P r o t o k ó ł Nr XXIV/2012
sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 25 września 2012 r.
w Gimnazjum w Podegrodziu.
Obrady trwały od godz. 9.00 – 10.35.
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,
Pani Agnieszka Pacholarz - Skarbnik Gminy,
Pan Przemysław Krawczyk - Radca Prawny,
Pan Bodziony Krzysztof - Radny Powiatu Nowosądeckiego,
Pani Bernadeta Konstanty - Prezes Banku Spółdzielczego w Podegrodziu,
Pan Mariusz Karpierz – Z-ca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 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.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr XVI/156/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie na lata 2012 – 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Nowosądeckiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 293645K „Stancin”, na odcinku, na
którym droga ta przebiega przez działkę ewidencyjną Nr 345/2 w miejscowości Olszana,
kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na
terenie Gminy Podegrodzie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 293791 K „Żwirownia” oraz
293794 K „Do wspólnoty”, na odcinku, na którym drogi te przebiegają przez działki
ewidencyjne Nr 740/2, 939/38, 939/41 w miejscowości Podegrodzie, kategorii drogi
gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy
Podegrodzie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Podegrodzie na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Gminy Podegrodzie.
13. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Kowalczyk powitał Panów Radnych, Państwa
Sołtysów oraz zaproszonych gości. Następnie otwarł XXIV sesję Rady Gminy Podegrodzie,
po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada Gminy ma wymagane prawem
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W posiedzeniu sesji uczestniczyło
12 radnych /nieobecni radni: Pan Józef Kotarba, Pan Stanisław Plata, Pan Stanisław Krzysztof
Plata /.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że państwo radni otrzymali dodatkowy
projekt uchwały w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Nowosądeckiego, o którego wprowadzenie do porządku obrad poprosiła Pani Wójt. Chodzi
o to, że Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu będzie występować w naborze do tzw.
„schetynówek” o remont i modernizację drogi od Chełmca do Naszacowic i żeby wniosek
miał silniejsze poparcie potrzebni są partnerzy. Ma nadzieję, że takimi partnerami będzie
Gmina Podegrodzie oraz Gmina Chełmiec. Następnie zapytał panów radnych czy są jakieś
uwagi odnośnie porządku obrad.

W związku z tym, iż ze strony Rady Gminy nie było żadnych uwag
do zaproponowanego porządku obrad, zgodnie z wnioskiem Pani Wójt poprosił
o wprowadzenie do niego dodatkowego projektu uchwały, co zostało przez Radę Gminy
przyjęte 12 głosami „ZA”, 0 głosami „Przeciw” i 0 głosami „Wstrzymującymi się”.
Równocześnie zaproponował, aby projekt niniejszej uchwały był umieszczony w porządku
obrad w punkcie 7 czyli po podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2012. Rozszerzony porządek obrad został przez Radę Gminy przyjęty następującą ilością
głosów: 12 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw” i 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Następnie w związku z przejściem Pani Bernadety Konstanty - Dyrektora Banku
Spółdzielczego w Podegrodziu na emeryturę, Pan Przewodniczący Radny Gminy wspólnie
z Panią Wójt podziękowali Pani Dyrektor za wieloletnią współpracę, która zawsze układała
się bardzo dobrze i pozytywnie. Owocowało to tym, że Pani Dyrektor wspierała na terenie
naszej gminy różne przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe oraz wydarzenia o innym
charakterze. Pani Wójt z tej okazji przygotowała list gratulacyjny, który wręczyła na ręce
Pani Dyrektor wraz z upominkami. Ponadto życzenia i upominki złożyli, Przewodniczący
Rady w imieniu całej Rady Gminy oraz delegacja Państwa Sołtysów.
Pani Bernadeta Konstanty - podziękowała Pani Wójt i nie tylko za tak dużą niespodziankę,
której się nie spodziewała. Następnie dodała, że przepracowała 40 lat, w tym 35 lat w banku.
Była to praca, którą lubiła i która pozwoliła jej się zrealizować zawodowo i społecznie.
Ponadto podziękowała wszystkim i każdemu z osobna za wspieranie jej osoby i całego banku,
dzięki czemu mogli przeżyć trudny okres czasu. Ma nadzieję, że wychowała swoich
następców w taki sposób, że będą kultywować to co jest najważniejsze w misji banku, i że
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będą pracować na rzecz i dla tutejszego społeczeństwa. Na zakończenie jeszcze raz
podziękowała bardzo serdecznie wszystkim obecnym za miłe słowa oraz za wspieranie jej
osoby oraz Banku Spółdzielczego w Podegrodziu.

