprzedzające
finansowanie
zadania
pn.
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance” realizowanego
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie
lokalnych strategii rozwoju”.
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. Uchwała Nr XX/202/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2011 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.
Pan Jan Kożuch – Radny – poinformował, że po uzgodnieniach z Panem Przewodniczącym
Rady postanowił przed dzisiejszą sesją nie zwoływać Komisji Oświaty, ponieważ zmiany
w proponowanych uchwałach według jego oceny są błahe, oprócz sprawozdania z OPS-u,
gdzie poprosił Panią Kierownik OPS, aby była osobiście do dyspozycji Państwa Radnych,
gdyby trzeba było udzielić pewnych wyjaśnień. Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013, to
program ten został uchwalony w ubiegłym roku i zmiana polega na dodaniu jednego akapitu
w brzmieniu: „oraz ochrony ofiar przemocy w gminie”. Obecnie program ten będzie miał
następujące brzmienie: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie”. Następny projekt uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, polega na tym, że regulamin ten został przyjęty
na podstawie ustawy, natomiast rozporządzenie wyjaśniające ukazało się nieco później
i w związku z tym następują pewne zmiany zapisów zgodnie z tym rozporządzeniem. Zmiana
dotyczy paragrafu 2, pkt 1 – okres działania ww. zespołu trwa 3 lata. Kolejne zmiany
w paragrafie 2 wprowadzają ustalenia jak postępować w przypadku odwołania kogoś
z członków ww. zespołu, rezygnacji z funkcji oraz sposób powoływania przewodniczącego
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zespołu. Paragraf 3 pkt 3 dotyczy terminów, w których powoływany jest zespół
interdyscyplinarny oraz paragraf 3 pkt 6 reguluje kwestie dotyczące grup roboczych –
dotychczas powoływał je wójt, a teraz sam zespół interdyscyplinarny.
W związku z tym, iż nie wnoszono więcej uwag w powyższej sprawie, Pan
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały oraz poddał go pod
głosowanie. Uchwała Nr XX/203/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/2011 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
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. Uchwała Nr XX/204/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów:13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 1 głos „ Wstrzymujący się” /Pan
Stanisław Banach/.
Ad. 22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Podegrodzie położonej w miejscowości Podrzecze.
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. Uchwała Nr XX/205/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 1 głos „ Wstrzymujący się” /Pan
Stanisław Banach/.
Ad. 23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Gostwica.
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. Uchwała Nr XX/206/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów:13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Gostwica.

31

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. Uchwała Nr XX/207/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „ Wstrzymujących się”.
Ad. 25 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół Nr XIX/2012
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. 26 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - udzielił głosu Panu Leszkowi Konstantemu, który
chciał zwrócić uwagę na jedną kwestię, jego zdaniem bardzo istotną..
Pan Leszek Konstanty – Mieszkaniec Podegrodzia – poprosił Pana Przewodniczącego Rady
Gminy o przyjrzenie się zasadom funkcjonowania stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”, do
którego należy Gmina Podegrodzie. Konkretnie chodzi mu o to, że Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”, które reprezentuje wprowadziło do renowacji pomniki
dotyczące nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale także począwszy od Trzetrzewiny, aż do
Gołkowic. Z tego co się orientuje Wójt Gminy Podegrodzie dwa razy składał wniosek w tej
sprawie i dwa razy wniosek ten został odrzucony. Jak nam wiadomo Rada Gminy
Podegrodzie wybierała swoich ludzi do stowarzyszenia LGD, którzy jak widać nie umieją
przekonać pozostałych członków stowarzyszenia do rzeczy istotnych i wartościowych dla
społeczeństwa. Chce zaznaczyć, że księża proboszczowie, którzy tutaj są pochowani, a którzy
dawniej działali w Nowym Targu są tam bardzo doceniani i my również powinniśmy zadbać
o takie rzeczy tym bardziej, że zbliża się rok 2014, gdzie będą uroczystości związane
z powstaniem Parafii Podegrodzie. Uważa, że ludzie którzy nas reprezentują
w Stowarzyszeniu LGD „Brama Beskidu” nie do końca skutecznie działają na naszą korzyść.
Nie chodzi o to, żeby się tutaj targować, ale członkowie stowarzyszenia mogą użyć prostego
argumentu, a mianowicie takiego, że społeczeństwo Gminy Podegrodzie zawsze wspomagało
Stary Sącz, jeśli chodziło o uroczystości jakie tam się odbywały, chociażby ostatnio
wykonywany remont Klasztoru w Starym Sączu, gdzie mieszkańcy naszej Gminy
wspomagali ten remont ofiarowując drewno. Jeśli nasi przedstawiciele będący w
Stowarzyszeniu LGD „Brama Beskidu” nie potrafią nas skutecznie reprezentować, to
proponuje, aby Rada Gminy się zastanowiła nad osobami, które w tym stowarzyszeniu
uczestniczą.
