P r o t o k ó ł Nr XXVIII/2013
sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 21 lutego 2013 r.
w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Obrady trwały od godz. 9.00 – 12.00.
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 Piotr Lachowicz – Sekretarz Gminy,
- Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny,
- Pan Stanisław Dyrek i Pan Leszek Konstanty - Przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo
dla Ziemi Sądeckiej”,
- Pani Bożena Mynarek - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu,
- Pani Wioletta Oleksy - Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu,
- Mieszkańcy Gminy Podegrodzie.

Proponowany porządek obrad:
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.
Wspomnienie sylwetki naczelnika Gminy Podegrodzie Tomasza Ciągło w setną rocznicę
powstania Szkoły Gospodyń Wiejskich w Podegrodziu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie
przyjętej Uchwałą Nr XXVII/260/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na lata 2013 – 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013 Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2012 Rady Gminy Podegrodzie
z
dnia
30
listopada
2012
r.
w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie
Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – Kolektor A”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/263/2012 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 347/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Naszacowice na
lata 2010 – 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie
na lata 2013-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Podegrodzie położonej w miejscowości Podrzecze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Olszanka do gminnego zasobu nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/245/2012 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Naszacowicach umowy użytkowania części nieruchomości wraz z częścią budynku,
na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia przedmiotowej umowy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/278/2012 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy otwarł sesję Rady Gminy Podegrodzie,
powitał serdecznie wszystkich obecnych, w tym gości z Zespołu Szkół Zawodowych
w Podegrodziu, przedstawicieli LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” oraz mieszkańców Gminy.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada Gminy ma wymagane prawem quorum
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - zapytał Panów Radnych czy są jakieś uwagi odnośnie
zaproponowanego porządku obrad.
Pan Stanisław Sikora - Radny - powiedział, że ma pewien dylemat, ponieważ punkt 12 dotyczy
podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 347/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Naszacowice na lata 2010
– 2018, a punkt 13 podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie
na lata 2013-2020. Zachodzi zatem pytanie czy nie powinna być odwrotna kolejność tych punktów,
ponieważ plan odnowy jest związany ze Strategią Gminy Podegrodzie. Jego zdaniem wcześniej
powinna być podjęta strategia, a następnie plan odnowy.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – wyjaśniła, że w tym momencie nie ma to znaczenia, ponieważ
Plan Odnowy Miejscowości przyjmowany jest oddzielnie dla konkretnej miejscowości i na pewno
musi być spójny ze Strategią Rozwoju Gminy Podegrodzie. Dotychczas Gmina Podegrodzie nie
miała żadnej strategii i zmuszona była takową strategię opracować. Udało się taką strategię
opracować wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Jako Gmina nie ponieśliśmy z tego tytułu
żadnych kosztów. Państwo Radni i Sołtysi znają ten temat, ponieważ brali udział w konsultacjach
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dotyczących opracowania strategii i myśli, że sprawa jest jasna. Jeżeli Państwo Radni uważają, że
jest potrzeba zmiany kolejności punktów porządku obrad zgodnie z sugestią Pana Radnego Sikory,
to można ją wprowadzić, ale myśli, że nie jest to konieczne.
W związku z tym, iż ze strony Rady Gminy nie było dodatkowych uwag do zaproponowanego
porządku obrad, został on bez zmian przyjęty przez Radę Gminy następującą ilością głosów:
13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Na posiedzenie sesji przybył Radny Pan Józef Kotarba i od tego momentu Rada Gminy obradowała
w składzie 14 radnych.
Ad. 3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
W okresie sprawozdawczym uczestniczył w następujących spotkaniach:
-Spotkanie Opłatkowe Zarządu Gminnego z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach,
-05.01.2013 r. – Przegląd Zespołów Kolędniczych,
-06.01.2013 r. – Występ Zespołu Podegrodzie z przedstawieniem „Powrót Parobków z Jarmarku
Godniego”.
-06.01.2013 r. – Walne Zebranie OSP Brzezna- Litacz,
-13.01.2013 r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „Turniej Sportowy w Brzeznej”,
-19.01.2013 r. - Walne Zebranie OSP Stadła,
-20.01.2013 r. - Walne Zebranie OSP Podrzecze,
-21.01.2013 r. – Spotykanie Opłatkowe w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Stróżach,
-26.01.2013 r. – Pastuszkowe Kolędowanie, Walne Zebranie OSP w Brzeznej, Wieczór Kolęd
i Pastorałek w Olszanie,
-27.01.2013 r. – Pastuszkowe Kolędowanie część II,
-20.02.2013 r.– Szkolenie LGD „Brama Beskidu” odnośnie możliwości pozyskiwania środków
unijnych.
W okresie sprawozdawczym do biura Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:
- Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - dotyczy skargi Pana Krzysztofa Platy na działalność
Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Pan Szczepan Owsianka – zam. Podegrodzie - prośba o przekształcenie gruntu rolnego na działkę
budowlaną,
Ochotnicza Straż Pożarna w Naszacowicach - dotyczy zmiany uchwały Rady Gminy Podegrodzie
podjętej na poprzedniej sesji.
Pisma Państwa Teresy i Adama Kulak – zam. Olszanka – sprawa dotyczy przejęcia na drogę
gminną nieruchomości będącej własnością ww. Państwa.
Firma LISZBEK – dotyczy umożliwienia zrzutu ścieków bytowych pochodzących spoza terenu
gminy na zlewnię oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.
Regionalna Izba Obrachunkowa – opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej.
Pismo Pani Wójt do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym informuje o średnich
wysokościach wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Podczas sprawozdania Pani
Wójt będzie prosił o przedstawienie informacji jak wygląda sprawa z wypłatą trzynastych
i czternastych pensji dla nauczycieli, ponieważ jak wiadomo sprawa ta jest w tej chwili bardzo
głośna i istotna.
- Rzecznik Dyscypliny Finansów – wystąpił z pismem w związku z naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych przez byłego Wójta Stanisława Łatkę. Rzecznik ten zwrócił się do niego jako
przewodniczącego rady z dwoma wnioskami. W pierwszym z nich poprosił o wydanie opinii
dotyczącej wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Pana Stanisława Łatkę pełniącego
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w 2010 roku funkcję Wójta Gminy Podegrodzie. W drugim zaś poprosił o informację o wysokości
średniego wynagrodzenia miesięcznego otrzymywanego przez Pana Stanisława Łatkę w 2010 roku
obliczonego, jak za urlop wypoczynkowy. Odpowiedź w tej sprawie została przez niego
sformułowana do Rzecznika Dyscypliny Finansów. Następnie poprosił o ewentualne zadawanie
pytań w sprawie przedstawionego sprawozdania.
Do sprawozdania Pana Przewodniczącego Rady Gminy nie wnoszono żadnych uwag.
Ad. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
27.12.2012 r.
- Podpisanie umowy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie,
- Spotkanie z p. Marszałkiem Sową, p. Marszałkiem Ciepielą, p. Dyrektorem Wojewódzkiego
Zarządu Dróg i p. Starostą Nowosądeckim w sprawie obwodnicy zachodniej,
28-29.12.2012 r. – Gościliśmy delegację z francuskiego miasta Puget-Ville,
31.12.2012 r. - Złożenie wniosku o finansowanie Monografii Gminy Podegrodzie w Urzędzie
Marszałkowskim w Krakowie,
02.01.2013 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie –
ustalenie harmonogramu termomodernizacji szkół na 2013 rok,
04.01.2013 r. – dostarczenie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dot.
zagospodarowania przy Szkole Podstawowej w Olszance,
05.01.2013 r. - Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych,
06.01.2013 r.
- Udział w spektaklu wystawianym przez „Zespół Podegrodzie”,
- Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Brzezna –Litacz,
08.01.2013
r.
Spotkanie
Wojewody
Małopolskiego
p.
Jerzego
Millera
z przedstawicielami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego,
10.01.2013 r.