Ad. 3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
sesjami.
W okresie sprawozdawczym uczestniczył w następujących spotkaniach:
15.07. 2012 r. – Lachowska Micha w Starym Sączu
22.07.2012 r. – Piknik Rodzinny w Gostwicy
12.08.2012 r. – Korowód Lachowskie Lato
19.08.2012 r. – Sądecka Pielgrzymka Samorządowców w Starym Sączu
25-26.08.2012 r. – Starosądecki Jarmark Rzemiosła
26.08.2012 r. – Poświęcenie Remizy OSP w Olszanie
02.09.2012 r. – Festyn w Naszacowicach
18.09.2012 r. – wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Gminy Podegrodzie
19.09.2012 r. - konsultacje na temat najważniejszych inwestycji w subregionie sądeckim,
w których uczestniczył wspólnie z Panią Wójt. Niniejsze konsultacje polegały na zgłaszaniu
przez samorządy kluczowych inwestycji, które powinny być realizowane na danym terenie,
i które mają znaczenie subregionalne dla Sądecczyzny. Jeśli chodzi o naszą gminę, to
zgłoszony został projekt, myśli że bardzo ważny, a mianowicie dotyczący budowy drogi lewą
stroną rz. Dunajec i połączenia jej z Nowym Sączem, bądź od obwodnicy zachodniej czyli od
Podrzecza, bądź od obwodnicy Brzeznej, Stadeł i Podegrodzia w zależności od tego jak
sytuacja z obwodnicą się wyjaśni. Ponadto zgłoszone zostały ścieżki rowerowe, dom
spokojnej starości oraz wykorzystanie energii odnawialnej.
23.09.2012 r. - 80-ciolecie OSP w Stadłach
Do biura Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Podegrodzie – wystąpił
z wnioskiem o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy kwoty 500.000 zł na
utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Podegrodzie.
- Współwłaściciele i Władający Sprawujący Zarząd Nieruchomością Wspólną we wsi
Podegrodzie – dotyczy transportu żwiru z terenu należącego do Współwłaścicieli
Sprawujących Zarząd Nieruchomością Wspólną. Pismo zostało przekazane do Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.
- Pan Radny Stanisław Banach - dotyczy wydania kopii protokołu z posiedzenia Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu.
- Komisarz Wyborczy – w odpowiedzi na przedstawiony w trybie konsultacji projekt
w sprawie podziału Gminy Podegrodzie na jednomandatowe okręgi wyborcze, informuje
Panią Wójt, że opracowany projekt jest zgodny z zasadami określonymi w ustanie kodeks
wyborczy.
- Pan Jerzy Wojnarowski – zam. Szczereż 81 – wezwanie o usunięcie naruszenia prawa
polegającego na bezprawnym zaliczeniu jego działki w Olszanie do kategorii gminnej drogi
publicznej i podjęcie czynności uchylającej taki stan poprzez pozbawienie jej takiego
charakteru.
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Do sprawozdania Pana Przewodniczącego Rady Gminy nie wnoszono żadnych uwag.
Ad. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Pani Małgorzata Gromala Wójt Gminy Podegrodzie przedstawiła sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej od 5 lipca do 24 września 2012 r.
05.07.2012 r. – spotkanie z Marszałkiem Wojciechem Kozakiem w sprawie wysypiska
śmieci,
06.07.2012 r. – promocja jubileuszowego XI t. rocznika Sądeckiego oraz książki Leszka
Migrały - Ratusz w Nowym Sączu,
10.07.2012 r. – spotkanie z p. Stanisławem Szudek w Kuratorium Oświaty,
11.07.2012 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - oświadczenie
o posiadaniu środków finansowych na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku
OSP w Stadłach,
12.07.2012 r. – spotkanie w Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu z p. Stanisławem Szudek,
13.07.2012 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - uzupełnienie
rozliczenia zadania pn. „Przebudowa kanalizacji…” i uzupełnienie dokumentacji do przetargu
„Przebudowa Centrum Wsi Brzezna”,
15.07.2012 r. – impreza plenerowa „Lachowska Micha” w Starym Sączu,
17.07.2012 r. – Bank Gospodarstwa Krajowego - podpisanie umów kredytowych na realizację
projektów z PROW,
20.07.2012 r. – uroczystość obchodów Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji
w Nowym Sączu,
22.07.2012 r. – Festyn Rodzinny w Gostwicy,
24.07.2012 r. – spotkanie z p. Adamem Czerwińskim - Dyrektorem Powiatowego Zarządu
Dróg,
24.07.2012 r. – trzecie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Powiatu
Nowosądeckiego oraz spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
z p. Stanisławem Sorysem Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego
i Wicemarszałkiem p. Wojciechem Kozakiem,
25.07. 2012 r. – X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD„Brama Beskidu”.