Pan Jan Kożuch – Radny – w związku z wypowiedzią Pana Leszka Konstantego powiedział,
że poczuwa się do obowiązku złożenia kilku wyjaśnień. Osobiście też ubolewa nad tym, że
projekt, o którym mówił Pan Konstanty nie został przyjęty do realizacji, ale niestety on się
nie wpisuje w Lokalną Strategię Rozwoju i to jest podstawowa sprawa. Wobec powyższego
prawdopodobnie trzeba będzie szukać innych źródeł sfinansowania tego zadania. Natomiast
chciał również zwrócić uwagę na to, że Gmina jest reprezentowana w tym wypadku de facto
tylko przez jednego przedstawiciela wytypowanego przez Panią Wójt czyli Pana Mariusza
Karpierz, natomiast pozostali członkowie Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu”, którzy
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są przedstawicielami Gminy Podegrodzie w tym stowarzyszeniu zostali przyjęci do tej grupy
na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Ponadto powiedział, że Pan Konstanty ma rację, że
trzeba się przyglądnąć jak te osoby współpracują, bo organ LGD jakim jest Rada
Stowarzyszenia rozpatruje wnioski, a następnie przesyła je do dalszej realizacji na wyższy
poziom. Rzeczywiście faktem jest, że nie wszyscy członkowie ww. rady z terenu naszej
Gminy uczestniczą w posiedzeniach rady. W związku z powyższym chce Pana Konstantego
poinformować, że w najbliższym czasie na walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania
„Brama Beskidu” zostanie zmieniony skład rady, prawdopodobnie ograniczony, właśnie
z tego powodu, że nie wszyscy członkowie biorą udział jako rzeczywiście reprezentacja
naszej Gminy choć w mniejszości, ale nie jest do końca wykorzystywana.
Pan Leszek Konstanty – Mieszkaniec Podegrodzia – zasugerował, aby aneksem zmienić
Strategię Rozwoju, bo jest to dopuszczalne prawnie.
Pan Jan Kożuch – Radny – powiedział, że Strategii Rozwoju nie da się zmienić aneksem,
ponieważ oprócz strategii są wskaźniki wytyczone przez ustawę tego programu i tam
rzeczywiście nie ma jakby takich działań, które by zmierzały do odnowy pomników.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Panu Radnemu Kożuchowi za
wyjaśnienie po czym poprosił Panów Radnych o zadawanie pytań Pani Wójt.
Pan Jerzy Jasiński - Radny – powiedział, że w chwili obecnej jest robiona droga na
Strzyganiec w Brzeznej i są zdemontowane korytka i przepusty, które są złożone w takim
miejscu, że każdy może je zabrać, dlatego prosi, aby tym się zająć i rozdysponować je tam,
gdzie są one naprawdę potrzebne. Ponadto poinformował, że jest nadal problem ze śmieciami
bytowymi, które są przywożone przez mieszkańców i wrzucane do kontenera znajdującego
się koło cmentarza przeznaczonego na śmieci pochodzące z cmentarza.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt – odpowiedziała Panu Radnemu Jasińskiemu, że zleci Panu
Karpierz, aby się zajął sprawą rozdysponowania korytek i przepustów.
Pan Jerzy Olszak - Radny - zwrócił się do Pani Wójt i Wysokiej Rady w sprawie zakupu
działki w Mokrej Wsi proponowanej pod boisko sportowe. Z tego co mu wiadomo, to
Komisja Rady Gminy zajmowała się tym tematem i stwierdzała, że proponowana działka
nadaje się pod boisko. W związku z powyższym bardzo prosi, aby jak najszybciej zająć się tą
sprawą, żeby ktoś nie podkupił tej działki, jak również zapytał jakie są realia, aby to
zrealizować. Ponadto poprosił Panią Wójt, aby się zająć drogą prowadzącą do Pani
Jodłowskiej, która jest już praktycznie przy samej Owieczce. Po latach okazało się, że
praktycznie cała część tej drogi, która była przypisywana do naszej Gminy jest po stronie
Łukowicy. Mimo tego należałoby wyremontować tę drogę, ponieważ prowadzi ona do Pani
Jodłowskiej, która jest osobą chorą korzystają z pomocy pracownika opieki społecznej,
a ponadto mieszka tam druga rodzina z czwórką małych dzieci i w razie potrzeby medycznej
karetka pogotowia tam nie dojedzie.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że jeżeli chodzi o boisko sportowe w Mokrej
Wsi, to muszą na to iść środki z budżetu Gminy i musi być ewentualnie ich zabezpieczenie
lub przesunięcie z innego działu, dlatego trudno w tym momencie powiedzieć czy takimi
środkami dysponujemy, jednakże weźmiemy to pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o drogę do
Pani Jodłowskiej, to konieczne będzie spisanie porozumienia z Wójtem Gminy Łukowica
odnośnie współfinansowania tego zadania. Z naszej strony odcinek drogi położonej na terenie
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naszej Gminy, natomiast ze strony Gminy Łukowica odcinek drogi położony na tamtejszym
terenie.