- w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie dot. ogłoszenia naboru w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, odbiór faktur dot. inwestycji kanalizacji w Stadłach,
11.01.2013 r.- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie - spotkanie z komisją
heraldyczną w sprawie herbu Gminy Podegrodzie. Korzystając z okazji podziękowała Panu
Jackowi Kuli, który wziął udział w tym spotkaniu, jak również miał się spotkać z komisją
heraldyczną i ustalić insygnia naszej gminy,
12.01.2013 r.
- Uroczysta Akademia z Okazji Dnia Babci i Dziadka w Rogach,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP Mokra Wieś,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP Juraszowa,
13.01.2013 r.
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP Olszanka,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP Olszana,
15.01.2013 r. - Nagranie w Radiu RDN,
17.01.2013 r. - Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Powiatu Nowosądeckiego,
18.01.2013 r.- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie spotkanie w sprawie porozumienia na kanalizację w Stadłach,
19.01.2013 r.
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP Gostwica,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP Stadła,
- Udział w XI Karnawałowej Zabawie Dochodowej w Zespole Szkół w Podegrodziu,
20.01.2013 r.
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- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w OSP Chochorowice,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP Podrzecze,
21.01.2013 r. - Spotkanie Opłatkowe w Stróżach,
22.01.2013 r. – Urząd Marszałkowski w Krakowie - dostarczenie oryginału faktur w związku
z rozliczeniem projektu „Przebudowa Centrum Wsi Podegrodzie”,
25.01.2013 r. – Gala Przedsiębiorczości - Sądecki Lider Biznesu,
26.01.2013 r.
- XVI Pastuszkowe Kolędowanie w GOK Podegrodzie,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w OSP Brzezna,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w OSP Podegrodzie,
- Spotkanie z kolędą i pastorałką w Olszanie,
27.01.2013 r.
- Pastuszkowe kolędowanie w GOK Podegrodzie,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w OSP Długołęka- Świerkla,
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w OSP Naszacowice,
28.01.2013 r. - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
30.01.2013 r. - Zawarcie umowy notarialnej na zakup nieruchomości w Mokrej
Wsi,
31.01.2013 r.
- Uroczysta Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka w Mokrej Wsi,
- Uroczyste Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Brzeznej-Litaczu,
05.02.2013 r.
- Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu,
- Dzień Babci i Dziadka w Olszanie,
07.02.2013 r.
- Urząd Marszałkowski - złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej na budowę biblioteki
w Podegrodziu,
- Aktualizacja złożonego wniosku na budowę biblioteki w Instytucie Książki.
11.02.2013 r. – Spotkanie z Wojewodą Małopolskim w sprawie utworzenia specjalnego 5-letniego
programu mającego na celu budowę odwiertów studni głębinowych. Następnie dodała, że w sesji
uczestniczą mieszkańcy Mokrej Wsi i innych miejscowości zainteresowani budową studni
głębinowych. Również na zebraniu wiejskim w Olszanie była podjęta uchwała odnośnie
przeznaczenia funduszu sołeckiego na ten cel. Między innymi chodzi o straże pożarne i w Olszance
też chcą, żeby taka studnia została wybudowana. W związku z powyższym dla powiatów:
limanowskiego, nowosądeckiego i bodajże gorlickiego ma być utworzony specjalny pięcioletni
program mający na celu sfinansowanie odwiertu studni głębinowych, bądź ewentualnie udział
wojewody i wojewódzkiego funduszu w większych kosztach dotyczących wodociągów. Na dzień
dzisiejszy można uzyskać pożyczkę umarzalną w kwocie 45% na budowę wodociągów i kanalizacji
po spłaceniu pewnej jej kwoty pod warunkiem, że jest prowadzona równocześnie gospodarka
wodno-ściekowa. Jest sporo miejscowości, gdzie takiej kanalizacji nie będzie ze względu na to, że
jest przyjęty program gminny przez urząd marszałkowski, który nie daje możliwości wybudowania
takiej inwestycji z różnych względów np. ilości mieszkańców, topografii, itd. Trwają sprawy
dotyczące załatwiania przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie finalizujemy umowy
z mieszkańcami na budowę oczyszczalni przydomowych i gdyby jeszcze ktoś był tym
zainteresowany, to jesteśmy skłonni przyjąć dodatkowe wnioski. Na dzień dzisiejszy mamy gotowy
wniosek w tej sprawie, jak również wiemy jakie będzie dofinansowanie i jakie są warunki
i będziemy ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy.
13.02.2013 r.
- Małopolski Kongres Sportu Powszechnego i spotkanie z panem ministrem w sprawie budowy sali
gimnastycznej w Gostwicy,
- Urząd Marszałkowski – dostarczenie umowy dot. remontu GOK w Podegrodziu i odebranie
aneksu na budowę kanalizacji w Stadłach,
14.02.2013 r. -Spotkanie z Marszałkiem Jackiem Krupą w sprawie 1000-lecia Parafii Podegrodzie,
które to obchody będą objęte programem p. marszałka, jak również jego udział w tych obchodach.
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18.02.2013 r. - Spotkanie z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem w ramach comiesięcznego
forum wójtów i burmistrzów, które odbyło się w Tarnowie.
Jeżeli chodzi o tzw. czternastki i trzynastki, to w związku z tym, że w naszej gminie nauczyciele
osiągnęli średnią jaka jest zakładana zgodnie z ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela –
art. 30, nauczyciele dyplomowani nie będą mieli ich wypłaconych, ponieważ nadwyżka jest ok.
80 zł miesięcznie dla każdego nauczyciela dyplomowanego. Natomiast tylko nauczyciele
kontraktowi mieli uzupełnione wynagrodzenie w wysokości 52 zł miesięcznie oraz mianowani
w wysokości 70 zł, dlatego że jest dużo godzin ponadwymiarowych oraz podniesiony został
dodatek motywacyjny i funkcyjny. W związku z tym średnie wynagrodzenia w naszej gminie są
osiągane i tzw. czternastek nie wypłacamy. Jeśli chodzi o trzynastki, to ustawowo ich wypłata jest
do 30 marca i co roku się z tego wywiązujemy. Z tego co się orientuje, to na dzień dzisiejszy żadna
gmina tego nie wypłaciła, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze subwencji. W momencie kiedy
subwencja zostanie przekazana trzynastki zostaną wypłacone.
Przetargi nieograniczone 2013 r.:
1. Wywóz wód odciekowych i nieczystości płynnych:
złożona 1 oferta w wyznaczonym terminie:
z ceną ofertową: 20,00 zł / 1 m3 za wywóz nieczystości płynnych.
Umowa została zawarta na kwotę 56.000,00 zł – z Firmą: Usługi Transportowe Wywóz
Fekalii Wiesław Łatka z siedzibą 33-386 Podegrodzie 189.
2. Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Podegrodziu w roku 2013:
złożone 3 oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa: 104.734,50 zł
cena najwyższa: 153.000,00 zł
Umowa została zawarta na kwotę 104.734,50 zł – z Firmą Handlowo – Usługową „GRÓD”
Zofia Czop z siedzibą Podegrodzie 210 A, 33-386 Podegrodzie.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (dopuszczono składanie ofert
częściowych):
1) Część I:
a) odbiór odpadów z cmentarza w Brzeznej i w okresie obowiązywania umowy,
b) odbiór odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie.
złożone 2 oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa: 398,00 zł za tonę
cena najwyższa: 980,00 zł za tonę
2) Część II:
Odbiór i wywóz zwłok bezdomnych i dziko żyjących zwierząt z terenu Gminy
Podegrodzie do miejsc utylizacji:
− około 5- ciu szt. padłych zwierząt w okresie obowiązywania umowy.
W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.
Trwa postępowanie.
4. Transport wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprzętem specjalistycznym:
złożona 1 oferta w wyznaczonym terminie:
z ceną ofertową: 17,28 zł / 1 m3 dostarczonej wody pitnej.
Trwa postępowanie i jeszcze nie został ostatecznie wyłoniony wykonawca.
5. „Uzupełnianie
ubytków
w
nawierzchniach
bitumicznych
dróg
gminnych
administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na terenie
Gminy Podegrodzie w 2013 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi”: złożone 4 oferty
w wyznaczonym terminie:
cena najniższa: 164.820,00 zł,
cena najwyższa: 191.880,00 zł.