27.07.2012 r. – odebranie medali i legitymacji za długoletnie pożycie małżeńskie
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
29.07.2012 r. – turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie,
30.07.2012 r. – podpisanie umowy z delegacją z Preszowa,
31.07.2012 r. – spotkanie z p. Jackiem Lelkiem Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz,
01.08.2012 r. – zawarcie kontraktu notarialnego w Nowym Sączu,
01.08.2012 r. – odebranie promes w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
04-05.08.2012 r. – obchody Dni Lachowic i uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy
Sołtys Województwa Małopolskiego AD’2011”. W związku z ww. konkursem z terenu
naszej Gminy wyróżnienie otrzymała Pani Stanisława Rams – Sołtys Olszanki oraz
III miejsce Pan Jan Szewczyk – Sołtys Długołęki – Świerkli,
08-13.08.2012 r. – przygotowanie spotkania z przedstawicielami z Francji w sprawie
podpisania umowy partnerskiej,
14.08.2012 r. – Spotkanie edukacyjno-kulturalne „Śladami pradziadów”- Szkoła Podstawowa
w Stadłach,
21-23.08.2012 r. – Forum Wójtów w Krynicy „Rozwój lokalny w kontekście programów
strategicznych Województwa Małopolskiego,
24.08.2012 r. - spotkanie ze skarbnikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w sprawie umorzenia dotacji,
25.08.2012 r. – uroczyste otwarcie wielkiego finału Małopolskiego Festiwalu Smaku,
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26.08.2012 r. – poświęcenie i otwarcie remizy OSP w Olszanie,
27.08.2012 r. – narada z dyrektorami szkół,
29.08.2012 r.- spotkanie z Wojewodą w Krynicy-Zdroju,
02.09.2012 r. – festyn w Naszacowicach,
04.09.2012 r.
– Urząd Marszałkowski - dokumentacja przetargowa dot. zadania pn. „ Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w miejscowości Stadła i części miejscowości
Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - dostarczenie dokumentacji dot. zagospodarowania terenu
przy Szkole Podstawowej w Olszance i przebudowy Centrum Wsi Brzezna,
05.09.2012 r. – spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu uzupełnienia
dokumentacji dot. zagospodarowania terenu przy szkole w Olszance,
11.09.2012 r. – spotkanie w Wojewódzkim Zarządzie Dróg,
12.09.2012 r.
- spotkanie z p. Adamem Czerwińskim - Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg
- spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Brzeznej
- Zebranie Wiejskie w Olszanie
13.09.2012 r.- spotkanie w Starostwie Powiatowym ze Starostą Nowosądeckim p. Janem
Golonka,
14.09.2012 r. prezentacja Polskiej Zapory Mobilnej w Krakowie,
14 -15.09.2012 r. – IV Kongres Kobiet w Warszawie,
16.09.2012 r.
- Poświęcenie placu przy kościele w Czarnym Potoku,
- Zawody Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
17.09.2012 r.
-Spotkanie z Posłem Andrzejem Czerwińskim,
-Zebranie Wiejskie w Stadłach,
-Zebranie Wiejskie w Brzeznej,
18.09.2012 r.
- Odebranie z Urzędu Marszałkowskiego zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za
korzystanie ze środowiska,
- Zebranie wiejskie w Rogach
- Zebranie Wiejskie w Olszance
19.09.2012 r.
- II Konferencja Subregionalna. Do projektu subregionalnego zgłoszona została kontynuacja
drogi po wałach, z mostem i ścieżkami rowerowymi na terenie całej gminy,
wydzierżawienie i zagospodarowanie terenu, oświetlenie, dom spokojnej starości oraz
zadanie priorytetowe dla pozostałej części gminy to wodociągi i kanalizacja.
- 21.09.2012 r.
- przekazanie umowy dot. dotacji w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012”
- wyjaśnienia dot. realizacji projektów z ramach PROW –u w Urzędzie Marszałkowskim.
- złożenie rozliczenia „schetynówki” w Urzędzie Wojewódzkim
23.09.2012 r. – udział w 80-cioleciu powstania OSP w Stadłach.
24.09.2012r.- spotkanie z Wojewodą Małopolskim oraz walne zebrania członków
stowarzyszenia „Brama Beskidu” na Juraszowej i w Mokrej Wsi.