Pan Stanisław Sikora – Radny – po raz kolejny ponowił sprawę drogi koło Pana Drabika,
w której powstały dosyć znaczne ubytki i miało to być naprawione w ramach gwarancji czyli
nałożenie nowego asfaltu czy tzw. „ nakropki”. Obecnie były wykonywane prace na drogach
i zostało to tak wykonane, że środek tej nawierzchni po prostu się rozpadała.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że gwarancja na drogi obejmuje okres trzech
lat. Z tego co jej wiadomo, to Pan M. Karpierz robił wszystkie przeglądy pogwarancyjne
dróg. Niemniej jednak ponownie to sprawdzi i jeśli droga ta będzie objęta gwarancją, to
wystąpimy do wykonawcy, aby to poprawił.
Pan Stanisław Sikora – Radny – poruszył sprawę osuwiska na Strzygańcu koło Pana
Mordarskiego, gdzie droga w tym miejscu dalej się zapada z uwagi na to, że jest tam ciek,
którym spływa cała woda od Chochorowic i Pan Mordarski prosi o pomoc w tej sprawie. We
wspomnianym miejscu musi być zrobione jakieś konkretne zabezpieczenie w formie narzutu
kamiennego czy tamy, bo w przeciwnym razie domy, które tam się znajdują osuną się do
rzeki.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że w sprawie terenu koło Pana Mordarskiego
jest przygotowana karta osuwiskowa i zostało zlecone opracowanie dokumentacji
geologicznej, na którą czekamy, ponieważ dotychczas takowej nie było. Wobec powyższego
nie należy mówić, że nic się w tym kierunku nie dzieje, bo gmina zgłasza takie rzeczy do
spraw osuwiskowych, bo nie jest w kompetencji gminy regulowanie cieków, budowa tamy
i podobnych rzeczy. Z chwilą gdy ewentualnie zostanie podjęta decyzja przez geologa
dotycząca zabezpieczenia tego osuwiska, to będziemy występować do ministerstwa o jego
zabezpieczenie w takiej formie jaką wskaże geolog. Więc to nie jest tak, żeśmy o tym jako
gmina zapomnieli i od tych działań się odsunęli, bo byliśmy na miejscu i działania są podjęte.
Pan Stanisław Sikora – Radny – powiedział, że bardzo dobrze, że przy wszystkich szkołach
robi się place zabaw, natomiast chciał przypomnieć o Szkole Podstawowej w BrzeznejLitaczu, gdzie musi być wykonany zjazd przy szkole w celu poprawy bezpieczeństwa, bo aż
strach patrzeć jak dzieci zza bramy szkoły przelatują przez drogę.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że byliśmy zbadać tę sytuację, ale to nie
jest takie proste, żeby z boku szkoły zrobić objazd czy w jakiejś innej formie, bo tam nie ma
wydzielonego parkingu oraz miejsca na jego wykonanie.
Pan Stanisław Sikora – Radny – powiedział, że musi tam być coś zrobione, bo musimy mieć
tą świadomość, że największą wartością jest życie ludzkie. Ponadto prosił o interwencję
w sprawie dalszego korytowania przy drodze w stronę Strzygańca od strony wjazdu
w kierunku Pana Konstantego.
Pani Małgorzata Gromala -Wójt - powiedziała, że jeżeli chodzi o korytowanie, przydział płyt
ażurowych i inne rzeczy, to tym tematem zajmuje się Pan Mariusz Karpierz z Zakładu
Gospodarki Komunalnej i do Niego należy zgłaszać te rzeczy.
Pan Marek Maciuszek - Radny – zwrócił się do Pani Wójt mówiąc, że w Rogach jak się
wyjeżdża ze szkoły na drogę jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ droga ta jest bardzo
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ruchliwa i nieoznakowana. Wobec powyższego poprosił o ustawienie tam znaków
ostrzegawczych „Dzieci” po obu stronach drogi, aby zabezpieczyć to miejsce. Z tego co
zaobserwował wszędzie przy szkołach są zainstalowane takie znaki.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – przyjęła do wiadomości prośbę Pana Radnego.