Trwa postępowanie.
Ogłoszone postępowania:
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Sprzedaż - dostawa wyrobów betoniarskich wg potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej
w 2013 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Olszance.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogach oraz zmiana konstrukcji dachu na
budynku Szkoły Podstawowej w Rogach.
Odbiór i transport odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwiania z oczyszczalni
w Podrzeczu.
Odbudowa drogi gminnej Jasna w miejscowości Olszanka.
Odbudowa drogi gminnej Konieczny w miejscowości Olszana.
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy.
Przebudowa drogi gminnej Remiza - Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi
wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice
w miejscowości Stadła.

Pan Józef Kotarba – Radny - zapytał Panią Wójt czy przetarg na odbiór odpadów został
rozstrzygnięty czy też nie.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – w sprawie odbioru odpadów komunalnych trwa postępowanie
przetargowe.
Pan Teofil Matyaszek – Radny- zapytał Panią Wójt czy fundusz wojewody na budowę wodociągów
może być uruchomiony już w tym roku.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – odpowiedziała, że wszyscy mają taką nadzieję, bo to nie
dotyczy tylko naszej gminy. Wojewoda zorganizował spotkanie z geologiem, który wypowiadał się
na temat wód gruntowych, możliwości odwiertu studni, jak również z przedstawicielami
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu. Do dwóch tygodni mamy dostać odpowiedź w tym
temacie i zgłosić tabelę tych potrzeb. Wojewoda powiedział, że będą podejmować jak najszybciej
decyzję w związku z tym, że jest to hydrologiczna susza na tym terenie. Mamy nadzieję, że zostanie
to uruchomione w tym roku.
Pan Teofil Matyaszek - Radny – powiedział, że jest to pocieszające i oby to było zrealizowane.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – poinformowała, że dostaliśmy promesę w kwocie 340.000zł na
drogi powodziowe, na które został już ogłoszony przetarg oraz dofinansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg w kwocie 530.650,005zł na odbudowę tzw. „schetynówki”
w Stadłach. Ostateczna kwota będzie wiadoma po przeprowadzeniu przetargu, ponieważ zawsze
jest to 50% dofinansowania do wartości poprzetargowej. W tym momencie mamy zagwarantowaną
kwotę kosztorysową.
Do sprawozdania Pani Wójt nie wnoszono żadnych uwag.
Pan Przewodniczący Dariusz Kowalczyk poinformował, że Panowie Radni i Państwo Sołtysi
otrzymali bilety na koncert Zespołu „Śląsk” w dniu 3 marca 2013 r. w Tarnowie. Wyjazd będzie
o godz. 15-tej spod budynku w Urzędu Gminy. Jeśli ktoś z państwa z różnych przyczyn nie będzie
mógł wziąć udziału w tym koncercie, to prosi o przekazanie biletów komuś, kto zdecyduje się na
taki wyjazd, bądź zwrot biletów do sekretariatu urzędu, aby była możliwość wykorzystania ich
przez kogoś innego. Ponadto poinformował, że Wójt Gminy Sławno zwrócił się z wnioskiem do
naszej gminy o nawiązanie współpracy partnerskiej. Jest to gmina turystyczna w województwie
zachodnio-pomorskim położona obok kurortu morskiego Darłowo. Jeśli Panowie Radni wyrażą
taką wolę, to Pani Wójt nawiąże współpracę i takie porozumienie zostanie zawarte z tą gminą.
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Ad. 5 Wspomnienie sylwetki naczelnika Gminy Podegrodzie Tomasza Ciągło w setną
rocznicę powstania Szkoły Gospodyń Wiejskich w Podegrodziu.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. Rady Gminy – poinformował, że w związku z setną rocznicą
powstania Szkoły Gospodyń Wiejskich w Podegrodziu, LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”
oraz Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu przygotowali stosowną prezentację oraz wystawę
poświęconą naczelnikowi Gminy Podegrodzie Tomaszowi Ciągło, po czym poprosił ww.
przedstawicieli o zabranie głosu w celu przedstawienia sylwetki Tomasza Ciągło.
Pan Leszek Konstanty – Członek LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” - Szanowni Państwo
zgromadzeni na Uroczystej Sesji Rady Gminy Podegrodzie. Spotykamy się w dniu dzisiejszym, aby
oddać cześć i pamięć obywatelowi Ziemi Podegrodzkiej Tomaszowi Ciągło oraz wspomnieć jego
wkład w powstanie Szkoły Gospodyń Wiejskich w Podegrodziu, której historię w dniu dzisiejszym
kultywuje i przekazuje ZSZ w Podegrodziu mieszczące się w budynku wybudowanym ze składek
społeczności podegrodzkiej i sądeckiej. Tomasz Ciągło urodził się w roku 1850 w Podegrodziu,
ukończył Szkołę Ludową pełnił funkcję wójta Podegrodzia oraz posła na sejm w Wiedniu. Jak
podają źródła historyczne m.in. Gazeta Lwowska z dnia 29 lipca 1892 roku w Starym Sączu
w czasie trwania uroczystości religijnych ku czci wówczas bł. Kingi spotkali się włościanie
sądeccy, którzy pod przewodnictwem działacza ludowego posła Stanisława Potoczka podjęli
decyzję o utworzeniu szkoły dla gospodyń wiejskich. Zostało założone Towarzystwo Zakład bł.
Kunegundy w celu budowy szkoły. Szkoła miała kształcić dziewczęta w czasie zimowym wolnym
od prac polowych. Wybrano komitet i przy wsparciu działaczy ludowych; braci Potoczków „Jana
Oskarda - pierwszego mieszkańca i posła na sejm do Lwowa, samego Tomasza Ciągło – posła na
sejm do Wiednia do rady państwa uzyskano subwencje od władz w Wiedniu, które pozwoliły na
wybudowanie szkoły oraz otwarcie jej dla uczennic w roku 1912. Warto też wspomnieć o datkach
samych włościan, którym zależało na wykształceniu swoich córek na światłe gospodynie
znające się na prowadzeniu domów i gospodarstw rolnych. Sam Tomasz Ciągło nie doczekał
otwarcia szkoły, zmarł w maju 1912 roku. Zapomniany społecznik powraca do pamięci
współczesnych pokoleń jako działacz mający duży wpływ na prowadzoną prace organiczną wśród
społeczeństwa. Szkoła została otwarta późną jesienią w listopadzie 1912 roku. Podstawą bytu
narodu jest świadomość narodowa oraz kształcenie młodego pokolenia. Ta Idea udała się naszym
przodkom, którzy pracowali w czasach zaborów. Wspierani przez proboszczów parafii
Podegrodzie; ks. Antoniego Antałkiewicza, ks. Jana Oleksika tworzyli wizję młodego pokolenia,
które będzie budować wolną Ojczyznę. Uważali, że byt narodu zależy od rozwoju edukacji
i rozwoju gospodarki. Za ich przyczyna było powstanie Kółka Rolniczego, Sklepu w Podegrodziu,
Poczty, Kasy Stefczyka, Straży Pożarnej. Budowaniu także więź z narodem, czego przykładem jest
udział w obchodach Rocznicy Grunwaldzkiej w Krakowie, gdzie przewodniczącym całej tej
delegacji był nasz rodak Tomasz Ciągło z całej Sądecczyzny. Wspomnienie wydarzeń, które miały
miejsce sto lat temu w Podegrodziu niech będzie nauką dla nas tu obecnych; władz
samorządowych, oświatowych, mieszkańców Gminy Podegrodzie. Tylko od nas samych zależy
w którym kierunku będzie prowadzona polityka samorządowa, czy będziemy budować wielkość
i dobrobyt naszego Państwa poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych, czy będziemy likwidować
szkoły budowane w czasach zaborów ogromnym wysiłkiem mieszkańców. Czy najważniejszym
podmiotem będzie nasza Ojczyzna czy partykularne interesy partii politycznych. Oddajmy cześć
naszym rodakom za ich dalekowzroczność i sami odpowiedzmy sobie, czy o nas też za sto lat
będzie można powiedzieć tak samo. W imieniu członków stowarzyszenia – podpisał Stanisław
Dyrek.