Następnie Pani Wójt przedstawiła przetargi w okresie między sesjami jak poniżej:
Przetargi nieograniczone 2012 r.:
1. Remont drogi gminnej nr 293946 "Polna" koło Gimnazjum, drogi wewnętrznej dz. nr
675/1 w miejscowości Brzezna
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Złożone 4 oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa: 238.721,34 zł
cena najwyższa: 282.393,04 zł
Umowa została zawarta z wybranym wykonawcą na kwotę 238.721,34 zł:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD z siedzibą Kamienica 477, 34-608
Kamienica.
2. Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszanie,
Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce –
Świerkli,
Zadanie 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Gostwicy.
Złożono 5 ofert w wyznaczonym terminie dla części nr 1:
cena najniższa: 244.770,00 zł
cena najwyższa: 360.390,00 zł
Umowa została zawarta z wybranym wykonawcą na kwotę 244.770,00 zł: Zakład
Remontowo – Budowlany Józef Smyda z siedzibą Barcice Dolne 94, 33-342 Barcice
Dolne.
Złożono 4 oferty w wyznaczonym terminie dla części nr 2:
cena najniższa: 185.730,00 zł
cena najwyższa: 272.834,85 zł
Umowa została zawarta z wybranym wykonawcą na kwotę 185.730,00 zł: Zakład
Remontowo – Budowlany Józef Smyda z siedzibą Barcice Dolne 94, 33-342 Barcice
Dolne.
Złożono 5 ofert w wyznaczonym terminie dla części nr 3:
cena najniższa: 244.770,00 zł
cena najwyższa: 292.740,00 zł
Umowa została zawarta z wybranym wykonawcą na kwotę 244.770,00 zł: Zakład
Remontowo – Budowlany Józef Smyda z siedzibą Barcice Dolne 94, 33-342 Barcice
Dolne.
3. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Stadłach
Złożono 3 oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa: 145.902,49 zł
cena najwyższa: 159.591,81 zł
Umowa została zawarta z wybranym wykonawcą na kwotę 145.902,49 zł: Zakład
Remontowo – Budowlany Wiesław Czop z siedzibą Podegrodzie 210A, 33-386
Podegrodzie.
4. Odbiór i transport odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania z oczyszczalni
ścieków w Podrzeczu
Złożono 2 oferty w wyznaczonym terminie dla części nr 1:
cena najniższa: 26.600,00 zł
cena najwyższa: 28.728,00 zł
Umowa została zawarta z wybranym wykonawcą na kwotę 26.600,00 zł: Transport
Specjalizowany Marek Wójcik z siedzibą Podegrodzie 172, 33-386 Podegrodzie.
Złożono 2 oferty w wyznaczonym terminie dla części nr 2:
cena najniższa: 41.000,00 zł
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cena najwyższa: 48.600,00 zł
Umowa została zawarta z wybranym wykonawcą na kwotę 41.000,00 zł:
KONSORCJUM FIRM: Lider - Transport Specjalizowany Marek Wójcik z siedzibą
Podegrodzie 172, 33-386 Podegrodzie, Partner - Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami
Wtórnymi „SURPAP” s.c. z siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.
5. Odbudowa drogi gminnej nr 293675K Szkolna w miejscowości Olszanka
Złożono 3 oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa: 395.073,54 zł
cena najwyższa: 419.109,56 zł
Umowa została zawarta z wybranym wykonawcą na kwotę 395.073,54 zł:
Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „LIMDROG” Spółka z o.o. z siedzibą ul. M.B.
Bolesnej 87, 34-600 Limanowa.
6. Remont drogi gminnej Do Lorka w m. Brzezna
Złożono 2 oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa: 126.918,03 zł
cena najwyższa: 147.361,87 zł
Umowa zostanie zawarta 25.09.2012 r. z wybranym wykonawcą na kwotę 126.918,03
zł: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD z siedzibą Kamienica 477,
34-608 Kamienica.
7. Zadanie 1 Remont drogi gminnej Labachówka w miejscowości Podrzecze
Zadanie 2 Remont drogi gminnej Do Waligóry Potok w miejscowości Naszacowice
Zadanie 3 Remont drogi gminnej Sawinówka w miejscowości Juraszowa
Złożono 3 oferty w wyznaczonym terminie dla części nr 1:
cena najniższa: 104.089,20 zł
cena najwyższa: 115.430,46 zł
Złożono 3 oferty w wyznaczonym terminie dla części nr 2:
cena najniższa: 62.028,41 zł
cena najwyższa: 70.715,65 zł
Złożono 3 oferty w wyznaczonym terminie dla części nr 3:
cena najniższa: 36.355,90 zł
cena najwyższa: 42.318,15 zł.
Trwa postępowanie przetargowe.