Pan Józef Kotarba – Radny – nawiązał do tematu, który był przedmiotem rozpatrywania przez
Radę Gminy, gdzie publicznie zostały oskarżone pewne osoby o zagarnięcie czy
przywłaszczenie nienależnych pieniędzy za kolonie itd. W związku z tym, iż ma informację,
że kwestia ta zabrnęła trochę dalej, niż tylko do Rady Gminy i nie wie czy Pani Wójt jest
zorientowana, że ta sprawa miała miejsce w prokuraturze czy nie, czy należy to pytanie
skierować do adresata. W związku z tym, że w tym momencie kiedy poruszał tę sprawę Pani
Wójt nie było w sali obrad, zwrócił się z tym zapytaniem do osoby, która to zrobiła czyli
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jaki jest tok postępowania w tej sprawie. Chodzi tutaj
o Panią Zygmunt i Panią Mgłosiek, które to osoby były posądzone, że niby przywłaszczyły
sobie jakieś nienależne pieniądze i inne rzeczy. Wobec powyższego zadał pytanie Panu
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej czy było takie doniesienie do prokuratury czy nie
i jaki jest końcowy tego efekt, ponieważ publicznie wypowiadano się na te tematy na Radzie
Gminy i chciałby też usłyszeć publicznie jaki był wynik ewentualnego dochodzenia jeśli
takowe było. Z informacji, które do niego dotarły wynika, że jest bardzo prawdopodobne, że
było takie dochodzenie prokuratorskie w tej kwestii. Wobec powyższego poprosił
o poinformowanie Wysokiej Rady jaki jest końcowy efekt tego doniesienia prokuratorskiego
i czy to doniesienie było złożone przed uchwałą Rady Gminy w tej sprawie czy po jej
podjęciu.
Pan Sławomir Czop – Radny – odpowiadając na pytanie Pana Radnego Kotarby powiedział,
że de facto w tym momencie nie jest przygotowany do udzielenia takich szczegółowych
wypowiedzi, ponieważ musiałby to też dokładnie sprawdzić, natomiast oświadczenie w tej
sprawie może złoży jeszcze w trakcie tej sesji, albo na kolejnej.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – jeśli chodzi doniesienia do prokuratury, to jeśli
jakiekolwiek było, to Pan Radny Kotarba na pewno jest doskonale zorientowany, bo z tymi
organami niejednokrotnie się spotyka przy różnych okazjach. Jednocześnie chce podkreślić,
że każdy obywatel ma społeczny obowiązek zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.
Pan Stefan Śledź – Radny – zwrócił się do Pani Wójt w sprawie dwóch istotnych punktów,
jeden bardzo istotny dla miejscowości którą reprezentuje, a mianowicie chodzi mu o drogę
„Zalas” Olszanka-Olszana, która biegnie przez miejscowość Naszacowice. Droga ta spełnia
funkcję drogi awaryjnej, z której m. in. korzystała Pani Wójt wtedy kiedy została mocno
zniszczona droga powiatowa w Olszance i Olszanie. Osobiście w tej sprawie już wielokrotnie
i nie pierwszy rok monituje i droga ta nadal nie jest wykonana, bo nie znalazła się
w zniszczeniach popowodziowych i nie ma środków na jej remont. W tej chwili drogi tej
praktycznie już nie ma na odcinku 100 mb. W związku z tym, iż nie udało się wykonać tego
zadania w ramach środków popowodziowych, myślał że uda się to zrealizować w ramach
środków z tzw. „Schetynówki”, gdzie chodziło o wykonanie nowej nawierzchni. Jak nam
wiadomo w tym roku naprawę nawierzchni dróg rozpoczęto od drugiej części gminy tj. m. in.