Kwestia finansowa wyglądała następująco. Członkowie Stowarzyszenia pod im. bł. Kingi zbierali
i wpłacali składki do kasy szkoły dzięki czemu w roku 1909 fundusz wynosił - 23.000 koron. Przy
mocnych staraniach w Ministerstwie Rolnictwa w Wiedniu, udało się pozyskać stukrotną
subwencję 30.000 koron pod warunkiem, że szkoła, o której mowa zostanie nią na zawsze.
Wówczas to było czterech posłów z tego terenu. Jednym z posłów do Wiednia był naczelnik
Tomasz Ciągło, natomiast trzema posłami do Lwowa do sejmu krajowego z Podegrodzia byli: Jan
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Oskard, Józef Maciuszek oraz spoczywający na cmentarzu w Podegrodziu proboszcz Antoni
Antałkiewicz, który w tamtym czasie był na ziemi żywieckiej. Widocznie tak pozytywnie się
składało, żeby coś wartościowego pozostało i można było to wspomnienie dalej kultywować.
Pani Bożena Mynarek - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu – powitała
wszystkich bardzo serdecznie. W związku z tym, że Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi
Sądeckiej” zwróciło się do dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych św. Kingi w Podegrodziu
o przyłączenie się do upamiętnienia sylwetki wójta gminy Podegrodzie p. Tomasz Ciągło, który
przyczynił się do pozyskiwania funduszy na budowę ich szkoły są tutaj dzisiaj z państwem.
Obecnie ich szkoła przygotowywuje się do jubileuszu stulecia istnienia. Obchody te odbędą się
25 maja tego roku. Mając przygotowaną prezentację o historii ich szkoły, korzystając z możliwości
przedstawienia jej na dzisiejszej sesji rady, chciałaby aby Szanowni Państwo zechcieli ją obejrzeć.
Pani Wioletta Oleksy – Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Kingi w Podegrodziu –
przedstawiła następującą prezentację szkoły:
Z kart historii Szkoły Rolniczej w Podegrodziu
W roku 1892 w czasie obchodów 600–lecia śmierci błogosławionej Kunegundy (Kingi),
patronki ziemi sądeckiej, zebrali się w Starym Sączu okoliczni działacze społeczni, którzy
postanowili uczcić rocznicę trwałą i pożyteczną dla okolicznej ludności pamiątką. Propozycja
Eleonory Potoczkowej ufundowania szkoły gospodarczo – oświatowej dla dziewcząt wiejskich pod
wezwaniem błogosławionej Kingi najbardziej się spodobała. Powołano spośród obecnych komitet
budowy szkoły, na czele którego stanął Tomasz Ciągło wójt z Podegrodzia. Utworzono
„Towarzystwo Zakład Błogosławionej Kunegundy w Nowym Sączu”, którego statut został
zatwierdzony już w styczniu 1893 roku. Towarzystwo zajęło się zbiórką pieniędzy. W gromadzeniu
funduszy pomagał poseł Stanisław Potoczek, który z Sejmu Krajowego uzyskał zapewnienie o
pomocy. Gromadzono też fundusze ze składek społecznych.
Budowę szkoły rozpoczęto w 1910 roku, a zakończono w maju 1912 roku. 20 grudnia 1912
roku zakończył się termin zgłaszania kandydatek do Szkoły Gospodyń Wiejskich. Pierwszy
sześcio-miesięczny kurs dla dziewcząt wiejskich rozpoczął się 2 stycznia 1913 roku. Była to jedyna
tego typu szkoła w powiecie nowosądeckim. Kierowniczką szkoły została Maria Gostkowska, która
przybyła z podobnej szkoły w Albigowej. Dziewczęta mieszkając w internacie uczyły się
wszystkiego co powinna umieć wzorowa gospodyni: od pracy na roli, w ogrodzie, w oborze, po
sprzątanie, pranie, prasowanie, szycie, haftowanie oraz gotowanie i przetwórstwo.
W roku 1929 zmieniono nazwę szkoły na Żeńską Szkołę Rolniczą w Podegrodziu. W tym też
roku szkoła wzięła udział w pierwszych Targach Poznańskich, gdzie wystawione były makaty,
serwety, bluzki wykonane haftem podegrodzkim.
W roku 1930 kierowniczką szkoły została Maria Rydlówna, która założyła przy szkole Koło
Gospodyń Wiejskich, umożliwiające kobietom wiejskim uczestnictwo w kursach kroju, szycia,
haftu, gotowania i przetwórstwa.
W 1934 roku kierowniczką szkoły została inż. Aldona Głębocka. Wprowadziła ona w szkole
wiele korzystnych zmian. Sale lekcyjne zostały bogato i gustownie urządzone, a w 1938 roku z jej
inicjatywy odbyły się dwu dniowe obchody 25-lecia szkoły z udziałem znamienitych gości oraz
pierwszych absolwentek szkoły. Poświęcono wtedy nowy sztandar szkoły wyszyty przez uczennice.
W roku 1940 inż. Aldona Głębocka została przeniesiona przez władze okupacyjne do innej
szkoły, a na jej miejsce powołano Karolinę Próchnicką, która sprawowała tę funkcję do 1945 roku.
W 1945 roku ponownie kierowniczką szkoły została Maria Rydlówna.
W 1946 roku szkołę przeniesiono do Marcinkowic do budynków pofolwarcznych.
W opuszczonych budynkach szkoły w Podegrodziu zorganizowana została dwuletnia Szkoła
Przysposobienia Rolniczego. Szkołą wówczas zarządzali: Antoni Skowron (od1946 do 1949), Józef
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Batora (od1949 do 1950). W roku 1950 szkołę zlikwidowano, a jej budynki zajęła szkoła
powszechna.
Od 1 września 1954 roku budynki szkoły i całe ponad 5 hektarowe gospodarstwo przeszły na
rzecz Państwowego Ośrodka Maszynowego.
W październiku 1957 roku powstała przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu Szkoła
Przysposobienia Rolniczego. Przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele ze szkoły
podstawowej, a przedmiotów zawodowych inż. rolnictwa Anna Łatka. Ogółem do roku 1964
ukończyło Szkołę Przysposobienia Rolniczego 58 uczniów. Szkołą kierowali wtedy: Paweł Kozicki
(od 1957 do 1959), Józef Selma (od 1959 do 1962), Jakub Widomski (od1962 do 1973).
W 1964 roku zmieniono typ szkoły na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
W roku 1967 Szkoła Przysposobienia Rolniczego obchodziła 10-lecie istnienia. W 1970 roku
z uwagi na brak miejsca w szkole podstawowej przeniesiono Zasadniczą Szkołę Rolniczą do
świetlicy Gromadzkiej Rady Narodowej w Podegrodziu; uczono też młodzież w wynajętych
u gospodarzy pomieszczeniach. W 1973 roku Gromadzką Radę Narodową i Ośrodek Zdrowia
przeniesiono do nowego budynku, stary przekazując Zasadniczej Szkole Rolniczej. Dyrektorem
szkoły została mgr inż. Anna Gąsiorowska. Młodzież wyjeżdżała w tym czasie na ciekawe
wycieczki dydaktyczne, praktyki zawodowe, brała udział w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej,
przygotowywała przedstawienia, dożynki itp. W 1976 roku w 65-rocznicę istnienia placówki,
staraniem dyrektorki szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Wojewódzką Spółdzielnię
Ogrodniczo - Pszczelarską w Nowym Sączu, która była zakładem patronackim. W 1978 roku
otwarto nowe kierunki: Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą, Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa
oraz trzy-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących. Szkoła liczyła wówczas około 100 uczniów.
Organizowała wiele uroczyści szkolnych i pozaszkolnych, m.in. co roku obchody święta szkoły,
tzw. „Dzień Rolnika”, na których zapraszano wielu gości.
W latach 1979 – 1981 dyrektorem szkoły była inż. Anna Jabłońska.
W 1981 roku wróciła mgr inż. Anna Gąsiorowska i pełniła funkcję dyrektora do 1985 roku.