Do sprawozdania Pani Wójt nie wnoszono żadnych uwag.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panów Radnych oraz Państwa
Sołtysów o pozostanie po zakończeniu sesji, ponieważ pan Mariusz Karpierz będzie referował
kwestie odśnieżania zimowego dróg i będzie można zgłaszać swoje uwagi w tym temacie.
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr XVI/156/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie na lata 2012 – 2017.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że projekty uchwał były przedmiotem
zainteresowania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu, po czym
poprosił Przewodniczącego tejże Komisji o przedstawienie opinii Komisji w tym temacie.
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Pan Stefan Śledź - Radny - poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Infrastruktury i Budżetu zajęła się projektami uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy, w sprawie zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektami uchwał w sprawie dróg,
w tym odnośnie pozbawienia drogi „Stancin” w miejscowości Olszana, kategorii drogi
gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. Wszystkie ww. projekty
zostały zaakceptowane pozytywnie, z wyjątkiem projektu uchwały dotyczącego drogi
w Olszanie w związku z wnioskiem p. Wojnarowskiego, gdzie były wątpliwości. Pan radny
reprezentujący miejscowość Olszana zna dobrze tę sprawę, jak również radni poprzedniej
kadencji, którzy byli na miejscu. Wobec powyższego chciałby dodatkowych informacji od
pana radcy prawnego w jaki sposób powinniśmy postąpić w tej kwestii i czy decyzja
rozpatrzona przez Starostwo i Urząd Marszałkowski zobowiązuje nas obligatoryjnie do
podjęcia uchwały o wykreśleniu ww. drogi czy też możemy się jeszcze zastanawiać czy tę
drogę wykreślić czy też nie.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała
Nr XXIV/225/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy do projektu ww. uchwały są jakieś
pytania lub uwagi.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała Nr
XXIV/226/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Nowosądeckiego.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – poprosił Panią Wójt o zabranie głosu w sprawie
projektu ww. uchwały.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt – powiedziała, że jest to uchwała intencyjna i wniosek w tej
sprawie będzie realizowały w tym momencie, gdy znajdziemy partnerów do pomocy
finansowej. Planowana jest realizacja zadań wskazanych w projekcie uchwały. Ponadto
będziemy również pamiętać o podjęciu innych działań w związku z poprawą bezpieczeństwa.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała Nr
XXIV/227/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Nowosądeckiemu.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy ze strony Panów Radnych są jakieś
zapytania bądź uwagi odnośnie projektu ww. uchwały.
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W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała Nr
XXIV/228/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy ze strony Panów Radnych są jakieś
zapytania bądź uwagi odnośnie projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała Nr
XXIV/229/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 293645K „Stancin”, na
odcinku, na którym droga ta przebiega przez działkę ewidencyjną Nr 345/2
w miejscowości Olszana, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
jako drogi publicznej na terenie Gminy Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – poprosił pana radcę prawnego o zabranie głosu
w przedmiotowej sprawie.
Pan Przemysław Krawczyk – Radca Prawny – nawiązując do zapytania Pana
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu wyjaśnił, że
jeśli chodzi o odcinek drogi, którego dotyczy wspominana uchwała, to z tego co mu wiadomo
w terenie rzeczywiście drogi tej nie ma. Jest natomiast spór sąsiedzki, jeśli chodzi o przebieg
granicy gruntu i użytkowanie tego terenu. Z informacji, którą posiada z urzędu gminy
i od p. Mariusza Karpierza, we wspominanym miejscu nie ma drogi i na tej nieruchomości
został wzniesiony obiekt w postaci ogrodzenia. W przedmiotowej sprawie toczyło się
postępowanie przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączku,
które zostało umorzone. Ostatnim zdarzeniem, które miało miejsce w tej sprawie, było
wezwanie właściciela tejże nieruchomości skierowane do rady gminy o usunięcie skutków
naruszenia prawa. Tego typu wezwanie jest działaniem koniecznym, aby następnie można
było ewentualnie wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na działalność
rady gminy, która miałoby dotyczyć niezgodnego z prawem działania polegającego na
zaliczeniu tego fragmentu nieruchomości do kategorii dróg gminnych. Jeżeli taka skarga
zostałaby wniesiona, to wówczas takie postępowanie by się toczyło. Natomiast jeżeli
rzeczywiście, w miejscu o którym mowa, droga gminna nie przebiega i nigdy nie było
podstaw do zaliczenia tego fragmentu nieruchomości do kategorii dróg gminnych, to można
z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ciężko byłoby nam taki spór przed sądem
wygrać. Wiązałoby się to z poniesieniem kosztów postępowania sądowego i byłoby to trochę
bezcelowe, jeżeli rzeczywiście drogi tej nie ma. W związku z tym zostały podjęte działania
zmierzające do pozbawienia kategorii tej drogi, kategorii drogi gminnej. Procedura wygląda
tak samo, jak w przypadku zaliczania drogi do kategorii dróg, gdzie jest konieczne
wystąpienie do Powiatu i uzyskanie opinii w tym zakresie, a następnie podjęcie uchwały
przez radę gminy. Generalnie jeżeli się pozbawia drogę kategorii dróg gminnych, to zgodnie
z przepisem ustawy o drogach publicznych art. 10, ust 2, należy ją zaliczyć do innej kategorii.