od Brzeznej. Mimo to wnioskuje, aby w drodze wyjątku skierować zestaw naprawczy do
Naszacowic w celu wykonania modernizacji ww. drogi na odcinku 100 metrów, aby nie
doszło do całkowitego jej zniszczenia. Jest to bardzo pilna i ważna sprawa, bo jak wcześniej
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wspomniał droga ta stanowi drogę awaryjną od Olszanej do Olszanki w przypadku rozmycia
drogi głównej, co może zawsze nastąpić. Reasumując poprosił Panią Wójt o ponowne
przemyślenie decyzji odnośnie włączenia tego zadania do „Schetynówki” skoro nie ma innej
możliwości pozyskania na to środków. Kolejna sprawa dotyczy modernizacji sieci
elektrycznej, oświetlenia ulicznego i innych tego typu rzeczy o czym rozmawiamy od
początku kadencji, gdzie w związku z tym były skłonny przekonywać Radę Gminy, żeby
zaciągnąć kredyt, choćby nawet duży na lata następne i stworzyć coś takiego co wymyślił
Urząd Gminy w Chełmcu, a mianowicie oświetlenie hybrydowe. Jest to rzecz na pewno
droga, ale gdyby zaciągnąć kredyt, to ta inwestycja wróciłby się w stu procentach. Osobiście
nie jest zorientowany czy na takie rzeczy można uzyskać dofinansowanie czy też nie, ale
nawet opłaciłoby się na ten cel zaciągnąć kredyt czy pożyczkę.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że jeżeli będzie to możliwe, to na następną
sesję zaprosi fachowców zajmujących się kwestiami oświetlenia. Jeżeli chodzi o sprawę
oświetlenia, o którym mówił Pan Radny Śledź, to mało jest pozytywnych ekspertyz, bo ma to
zastosowanie w lustrach czy panelach, a nie oświetleniu. Więc to nie jest tak, że jest to
oświetlenie bezkosztowe. Jest duże dofinansowanie do lamp hybrydowych, bo od 14-16
tysięcy złotych i gmina rozważała możliwość założenia takiego oświetlenia tam gdzie go brak
np. na cmentarzach czy w miejscach, gdzie nie ma możliwości wykonania podłączenia do
linii energetycznej.
Pan Jan Kożuch – Radny – powiedział, że na ostatniej sesji prosił o uzyskanie informacji na
temat oświetlenia hybrydowego, jednakże jak się okazuje nie jest to żadna rewelacja,
ponieważ gdy są dni pochmurne, to w tym czasie lampy nie świecą.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podzielił zdanie Pani Wójt, aby na kolejną sesję
zaprosić fachowców, którzy przybliżą kwestie oświetlenia hybrydowego.
Pan Stefan Śledź – Radny – powiedział, że są to informacje, które wyczytał z prasy i poddał
je pod rozwagę rady, bo gdyby to było korzystne, to może warto byłoby nawet zaciągnąć na
to kredyt, ale od tego są eksperci, którzy to wyjaśnią i może się okazać, że jest to
niekorzystne.
Pan Teofil Matyaszek – Radny – zaproponował, aby na następną sesję zaprosić
przedstawicieli z Zarządu Melioracji pomimo tego, że ciągle mówią, iż nie mają środków na
regulacje rzek itp. Osobiście ma prośbę do tej instytucji o zajęcie się odmuleniem rzeki
w Gostwicy. Ponadto dodał, że ponad rok temu wraz z Panem Radnym S. Plata i Panem
Sołtysem B. Plata udali się na drogę gminną w Gostwicy, którą zaorał jeden z mieszkańców
i do tej pory nie zostały podjęte żadne działania w tym kierunku, gdzie chodzi o jej
rozgraniczenie. Następnie zapytał Panią Wójt czy będzie możliwe wykonanie asfaltu koło
Pana Ruchała przed mającymi się odbyć prymicjami.
Ad. 27 Wolne wnioski.
Pan Zenon Szewczyk – Radny Powiatu Nowosądeckiego – powiedział, że w związku ze
sprawozdaniem rocznym jakie przedłożyła Pani Kierownik OPS, która stwierdziła, że 1/3
budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest do Domów Pomocy Społecznej
w związku z umieszczeniem tam ludzi starszych. Wobec powyższego nasuwa się refleksja
czy nie zachodzi potrzeba wybudowania w naszej gminie Domu Pomocy Społecznej. Kiedyś
te inwestycje były w całości finansowane przez budżet państwa, natomiast nie wie jak to
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wygląda na dzień dzisiejszy, ale Pani Wójt znana ze skuteczności pozyskiwania środków być
może byłaby pomocna w tej sprawie. Optymistyczne jest to, że dużo dzieci się rodzi, ale też
dużo młodych ludzi wyjeżdża i problem opieki nad starszymi ludźmi będzie prawdopodobnie
narastał. W przyszłości taka inwestycja zaprocentuje, która stworzy także kilka miejsc pracy,
bo dom taki wymaga dość dużej obsługi, jak również byłoby to dofinansowane przez budżet
państwa. Reasumując przedstawił to nie jako wniosek formalny, ale problem do rozważenia
w związku z kosztami jakie ponosi OPS na ten cel.