W 1981 roku odbyła się w szkole pierwsza matura w Technikum Rolniczym dla Pracujących. W
1982 roku zmieniono profil ogrodniczy na rolniczy w Zasadniczej Szkole Rolniczej. Szkoła
cieszyła się dużą popularnością, aktywnie włączała się we współpracę ze środowiskiem lokalnym,
kultywowała tradycje ludowe, biorąc udział w różnych uroczystościach i konkursach, w których
osiągała znaczące sukcesy, m. in. co roku I miejsce w Gminnym Konkursie Podłaźniczek,
wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w 1983 roku, I miejsce w
Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej w 1984 i 1985 roku, wyróżnienia i I miejsce w VI Wojewódzkim
Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Nowym Sączu w 1984 i 1985 roku. Dzięki zabiegom dyrektorki
Anny Gąsiorowskiej szkoła wzbogaciła się o stroje podegrodzkie i krakowskie. Dyrektorka czyniła
także starania o budowę nowej szkoły, doprowadziła do wymiany gruntów pod nowy budynek, lecz
ze względu na brak środków inwestycji nie rozpoczęto. W tym czasie nastąpiła poprawa bazy
lokalowej (dobudowa sali lekcyjnej i sanitariatów), także bazy dydaktycznej; zakupiono pomoce
naukowe, ciągniki rolnicze, samochód do nauki jazdy w szkole, wybudowano poligon do nauki
jazdy nad Dunajcem. Szkoła w tym czasie liczyła ok. 150 uczniów. Młodzież wyjeżdżała na
atrakcyjne praktyki organizowane w kraju i zagranicą m. in. na Węgry (w 1984 r.).
W roku 1985 dyrektorem szkoły został mgr inż. Antoni Śliwa. W 1985 roku młodzież z ZSR
odniosła zwycięstwo w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Rolniczych w piłce nożnej. W lutym
1985 roku miały miejsce uroczyste obchody Święta Rolnika w szkole, na które przybyli przodujący
rolnicy z gminy, władze administracyjne oraz oświatowe. Na tej uroczystości odznaczono medalem
40-lecia PRL, zastępcę dyrektora szkoły Annę Jabłońską. W maju 1986 roku młodzież osiągnęła
sukces w Wojewódzkim Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Nowym Sączu.
W 1987 roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. Jan Kożuch. Kontynuował on starania o
budowę nowej szkoły, lecz ze względu na brak środków inwestycji nie rozpoczęto. Mimo trudnych
warunków lokalowych młodzież chętnie włączała się w organizację uroczystości lokalnych, brała
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udział w konkursach m. in. w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Wojewódzkim Festiwalu Młodzieży
Szklonej, gdzie co roku zajmowała czołowe miejsca. W maju 1988 roku, szkoła była
współorganizatorem Telewizyjnego Turnieju Gmin, młodzież prezentowała tańce i obrzędu ludowe.
W tym czasie młodzież odbywała praktyki zagranicą, m. in. na Węgrzech i w NRD ( 1989 r.)
.Dyrektor Jan Kożuch wystąpił z pismem do Wojewody Nowosądeckiego o zwrot budynku byłej
szkoły rolniczej, w którym znajdował się Państwowy Ośrodek Maszynowy w Podegrodziu. Mimo,
iż szkoła liczyła w tym czasie ok.170 uczniów, jej przyszłość była niepewna ze względu na brak
warunków do nauki dla młodzieży.
W 1991 roku dyrektorem szkoły został mgr inż. Grzegorz Baran. Jego staraniem powołano
grupę inicjatywną, która postanowiła zająć się odzyskaniem zabranego w 1954 roku budynku i
majątku szkoły rolniczej. Była to szansa na przetrwanie obecnej szkoły zagrożonej likwidacją ze
względu na zły stan techniczny budynku szkoły.
Grupa inicjatywna reaktywowała „Towarzystwo Zakład Błogosławionej Kunegundy
w Nowym Sączu” z siedzibą w Podegrodziu, co dało podstawę prawną do wystąpienia o zwrot
majątku Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Podegrodziu. Prezesem towarzystwa został ks. mgr Józef
Alberski proboszcz Parafii Podegrodzie, zastępcą mgr Edward Wójcik, członkami oprócz dyrektora
szkoły mgr inż. Grzegorza Barana wielu znaczących mieszkańców Podegrodzia i okolic, m. in.
Maria Bartula, Anna Gąsiorowska, Konstanty Eugeniusz, Władysław Potoniec, Stanisław Ciągło,
Józef Łatka, Józef Migacz, Władysław Frączek, Bernadetta Konstanty.
26 listopada 1992 roku odbyła się uroczystość 80-lecia Oświaty Rolniczej w Podegrodziu.
Inicjatorem tego święta był dyrektor szkoły Grzegorz Baran, w organizacji tak wielkiego
przedsięwzięcia pomagała cała społeczność szkolna, rodzice oraz społeczność lokalna. Zaproszono
ponad 100 gości, wśród których obok władz oświatowych, wojewódzkich, gminnych, kościelnych
znalazły się najstarsze absolwentki Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Podegrodziu, m.in. Anna Wójcik i
Helena Kwoka, które dzieliły się wspomnieniami z lat spędzonych w szkole.
W roku 1993 prowadzenie i finansowanie Technikum Rolniczego dla Pracujących przejął od
Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, Urząd Gminy w Podegrodziu –
powstało Samorządowe Technikum Rolnicze dla Pracujących.
Dzięki usilnym staraniom Towarzystwa „Zakład Błogosławionej Kunegundy” w grudniu
1993 roku szkoła odzyskała część budynku głównego, a w 1996 roku cały budynek główny,
budynki warsztatowe oraz przyległą działkę.
W 1996 roku zostało powołane przez Radę Gminy w Podegrodziu Samorządowe Liceum
Zawodowe o profilu Rolnik - wiejskie gospodarstwo domowe oraz Liceum Rolnicze o profilu
Rolnik-mechanizator prowadzone przez Wydział Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Nowym
Sączu. Szkoła współpracowała aktywnie ze środowiskiem lokalnym, brała udział w różnych
uroczystościach gminnych, wojewódzkich, między innymi była współorganizatorem Dożynek
Wojewódzkich w Podegrodziu w 1991 roku, organizowała dwukrotnie Wojewódzki Konkurs
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (1995 i 1996 roku) oraz Wojewódzkie Mistrzostwa
Sportowe Szkół Rolniczych w Piłce Nożnej (w 1995r.) Uczniowie brali udział w różnych turniejach
i konkursach zajmując czołowe lokaty. Największym osiągnięciem było dwukrotne zdobycie I
miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Limanowej 1996 roku
i w Kołobrzegu w 1999 roku. W szkole kultywowane były tradycje ludowe; młodzież wyszywała
na zajęciach gorsety, serwety, szyte były stroje regionalne dla zespołu szkolnego, który we
współpracy z Zespołem Regionalnym i GOK w Podegrodziu prezentował wielokrotnie tańce,
obrzędy ludowe oraz zwyczaje podegrodzkie. Od roku 1997 najlepsi uczniowie otrzymywali
Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Szkoła nadal dynamicznie się rozwijała. Powstały boiska sportowe, korty tenisowe, budynki
szkoły zostały odnowione, sale lekcyjne doposażone w pomoce dydaktyczne. Dzięki pozyskanym
przez dyrektora szkoły funduszom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa warsztaty
szkole zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia, urządzenia i maszyny do obróbki ręcznej,
spawalni, mechaniki pojazdowej i diagnostyki. Zakupiony został nowy ciągnik i samochody do
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nauki jazdy dla uczniów. Teren wokół szkoły został zagospodarowany, powstał ogród ozdobny z
ciekawymi roślinami i oczkiem wodnym. Stanęły w nim rzeźby wykonane przez absolwenta szkoły,
rzeźbiarza ludowego Kazimierza Bastę (1997 rok).Wówczas powstało muzeum szkolne.
W 1998 roku szkoła wzbogaciła się także o nowe pracownie: informatyczną, kroju i szycia,
urządzania, higieny, kuchnię i jadalnię. Była jedną z najlepiej wyposażonych szkół zawodowych w
powiecie nowosądeckim.