Przedmiotowa uchwała zmierza do pozbawienia drogi kategorii dróg gminnych. Myśli, że
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udzielił w miarę wyczerpującej odpowiedzi w powyższej sprawie, a jeżeli nie, to prosi
o dodatkowe pytania.
Pan Artur Pawłowski – Radny - powiedział, że odpowiedź pana radcy prawnego jest jak
najbardziej wyczerpująca, natomiast ma wątpliwości co będzie w przyszłości, ponieważ
takich dróg na terenie gminy jest cała masa, gdzie na mapie jest zaznaczona droga, a fizycznie
nie jest urządzona. To jest jeszcze mały problem, natomiast co będzie z takimi drogami, które
są już w jakiś sposób urządzone i właściciele tych nieruchomości będą wnosić o wyłączenie
ich jako dróg gminnych, które kiedyś jakimś sposobem zostały zaliczone jako drogi gminne.
Czy zatem nie będzie to jakieś „zielone światło” dla pozostałych mieszkańców, żeby
wnioskować o wyłączenie tych dróg.
Pan Przemysław Krawczyk - Radca Prawny- powiedział, że zagrożenie takie zawsze istnieje,
natomiast mieszkańcy nie mają tutaj jakby możliwości wprost bezpośredniego oddziaływania
na radę gminy w tej sprawie. Mają ewentualnie możliwość takiego działania jakie podjął pan
Wojnarowski czyli wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Co się tyczy uchwał odnośnie
pozbawienia kategorii drogi gminnej w tym przypadku i wyłączenia z użytkowania, to istnieje
orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące możliwości i braku możliwości
pozbawiania w ten sposób kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania. To
nie jest tak, że są to sprawy proste, których nikt nie weryfikuje, gdzie nawet w przypadku
omawianej uchwały ma pewne wątpliwości czy to się uda, ale ma nadzieję że tak, bo tam nie
widzi specjalnie innej możliwości załatwienia sporu. Generalnie problem ten występuje
w każdej gminie w Polsce, polegający na tym, że w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych wszystkie drogi hurtowo zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych
bez względu na to czy ktokolwiek tam jeździł, czy droga istniała lub nie, czy była ona polna
czy powinna być wewnętrzna. Problem taki często może się obrócić przeciwko gminie
jeszcze w inny sposób. Osobiście spotkał się z sytuacjami, kiedy gminy były pozywane o to,
że zajęły czyjąś prywatną nieruchomość pod drogę gminną, bezumowne z niej korzystanie
i wynagrodzenie oraz o usunięcie takiej drogi gminnej i całej infrastruktury, jeśli takowa na
niej się pojawiła przykładowo asfalt, płyty itd. Jego zdaniem, jeżeli fizycznie droga ta
poprowadzi jakby donikąd, albo w ogóle jej nie ma czyli tak naprawdę nie istnieje, to tego
wyłączenia drogi by się nie obawiał. Czym innym jest sytuacja kiedy nie jest uregulowany
stan prawny, jeśli chodzi o nieruchomość, po której przebiega droga i spotykamy się
z roszczeniami mieszkańców skierowanymi do gminy, którzy chcieliby formalnie strzec tę
nieruchomość, bo faktycznie jest tam droga gminna i jest użytkowana przez innych
mieszkańców. Jeżeli byłaby taka sytuacja, to należy wyróżnić dwie rzeczy. Kwestię prawa
własności nieruchomości położonej pod drogą, kiedy nie było wdrożonego postępowania
wywłaszczeniowego tzw. „spec ustawy drogowej” i kiedy nie było zasiedzenia, które to
drogi gmina posiada lub może je wykupić. Jeżeli tego nie było, to osoby fizyczne czy prawne,
właściciele takiego terenu mogą zgłaszać roszczenia przeciwko gminie, ale z drugiej strony
gmina jest zarządcą takiej drogi, nie w formie posiadania, ale władztwa publiczno-prawnego
w związku z odśnieżaniem, remontami, udrażnianiem i innymi czynnościami związanymi
z taką drogą, które musi wykonywać. Mamy tutaj konflikt, bo z jednej strony jest prawo
cywilne, prawo własności, a z drugiej strony prawo publiczne i prawo przejazdu po drodze.