Pan Stanisław Banach – Radny – powiedział, że na ostatnim zebraniu wiejskim w Stadłach
padła deklaracja ze strony Pani Wójt odnośnie założenia jednej lampy na osiedlu do Pana
Olszaka. Wobec powyższego poprosił o ewentualnie przypomnienie tej kwestii Panu
Mariuszowi Karpierz. Ponadto zapytał czy w tym roku planowane jest odwodnienie
i modernizacja rowu w kierunku ulicy „Cmentarnej” w Stadłach, a jeżeli tak, to bardzo by
prosił o maksymalne przyspieszenie tych prac, bo tam głównie problem pojawia się w okresie
letnim podczas nadmiernych opadów kiedy woda wzbiera.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że jeżeli będzie to pokryte z funduszu
sołeckiego, to nie ma żadnego problemu, gdzie jest tylko kwestia uzgodnienia z Panem
Mariuszem Karpierz terminu realizacji.
Pan Józef Kotarba – Radny – zwrócił się do Pani Wójt z zapytaniem w sprawie informacji
o jakich dowiadujemy się z gazet odnośnie niezbyt optymistycznych informacji dotyczących
dalszego przebiegu obwodnicy zachodniej przez Podrzecze i Świniarsko. Wobec powyższego
chciałby się oficjalnie dowiedzieć jak przedstawia się sytuacja, bo do 2013 r. trzeba
rozpocząć budowę obwodnicy, a wiemy że decyzja środowiskowa, która została wydana jest
negatywna i wydanie kolejnej pewnie będzie trwało kilka miesięcy. Gdyby nie doszło do
zrealizowania tej obwodnicy, to będzie „masakra” dla Podrzecza, Stadeł, Brzeznej i innych
miejscowości.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że dziwi ją wypowiedź Pana Radnego
Kotarba, ponieważ było tyle negacji pod adresem tej obwodnicy i jej przebiegu, że nagle takie
duże zainteresowanie. Niemniej jednak, jeżeli Państwo Radni słuchali jej sprawozdania, to
w sprawozdaniu był punkt dotyczący spotkania Pana Starosty, Pana Marszałka Ciepiela oraz
Pana Grzegorza Stech - Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg oraz Jego Z-cy Pani Marty
Maj, prawników oraz Pani Eweliny Skuza w Starostwie Powiatowym odnośnie dalszych
decyzji marszałka co do ewentualnego zatrzymania pieniędzy na finansowanie tej inwestycji
i taka decyzja i deklaracja ze strony marszałka padła, że te pieniądze zostaną w budżecie
zabezpieczone na dzień dzisiejszy. Równocześnie to starosta musi występować a nie ona jako
wójt do sądu administracyjnego w sprawie uchylenia tej decyzji przed SKO, ponieważ nikt z
tą decyzją się tak na prawdę nie zgadza. Mimo to, że decyzja środowiskowa była wydawana
oficjalnie przez nią, to procedura była rozpoczęta znacznie wcześniej, czyli jeszcze przed
objęciem przez nią funkcji wójta. Ponadto była pozytywna opinia Sanepidu i nie tylko. Zanim
została wydana decyzja, została ona zweryfikowana przez prawników w Wojewódzkim
Zarządzie Dróg i konsultowana z prawnikami Starostwa Powiatowego. Więc nie była to jakaś
decyzja nieprzemyślana czy jakieś uchybienia, które zostały wykazane przez SKO. Jeden z
punktów dotyczył niewłaściwej dokumentacji przygotowanej przez inwestora, praktycznie
nie były wskazane działki, gdzie w decyzji środowiskowej takich działek się nie wskazuje,
tylko w pozwoleniu. Mamy opinię Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie jest
wyraźnie powiedziane i są wyroki sądów, że te działki mogą ulegać podziałowi w trakcie i tak
na prawdę wskazuje się przebieg ogólny, a nie musi być dokładnie sprecyzowany. Więc tak
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jak powiedziała będą prowadzone dwa równoczesne postępowania, czyli wznowienie
procedur związanych z przygotowaniem nowej decyzji środowiskowej, jak również
zaskarżenie decyzji sądeckiego SKO. Tym bardziej, że tam jest też poruszona kwestia, że nie
zostało wcześniej spisane porozumienie z wójtem Gminy Chełmiec, kto ma prowadzić tą
sprawę, więc ustawa też jasno precyzuje, że prowadzi wójt po terenie którego przebiega
większość inwestycji. Nie chce teraz polemizować i odnosić się do wszystkich argumentów
podnoszonych przez SKO, natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię załatwienia sprawy, to nie
jesteśmy bierni. Włączyli się w to Panowie Posłowe, Radni Sejmiku Wojewódzkiego, więc
wszystkim zależy, żeby kontynuować sprawy związane z przebiegiem i wydaniem
pozytywnej decyzji środowiskowej. Natomiast tutaj też musi jasno powiedzieć, że ona nie
miała żadnego wpływu co do przebiegu tej obwodnicy, stan był taki jaki był, gdzie teraz
wydajemy tylko i wyłącznie decyzję środowiskową na wariant przez Podrzecze w stronę
Biczyc.