W 1999 roku organem prowadzącym szkołę zostało Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
W 2000 roku powstał z inicjatywy dyrektora szkoły Grzegorza Barana Zespół Szkół Zawodowych,
który w 21 marca 2000 roku otrzymał imię Świętej Kingi – był to powrót do imienia patronki
szkoły sprzed lat. Szkoła cieszyła się dużą popularnością, liczyła ponad 200 uczniów.
Szkoła wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy wprowadziła nowe kierunki kształcenia.
W 2000 roku powstało 4 -letnie Liceum Techniczne, a w 2002 roku 3 –letnie Licea Profilowane o
profilach: usługowo – gospodarczym, transportowo spedycyjnym i zarządzanie informacją. W 2002
roku odbyła się uroczystość 90-lecia szkoły, na którą przybyli przedstawiciele władz oświatowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2002 roku szkoła była organizatorem Powiatowego
Święta Ludowego, w czasie którego mury szkoły odwiedził Minister Rolnictwa i wicepremier RP
Jarosław Kalinowski. W 2003 roku doposażono szkołę w nowoczesne pomoce naukowe, utworzona
została druga pracownia informatyczna, centrum multimedialne dla nauczycieli oraz multimedialne
centrum informacji przy bibliotece szkolnej dla uczniów. W 2003 roku powołana została 2 –letnia
Szkoła Policealna – Agrobiznes, a w 2004 roku 4 -letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego. Młodzież brała udział w turniejach, zawodach sportowych, konkursach
przedmiotowych i innych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień, m. in. w Małopolskim Konkursie
„Junior Biznesu”( 2005r.), w Powiatowym Festiwalu Dorobku Artystycznego Szkół
Ponadgimnazjalnych ( co roku), w konkursach plastycznych, m. in I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie plastycznym w 2007 rok, konkursach muzycznych, recytatorskich, poezji śpiewanej,
ekologicznych, a także związanych z tradycjami ludowymi, m.in. w konkursie „Lachowskie
Gadanie” oraz w Konkursie Podłaźniczek i Eksponatów Kolędniczych. Wówczas szkoła liczyła
około 200 uczniów. W 2006 roku została otwarta nowoczesna kuchnia, wyposażona
w profesjonalny sprzęt gastronomiczny (piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę, młynek
koloidalny).W 2007 roku szkoła włączyła się w organizację pobytu na terenie Podegrodzia
przedstawicieli Polonii Brazylijskiej, którzy gościli także w szkole. W 2007 roku został
wyposażony pokój nauczycielski w nowe meble i komputer dla nauczycieli. W lutym 2008 roku
powstała nowoczesna pracownia do nauki języków obcych oraz sala biologiczno - chemiczna i sala
żywienia i obsługi konsumenta. W roku 2008 otwarte zostało Technikum Informatyczne.
Od 1 października 2008 roku do 31 sierpnia 2011 roku obowiązki dyrektora szkoły pełnił
mgr inż. Henryk Kula. W 2009 roku zamknięto Szkołę Policealną. W 2010 roku powstało
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Od 1 września 2011 roku dyrektorem ponownie został mgr inż. Grzegorz Baran, lecz
zrezygnował z powierzonej mu funkcji ze względu na objęcie stanowiska Małopolskiego
Wicekuratora Oświaty w Krakowie.
Od 1 września 2011roku do 30 czerwca 2012 roku obowiązki dyrektora szkoły pełniła mgr
inż. Bożena Mynarek, która po wygranym konkursie od 1 września 2012 roku została dyrektorem
szkoły. W kwietniu 2012 roku szkoła była organizatorem koncertu charytatywnego na rzecz
chorego na raka ucznia Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu. Szkoła zyskała
dzięki środkom z UE pracownię e-learningową. We wrześniu 2012 roku została także
wyremontowana sala polonistyczna.
Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu młodzież uczy
się w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Informatycznym oraz
Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
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W bibliotece szkolnej znajdują się bogate w zdjęcia i wydarzenia kroniki szkolne,
prowadzone przez nauczycieli uczących w szkole nieprzerwalnie od 1957 roku (obecnie szkoła
posiada 13 tomów kronik).
Na zakończenie wystąpienia podziękowała wszystkim Państwu za uwagę, po czym zaprosiła do
obejrzenia wystawy, która znajduje się na holu tut. Gminnego Ośrodka Kultury. Zaprezentowane
zdjęcia będą umieszczone w książce, która będzie wydana z okazji stulecia ZSZ w Podegrodziu
i płytce CD dodanej również do tej książki, co państwo będą mogli jeszcze raz to sobie obejrzeć, po
czym podziękował za uwagę.
Pan Leszek Konstanty – Członek LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” – podziękował Państwu
z ZSZ w Podegrodziu za przedstawienie historii szkoły. Jednocześnie dodał, że wystawa zdjęć
znajdujących się dzisiaj na holu GOK będzie prezentowana w Narodowym Archiwum Cyfrowym
tym bardziej, że współpracujemy z Muzeum Historii Polski, które zaproponowało bezpłatnie ich
zamieszczenie. Jeżeli ktoś z Państwa obecnych posiada zdjęcia z tamtego okresu i uważa, że warto
je pokazać, to może się skontaktować ze szkołą, ewentualnie ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla
Ziemi Sądeckiej”. Jest okazja, żebyśmy się znaleźli w Narodowym Archiwum Cyfrowym
Sądecczyzny i mogli negocjować w wydaniu książki w związku z jubileuszem, który ma być
w 2014 roku w naszej gminie. Książka ta byłaby istotna nie tylko dla naszego regionu, ale całej
Polski.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG - bardzo serdecznie podziękował za przedstawienie historii
szkoły, która pozostawiła i pozostawia trwały ślad w tożsamości Ziemi Podegrodzkiej. Podziękował
również za przypomnienie osoby i dokonań Tomasza Ciągło, bo rzeczywiście była to osoba
z wielkimi zasługami pozostająca nieco w cieniu historii. Następnie poprosił wszystkich obecnych
o powstanie i uczczenie minutą ciszy osoby oraz dokonań Tomasza Ciągło.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie przyjętej Uchwałą Nr XXVII/260/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na lata 2013
– 2020.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu o przedstawienie opinii komisji w sprawie projektu ww.
uchwały.
Pan Stefan Śledź - Radny - powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury
i Budżetu opiniowała następujące punkty porządku obrad: 6,7,8,9,12,14,16 i 19. Punkty
te zostały zaopiniowanie pozytywnie do punktu 19-tego tj. podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Co prawda komisja przegłosowała ten punkt, jednakże nauczeni doświadczeniem sprzed dwóch lat,
kiedy były zamiary wybudowania przetwórni mas bitumicznych w Podegrodziu, bo był to teren
przekształcony na teren przemysłowy są pewne wątpliwości. W przedmiotowej uchwale pojawiły
się dwa wnioski dotyczące działki nr 86/4 w Podrzeczu i działki nr 623/4 w Podegrodziu, których
właściciele zwrócili się o przekształcenie pod działalność usługowo-przemysłową. Komisja podczas
posiedzenia próbowała uzyskać informację co by w przyszłości mogło powstać na tych działkach,
ale uzyskała informacje bardzo skąpe, niewyraźne. Wobec powyższego zwraca się do Szanownej
Rady o odsunięcie tych dwóch wniosków w czasie, aby można było dokładnie zapoznać się
czego ma dotyczyć przeznaczenie tych terenów. Jeżeli chodzi o działkę w Podegrodziu, to graniczy
ona z działką, na której miała powstać tzw. smolarnia. Wobec powyższego zawnioskował, aby na
chwilę obecną wycofać te dwa wnioski z projektu uchwały.
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Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – podziękował Panu Przewodniczącemu Komisji, po czym
zapytał czy do punktu 6 czyli uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie są jakieś pytania do Pani Skarbnik.
Pan Józef Kotarba - Radny – zabrał głos w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Podegrodzie,
gdzie na 1 styczeń 2013 r. jest to pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych,
natomiast na 31 grudnia 2013 r. jest to kwota jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych. Wobec powyższego zapytał Panią skarbnik czy w roku
2013 bierzemy kolejne kredyty na około sześć milionów złotych.