Jego zdaniem takiej drogi publicznej należy bronić, licząc się z tym, że orzecznictwo sądów
cywilnych może to różnie interpretować, jednakże jedną taką sprawę w innej gminie, która
trwała 7 lat udało się wygrać, gdzie sąd uznał, że gmina nie posiadała drogi, mimo że była jej
zarządcą. Należy także mieć świadomość, że zgodnie z nowelizacją przepisów od 2001 roku
nie ma możliwości zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, jeśli gmina nie jest
właścicielem terenu. Sytuacja, która było wcześniej jest istniejącym nagminnym problem,
ponieważ wówczas była taka możliwość i mamy drogi gminne, których nie jesteśmy
właścicielem terenu. Jego zdaniem wyłączenie drogi z użytkowania i pozbawienia kategorii
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jest jak najbardziej zasadne kiedy nie ma takiej drogi, natomiast w pozostałych przypadkach
należy bronić takich dróg. Jeśli przykładowo gmina będzie widziała, że będzie to droga do
szkoły, wielu domów, itd., to na pewno nie będzie łatwo mieszkańcom pozbawić jej kategorii
drogi gminnej, natomiast co innego kiedy nie mamy za bardzo argumentów w ewentualnym
procesie, że mamy drogę, gdzie rosną drzewa, trawnik i nigdy drogi tam nie było.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - nawiązując do wypowiedzi pana radcy prawnego
powiedziała, że mieszkańcy działają odwrotnie i w większości przekazują drogi na rzecz
gminy.
Pan Artur Pawłowski – Radny - powiedział, że podejmując tą uchwałę pozbawiamy
mieszkańców posesji Olszana 55 całkowitego dojazdu do domu, a właściwie nadziei,
ponieważ w tej chwili nie mają dojazdu, ale gdyby ta droga była we władaniu gminy, to jakaś
nadzieja była jeszcze dla tych ludzi. W tym momencie żadnej nadziei już nie będzie i gminy
nie będzie stać na urządzenie drogi, która jest z drugiej strony o czym państwo radni, którzy
byli na miejscu na pewno są zorientowani. Jest to dłuższy odcinek drogi i też są tam
konflikty. Wobec powyższego apeluje, aby się wstrzymać i przeanalizować ten problem,
gdzie być może jest jeszcze jakaś możliwość, żeby tej uchwały nie podejmować.
Pan Przemysław Krawczyk – Radca Prawny - powiedział, że rozumie, iż jest problem, który
polega na tym, że nieruchomość sąsiednia nie ma dojazdu, natomiast ciężko wyobraża sobie
sytuację, żebyśmy wygrali ewentualny proces ze stroną wzywającą czy skarżącą i przeciągali
to w czasie z myślą, że przyczyni się do wypracowania jakiegoś rozwiązania.
Pani Małgorzata Gromala -Wójt - powiedziała, że spór sąsiedzki, o którym mowa trwa już od
2005 albo 2006 roku.
Pan Przemysław Krawczyk – Radca Prawny - powiedział, że on się tutaj nie opowiada za
żadnym rozwiązaniem, ponieważ jest tutaj tylko od strony prawnej i jaka będzie decyzja
wysokiej rady, to takie będą później podejmowane działania. Są tutaj dwie możliwości. Jedna
to pójście do sądu cywilnego państwa, którzy nie będą mieli dojazdu o ustanowienie drogi
koniecznej do nieruchomości, która być musi i na pewno sąd to ustanowi. Jeśli pan
Wojnarowski jakby przeszkadzał swoim sąsiadom, to może się okazać, że droga konieczna
będzie dla niego bardziej mniej korzystna, niż przebieg drogi, o której mowa. Druga rzecz,
którą mogłaby teoretycznie zrobić gmina, to podjąć postępowanie dotyczące negocjacji,
wykupu lub wywłaszczenia, jednakże jest to trudne postępowanie, żeby do tego doprowadzić.
Reasumując są rozwiązania, które ograniczają pewne rzeczy i to nie jest tak, że pozbawiając
drogę danej kategorii nic nie można dalej z tym zrobić.