Pan Józef Kotarba - Radny – powiedział, że Rada Gminy jakby nigdy nie oponowała przeciw
budowie kolejnych etapów obwodnicy, tylko chciała żeby poprowadzić to zadanie wzdłuż
wału rzeki Dunajec, jednakże Starosta zadecydował inaczej i Rada Gminy już na to wpływu
nie miała, więc trudno tutaj mówić, że ktoś z radnych się temu sprzeciwiał.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – myśli, że na etapie procedowania i wybierania
wariantów przed wydawaniem decyzji środowiskowej można było jeszcze coś zmienić
odnośnie przebiegu obwodnicy.
Pan Józef Kotarba - Radny – jego zdaniem nie można było nic zmienić w tej kwestii, bo
myśmy wykorzystali wszystkie ku temu możliwości, gdzie zresztą Pan Sołtys z Podrzecza
wykorzystał wszystkie możliwości prawne i pozaprawne, żeby ta droga przebiegała po wale
i nie dało się nic zrobić.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że to, iż przebieg obwodnicy jest taki
jaki jest, było winą większości w radzie, która podejmowała tę decyzję oraz poprzednika Pani
Wójt, bo wystarczyło nie podpisywać porozumienia z pozostałymi partnerami w takim
zakresie jaki został podpisany. Wobec powyższego proponuje, żeby część osób, która wtedy
zajmowała takie, a nie inne stanowisko, w tej chwili „spuściła kurtynę milczenia”.
Pan Leszek Konstanty – Mieszkaniec Podegrodzia – nawiązał do uchwały w sprawie drogi
powiatowej między miejscowością Podrzecze, a Świniarskiem, która z chwilą oddania
obwodnicy do użytku miała być remontowana. Wobec powyższego proponuje Radzie Gminy
podjęcie rezolucji w tej sprawie i żeby Radni Powiatowi będący naszymi przedstawicielami,
rzeczywiście poparli nasze działania biorąc pod uwagę niebezpieczne wypadki jakie są na tej
drodze. Jednocześnie zaproponował Panu Sołtysowi z Porzecza, aby powrócił do
wcześniejszych dokumentów, w których była mowa o remoncie ww. drogi. Zachowano się
nie w porządku w stosunku do mieszkańców, którym to obiecywano, bo teraz na odcinku
drogi od ronda w Brzeznej w kierunku Chełmca, przepustowość samochodów jest tak duża
jak na drodze krajowej i to jest kwestia najistotniejsza na obecny czas.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że rozmowy z Panem Starostą odnośnie
remontu tej drogi zostały podjęte, o czym również mówił Pan Dyrektor Czerwiński
z Powiatowego Zarządu Dróg będąc na tutejszej sesji Rady.
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Pan Kazimierz Klimczak – Sołtys – powiedział, że co się tyczy drogi powiatowej od Chełmca
do Brzeznej, to za tamtej Rady prosił Pana Dyrektora Czerwińskiego o podjęcie stosownych
działań dotyczących położenia nowej nawierzchni przez Podrzecze, ponieważ obiecywano, że
po ukończeniu obwodnicy starosądeckiej będzie to wykonane. Niestety do dnia dzisiejszego
Powiatowy Zarząd Dróg nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie i ograniczył się jedynie do
tego, że tylko postawił znak drogowy informujący o nierównościach w Podrzeczu na długości
2 km od wjazdu do Podrzecza w kierunku ronda w Brzeznej. Ponadto nawiązał do
wypowiedzi Pana Radnego Kotarba w sprawie obwodnicy zachodniej dodając, że cudów tutaj
nie dało się zrobić. Wie o tym doskonale były Pan Wójt Łatka uczestniczący w dzisiejszej
sesji, który na spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał się pod tym
porozumieniem i go nie zawetował, gdzie Pan Wójt Gminy z Chełmca potrafił doprowadzić
do przełożenia przebiegu obwodnicy ze swojego gruntu na grunty innych mieszkańców,
natomiast Pan Wójt Łatka to zaakceptował łącznie z Panem Starostą. Wcześniej „ poza
plecami” zrobiono spotkanie z wyłączeniem niektórych radnych, którzy akceptowali pewne
działania po to, aby zrobić obwodnicę przez Podrzecze, ponieważ we wcześniejszym planie
była podpisania umowa między Panem Wójtem Stawiarski, Panem Wójtem Łatka, Panem
Starostą i Panem Zegzda, aby obwodnicę poprowadzić od ronda zachodnią częścią Podrzecza.