W związku z tym, iż nie zgłaszano dodatkowych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała Nr
XXIV/230/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 11 głosów
„ZA”, 1 głos „Przeciw” / Radny Artur Pawłowski /, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 293791 K „Żwirownia”
oraz 293794 K „Do wspólnoty”, na odcinku, na którym drogi te przebiegają przez
działki ewidencyjne Nr 740/2, 939/38, 939/41 w miejscowości Podegrodzie, kategorii
drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie
Gminy Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – udzielił głosu Pani Wójt.
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Pani Małgorzata Gromala -Wójt - powiedziała, że jak zostało wskazane w załącznikach do
ww. uchwały, chodzi o drogę przez środek boiska sportowego w Podegrodziu. Zostały
przeprowadzone rozmowy z właścicielami wspólnoty, którzy wyrazili zgodę, żeby urządzić tą
drogę analogicznie wzdłuż obwodnicy, tak jak być powinna, ponieważ dotychczas nikt nie
był w stanie z niej korzystać. Jest to zaległa sprawa, która od wielu lat była
nieuporządkowana.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała Nr
XXIV/231/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - powiedziała, że w związku z otrzymaną informacją
z Wojewódzkiego Zarządu Dróg zmuszona jest opuścić wcześniej sesję rady, jednocześnie
dodając, że gdyby były do niej jakieś pytania czy uwagi ze strony Panów Radych czy Państwa
Sołtysów, to cały czas jest dostępna w urzędzie. Jednocześnie podziękowała Państwu
Sołtysom za sprawne przeprowadzenie zebrań wiejskich.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy ze strony Panów Radnych są jakieś
zapytania bądź uwagi odnośnie projektu ww. uchwały.
Pan Stefan Śledź – Radny – powiedział, że do tej pory otrzymywaliśmy projekty uchwał
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
nieczytelne i zamglone, natomiast obecnie nastąpiła zmiana w dobrym kierunku i radni
otrzymali bardziej czytelne materiały, do których łatwiej jest się ustosunkować.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – podziękował Panu radnemu Śledź za zwrócenie uwagi
odnośnie tych materiałów dzięki czemu nastąpiła poprawa w tym zakresie.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała Nr
XXIV/232/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Podegrodzie na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Gminy Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy ze strony Panów Radnych są jakieś
zapytania odnośnie projektu ww. uchwały, jednocześnie dodając, że projekt ten był
przedmiotem obrad połączonych komisji rady gminy.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała Nr
XXIV/233/2012 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 8 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 4 głosy „Wstrzymujące się”/ Radni: Pan Jerzy Olszak, Pan Marek
Maciuszek, Pan Teofil Matyaszek, Pan Stanisław Banach /.

Ad. 14 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokoły z poprzednich sesji tj.
sesji Nr XXII/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. oraz sesji Nr XXIII/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r.,
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które zostały przez Radę Gminy przyjęte bez uwag następującą ilością głosów: 12 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 15 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Artur Pawłowski - Radny - powiedział, że pomimo tego, że na sesji nie ma panów
radnych powiatowych, chciał serdecznie im podziękować, w imieniu mieszkańców nie tylko
naszej gminy, ale wszystkich osób korzystających z odcinka drogi powiatowej Olszana Jadamwola czy też Olszana – Młyńczyska za lobbowanie, dzięki czemu udało się wykonać tą
drogę.
Na wniosek Pana Radnego Stanisława Sikory, Pan Przewodniczący Rady Gminy ogłosił
10 min. przerwy w obradach sesji.

Ad. 16 Wolne wnioski.
Pan Józef Laciuga - Sołtys - powiedział, że w Podegrodziu, jadąc od kościoła
w górę do Osowia, jest wyjście na cmentarz bardzo wygodne, z którego ludzie korzystają
masowo, ale jest to tak prowizorycznie wykonane, że przy naporze większej ilości ludzi może
się to przewrócić. Wobec powyższego ma prośbę i propozycję, aby pracownicy interwencyjni
w jakiś fachowy sposób umocnili to wyjście, bo jest tam niebezpiecznie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - poprosił p. Marusza Karpierza o zanotowanie wniosku
zgłoszonego przez Pana Sołtysa Laciugę.
Pan Stanisław Sikora - Radny – wystąpił z wnioskiem formalnym o rozważenie wystąpienia
do Prezydenta RP przez Pana Przewodniczącego Rady i Panią Wójt o odznaczenie Pani
Bernadety Konstanty Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy. Myśli, że z naszej strony
byłby to dowód wdzięczności za całokształt i ukoronowanie Jej pracy.

Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG - powiedział, że jego zdaniem jest to bardzo słuszna
uwaga.

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

Na tym protokół zakończono.

Prot. B. Marcinek
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