Pierwsza umowa zawierała taki właśnie wariant, ale później „ poza plecami” przebieg tej
obwodnicy przełożono w innym kierunku.
Pan Zenon Szewczyk – Radny Powiatu Nowosądeckiego – podziękował Panu Konstanty za
wsparcie dotyczące modernizacji drogi powiatowej przebiegającej m.in. przez Podrzecze
dodając, że do tego czasu sam to monitował i upominał się o te zobowiązania sprzed kilku lat,
ponieważ było mówione, że po otwarciu obwodnicy miała być remontowana droga przez
Podegrodzie w kierunku od Chełmca. Wobec powyższego uważa, że nie byłoby
niewłaściwym, gdyby Rada Gminy w formie uchwały czy stanowiska wyraziła nacisk na
Starostwo Powiatowe, aby doprowadzić do zrealizowania tego zobowiązania. Osobiście
w tym roku już dwukrotnie przypominał o tej sprawie na Radzie Powiatu, jak również przy
przygotowywaniu budżetu, ale jak na razie jego głos nie dał efektów. Jak widać Starosta jakoś
zapomniał o tym zobowiązaniu, które mówiło, że zaraz po oddaniu obwodnicy droga ta
będzie remontowana. Być może wspólny głos będzie skuteczniejszy, żeby to zobowiązanie
zostało zrealizowane.
Pan Stefan Śledź – Radny – powiedział, że powinniśmy się zwracać do Radnych
Powiatowych o remont drogi Chełmiec – Gołkowice, dlatego że dla mieszkańców naszej
gminy jest to bardzo istotne, bo obwodnica zachodnia nas nie interesuje. To była gra
polityczna, gdzie jedna opcja chciała zniszczyć drugą i robiono co chciano. Mieszkańców
górnej części gminy tzn. od Podegrodzia, aż po Olszaną i jeszcze dalej interesuje obwodnica,
ale wzdłuż wałów rzeki Dunajec, bo kto z nas będzie korzystał z obwodnicy zachodniej, która
będzie prowadzić do Niskowej i wracał się do Nowego Sącza. Wobec powyższego jedynie
należy kłaść nacisk na remont ww. drogi, z której korzystamy i musimy to zrobić wspólnie
czyli Pani Wójt, Rada Gminy, Radni Powiatowi i kto tylko może, bo takie obietnice. Co się
tyczy zachodniej obwodnicy, to jak powstanie to dobrze, ale jak nie powstanie, to dla nas jako
gminy jest to bez znaczenia. Myśmy zostali przez poprzednią władzę zaskoczeni, bo została
w tej kwestii zwołana sesja nadzwyczajna po południu i bardzo szybko decyzja została
podjęta. Radni nie zdawali sobie wówczas sprawy, że obwodnica pójdzie przez środek
Brzeznej czy Podrzecza. Osobiście cały czas był przekonany, że przebieg jej będzie wzdłuż
wału rzeki Dunajec.
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Pan Kazimierz Klimczak – Sołtys – zadał pytanie Pani Wójt w związku z otrzymaną
deklaracją odnośnie podpisania umowy z Tauron-em na dostawę energii w jednostkach OSP,
która prawdopodobnie maiłaby być tańsza. Osobiście nie podpisze tej deklaracji, ponieważ
nie ma żadnych wytycznych wynikających z tego pisma. Nie pisze czy energia będzie tańsza,
czy będzie to jedno-fakturowy zakres czy dwu zakresowy i kto będzie pokrywał te koszty.
Jako przykład podał nieprzyjemną sytuację z Telekomunikacją, która odstawiła abonentów na
bok, porobiono spółki i chcąc coś załatwić trzeba dzwonić do Poznania lub gdzieś indziej.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – odpowiadając na pytanie Pana Sołtysa Kazimierza
Klimczaka wyjaśniła, że kwestia ta dotyczy wszystkich jednostek OSP, ponieważ zgodnie
z wytycznymi, o których była mowa został przeprowadzony przetarg na przesył i dostawę
energii elektrycznej od innego dystrybutora obejmujący jakby dwie usługi, żeby ta energia
elektryczna była tańsza. Sprawą tą zajmuje się Pan Jan Sadowy i w razie wątpliwości należy
się do Niego zwrócić o wyjaśnienie.

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

Na tym protokół zakończono.

Prot. B. Marcinek
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