Pani Agnieszka Pacholarz - Skarbnik – wyjaśniła, że jeżeli chodzi o prognozę kwoty długu
i zakresu zaciągania pożyczki, to część pożyczek, które są planowane w tym roku, są to pożyczki
wyprzedzające finansowanie i dofinansowanie. W załączniku numer cztery uchwały budżetowej
jest wskazane jak będzie kształtowalno się to zadłużenie. Jeśli chodzi o kwotę przychodów, którą
planujemy do zaciągnięcia w tym roku, to znaczna część kredytów, która została zaplanowana na
chwilę obecną jest ze względu na to, że nie mamy do końca gwarancji jakie będą kwoty dotacji
np. na „schetynówkę” i budowę sali gimnastycznej w Gostwicy, które to dotacje mamy ustnie już
zadeklarowane. W związku z powyższym musimy to uznać jako kredyt, ponieważ dochody muszą
być realistyczne. Z chwilą otrzymania dotacji np. na „schetynówkę”, gdzie obecnie jest to
zabezpieczone w części dotyczącej budżetu państwa jako kredyt, na kolejnej sesji ściągnie te
530.000 zł zadłużenia i wprowadzi do budżetu jako dochody. To samo dotyczy inwestycji w SP
w Gostwicy, gdzie kwotę planowanych dotacji mamy jako kredyt, jak również w przypadku
budowy przedszkola czy biblioteki. Wszystko to co jest planowanie i na co liczymy w chwili
obecnej jako dotację, w budżecie gminy mamy ujęte jako kredyty. Jak będą deklaracje i promesy, to
pożyczki i kredyty będą o te kwoty pomniejszane.
Pan Józef Kotarba - Radny – z tego co usłyszał kredyty i pożyczki będą pomniejszone o ewentualne
promesy, które otrzymamy.
Pani Agnieszka Pacholarz - Skarbnik – powiedziała, że będą to dotacje.
Pan Józef Kotarba – Radny – powiedział, że gdybyśmy tych dotacji nie otrzymali, to na dzień
dzisiejszy jest to maksymalny dług czy ewentualnie kwota jaką musielibyśmy zaciągnąć na
realizację tych inwestycji.
Pani Agnieszka Pacholarz - Skarbnik – powiedziała, że chcąc realizować te inwestycje musimy
zbilansować budżet.
Pani Małgorzata Gromala -Wójt – powiedziała, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy realizowali
jakąkolwiek inwestycję bez udziału środków zewnętrznych. Chcąc złożyć wniosek do ministerstwa
o dofinansowanie inwestycji, która wynosi od 30-70% musimy być po przetargu. Na dzień
dzisiejszy mamy przyznaną kwotę dotacji ponad pięćset trzydzieści tysięcy złotych na
„schetynówką”, ale otrzymamy ją w momencie kiedy zostanie przeprowadzony przetarg
i przekazana faktura do rozliczenia. To samo dotyczy termomodernizacji szkół i innych rzeczy,
które są zaplanowane. Wiemy również, że z Instytutu Nauki mamy otrzymać prawdopodobnie
milion osiemset trzydzieści tysięcy złotych na budowę biblioteki itd. Ponadto mamy otrzymać
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w graniach tysiąca złotych dopłaty do każdego
metra budownictwa pasywnego, a jak wiadomo zarówno sala gimnastyczna jak i przedszkole
z biblioteką będą wykonane w technologii pasywnej.
W związku z tym, iż nie było dodatkowych pytań do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/280/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
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Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013 Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy ze strony Panów Radnych są jakieś pytania do
Pani Skarbnik odnośnie projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/281/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy na 2014 r.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy ze strony Panów Radnych są jakieś pytania do
projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag ani pytań do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/282/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2012 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie
Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – Kolektor A”.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy ze strony Panów Radnych są jakieś pytania do
projektu ww. uchwały.
Pan Józef Kotarba – Radny – zapytał czy w poprzedniej uchwale nic się nie zmienia prócz tego, że
pobranie pożyczki jest przesunięte z uwagi na to, że przesunęła się realizacja inwestycji.
Pani Agnieszka Pacholarz – Skarbnik – powiedziała, że sprawa wygląda dokładnie tak jak
powiedział Pan Radny Kotarba. Z uwagi na to, że w 2012 roku nie zdążyliśmy skorzystać z tej
pożyczki i przedłożyliśmy dokumenty w tej sprawie w tym roku, kwota pożyczki zostanie pobrana
w tym roku.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag i dodatkowych pytań do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/283/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/263/2012 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych zajmowała się przedmiotowym projektem uchwały, a jeśli tak, to prosi
Pana Przewodniczącego o przedstawienie stanowiska komisji.
Pan Jan Kożuch – Radny - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych zebrała się, aby przedyskutować dwa punkty porządku obrad tj. 10 i 11 i w obu
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przypadkach wydała pozytywną opinię. Pierwszy punkt dotyczył zmian w preliminarzu wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, który
został zmniejszony o kwotę prawie 30.000zł ze względu na to, że jeden punkt na terenie gminy
sprzedający alkohol został zlikwidowany. Natomiast drugi punkt dotyczył Statutu OPS, gdzie jest
to jedynie przystosowanie zapisów istniejącego statutu do zapisów prawa aktualnie
obowiązującego.
Pan Józef Kotarba – Radny – zapytał czy zmniejszenie o 62.000 zł dotyczy tylko tego, że został
zlikwidowany punkt sprzedaży w Gostwicy czy wpłynęło na to jeszcze coś innego.
Pani Agnieszka Pacholarz – Skarbnik - wyjaśniła, że gdyby zmiana miała dotyczyć tylko likwidacji
punktu sprzedaży, to zarówno dochody jak i wydatki byłyby zmniejszone o 62.000 zł. Natomiast
my zmniejszamy dochody o 62.000zł, a wydatki o 33.130,00zł, ponieważ z zeszłego roku została
niewykorzystana kwota, którą w tym roku wprowadzamy z wolnych środków czyli kwotę 62.000zł
pomniejszona o te środki. W związku z powyższym zmiana po stronie wydatkowej jest tylko
w kwocie 28.869zł.
Pan Józef Kotarba – Radny – powiedział, że jeżeli zmniejszenie środków, o których mowa dotyczy
tylko zlikwidowanego punktu w Gostwicy, a niczego innego, to sprawa jest jasna. Jednocześnie
dodał, że jakiś czas temu jedna z firm zmieniła nazwę i stąd też jego ostrożność.
W związku z tym, iż nie było dodatkowych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/284/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podegrodziu.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że zgodnie z uwagą Pana Radcy Prawnego
zachodzi konieczność dokonania korekty w treści przedmiotowej uchwały. W § 1 jest akapit
w brzmieniu: „Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu w oparciu o przekazane przez Wójta
Gminy Podegrodzie informacje o kwotach przychodów i kosztów przyjętych w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Podegrodzie”. Wobec powyższego w przedostatnim wersie zamiast słów:
„przychodów i kosztów”, powinny być słowa: „dochodów i wydatków” budżetowych.
Pani Agnieszka Pacholarz – Skarbnik – wyjaśniła, że podstawą gospodarki jednostek budżetowych
są dochody i wydatki i tutaj nastąpił błąd redakcyjny, gdzie zamiast słów:„przychodów i kosztów”
mają być słowa: „dochodów i wydatków”.
W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie poprawkę
polegającą na tym, aby w § 1 uchwały wyrazy: „kwotach przychodów i kosztów” zastąpić
wyrazami: „kwotach dochodów i wydatków”. Poprawka została przez Radę Gminy przyjęta
następującą ilością głosów: 14 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
W związku z tym, iż nie było dodatkowych uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/285/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 347/XLV/2010 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Naszacowice na lata 2010 – 2018.
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Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał czy ze strony Panów Radnych są jakieś pytania do
projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie było żadnych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/286/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie
na lata 2013-2020.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – poprosił Pana Sekretarza o zabranie głosu w sprawie
projektu ww. uchwały.
Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz – poinformował, że Gmina Podegrodzie uczestniczyła
w programie pn. Nowosądecka Akademia Samorządowa, której liderem był Powiat Nowosądecki.
W programie tym uczestniczyło 14 gmin czyli praktycznie wszystkie gminy z naszego powiatu
z wyjątkiem Łącka i Krynicy. Jednym z elementów i środków pozyskanych w ramach tego
programu poza szkoleniami dla pracowników, egzaminami z języków itd. była możliwość zlecenia
firmie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie. Dla nas było to o tyle korzystne, że nie
zapłaciliśmy za to ani złotówki. W wyniku przetargu, który organizowało Powiatowe Centrum
Funduszy Europejskich taki przetarg wygrała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – oddział
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Instytucja, o której mowa jest
znana m.in. z różnego rodzaju forów skarbników, wójtów, sekretarzy, a też przede wszystkim
z działalności szkoleniowej i doradczej. Instytucja ta stworzyła Strategię Rozwoju dla naszej Gminy
oraz innych gmin. Pan Przewodniczący Rady otrzymał od niego projekt strategii już w ubiegłym
roku, natomiast Państwo radni otrzymali ją teraz w takim kształcie jaki zrobiła fundacja. Po
przeanalizowaniu tego dokumentu osobiście stwierdził, jak również Pani Wójt, że niezbędne są
pewne poprawki, które w uzgodnieniu z Panią Wójt wprowadził. Autopoprawki te wynikają
z błędów pisarskich na kilkunastu stronach i drobnych błędów merytorycznych w dwóch czy trzech
miejscach, bo przykładowo dokument ten nie powstał w 2011 roku, a w 2010. Wobec powyższego
zapytał czy Wysoka Rada życzy sobie, żeby referował te poprawki po kolei czy też nie.
Pan Józef Kotarba – Radny - zapytał czy w przedłożonej strategii są jakieś zmiany, które
w zasadniczy sposób przeredagowują jej treść czy tylko są to zmiany literowe.
Pan Piotr Lachowicz – Sekretarz – powiedział, że prócz tzw. literówek, które poprawił, a które
troszkę przeredagowują treść dokumentu skreślił winietę „ Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji”, wpisując „Gmina Podegrodzie”, ponieważ to wysoka rada jest
autorem tego dokumentu. W zapisie „ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego została uchwalona
13 lipca 2011 roku” zmienił rok na 2010, po sprawdzeniu tego na stronach ministerstwa. Na tej
samej stronie w komentarzu „ poniżej przedstawiono kluczowe przesłanki uzasadniające potrzebę
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie” wprowadził poprawkę o treści: „opracowania
i aktualizacji”, dlatego że Gmina Podegrodzie jako jedna z niewielu gmin nie miała do tej pory
strategii. Najpierw musimy opracować i przyjąć strategię i dopiero wtedy możemy ją aktualizować.
Istotne poprawki poza literówkami są na stronie 34, gdzie był tekst: „w ramach podstawowej” dodał
słowa „opieki zdrowotnej”. Na stronie 67 – mierniki realizacji strategii, było zapisane „ dla
zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych celów niniejszej strategii rozwoju
stworzono listę mierników”, dodał słowa „i wskaźników”, co wynika z metodologii nauk. Poza tym
istotne zmiany są na stronie 73, gdzie jest napisane „odpowiedzialność za zwołanie posiedzeń rady
gminy w zakresie aktualizacji i monitoringu strategii powierza się przewodniczącemu rady gminy
na wniosek wójta”. Wspólnie z Panią Wójt zaproponowali zmianę treści tego punktu następująco:
„ odpowiedzialność za zwołanie sesji rady gminy zawierającej w porządku obrad sprawy z zakresu
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aktualizacji i monitoringu strategii powierza się przewodniczącemu rady gminy na wniosek wójta”,
żeby wysoka rada czy pan przewodniczący nie musieli celowo zwoływać specjalnej sesji.
Wystarczy, że ten punkt będzie znajdował się w porządku sesji. Na stronie 74 w punkcie 5 był
zapis: „na specjalnym posiedzeniu rady, rada gminy dokonuje monitoringu i aktualizacji strategii”.
Zaproponowana poprawka jest następująca: „ Na sesji, o której mowa w punkcie 2, rada gminy
dokonuje monitoringu i aktualizacji strategii”. Czyli nie na sesji specjalnej tylko takiej jak uzna
wysoka rada i przewodniczący na wniosek wójta. W punkcie 6 był zapis „ Przewodniczący Rady
Gminy na wiosek wójta zwołuje posiedzenia aktualizujące i monitorujące w październiku lub
w listopadzie każdego roku realizację strategii”. Proponujemy tutaj bardziej pragmatyczny zapis:
„ Przewodniczący rady gminy na wniosek wójta zwołuje sesję zawierającą w porządku obrad punkt
dotyczący aktualizacji i monitoringu strategii”. Wskazana sesja jest zwoływana zazwyczaj
w październiku lub listopadzie danego roku, jednak o ostatecznej częstotliwości i terminach
wskazanych sesji decyduje wnioskujący czyli wójt kierując się m.in. postanowieniami statutu
gminy i stanowiskiem zespołu koordynacyjnego ds. strategii, dotyczącym stopnia zaawansowania
wdrożenia postanowień strategii. Chodzi o to, że jeżeli nie będzie jakichś istotnych zmian do
strategii np. w trakcie tego roku, bo dopiero teraz ustalimy strategię, to po co zwoływać sesję w tym
temacie czy wprowadzać to do którejś z sesji. Kolejna zmiana jest na stronie 74 w punkcie 8, gdzie
dodano zapis: (sprawozdań z realizacji postanowień Strategii). Ponadto na tej samej stronie
jest propozycja, aby punkt 10 brzmiał następująco: „ Prace Rady Gminy na Sesjach dotyczących
aktualizacji i monitoringu są protokołowane na zasadach wskazanych w Statucie Gminy
Podegrodzie”. Na stronie 75 w punkcie 2 dodano wyrazy „oraz Radni Powiatowi”. Jedna
z istotniejszych zmian jest jeszcze na stronie 79 w brzmieniu: „ Mimo że, trwające w Radzie UE
negocjacje pakietu legislacyjnego dla polityki spójności są już bardzo zaawansowane, to jednak
założenia do Umowy Partnerstwa zostały przyjęte dopiero w styczniu br. Stanowią one podstawę do
przygotowania projektu Umowy. Umowa ta będzie rodzajem kontraktu Polski z Komisją
Europejską i jest kluczowa do dalszych prac ( ... )”. Reasumując są to jedyne zmiany merytoryczne,
natomiast reszta są to praktycznie błędy pisarskie.
W związku z tym, iż ze strony Rady Gminy nie było żadnych pytań i uwag do ww. punktu,
Uchwała Nr XXVIII/287/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów:
14 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Podegrodzie położonej w miejscowości Podrzecze.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy mają jakieś pytania do projektu
ww. uchwały.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że w uzasadnieniu do uchwały mamy informację, że
Zebranie Wiejskie i Rada Sołecka w Podrzeczu opowiedziały się za sprzedażą przedmiotowych
działek stanowiących jedną nieruchomość w trybie przetargu za cenę nie mniejszą, niż 15.000 zł za
1 ar. Natomiast w uchwale mamy napisane, że nieruchomość zostanie zbyta zgodnie z zasadami
określonymi ustawą za cenę nie niższą, niż jej wartość rynkowa na podstawie operatu
szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Co w takiej
sytuacji będzie z podjętą uchwałą, jeśli rzeczoznawca oceni, że nieruchomość ta jest warta 5.000zł
lub 10.000zł za ar, a Rada Sołecka i Zebranie Wiejskie opowiedziało się za kwotą co najmniej
15.000 zł. Uzasadnienie do uchwały jakby z góry nakłada na rzeczoznawcę obowiązek wyceny
nieruchomości w kwocie co najmniej 15.000 zł za 1 ar.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że to nie jest tak do końca, ponieważ
rzeczoznawca może sobie cenę ustalić, ale my zawsze możemy się nie zgodzić na sprzedaż gruntu,
jeśli cena nie będzie dla nas satysfakcjonująca.
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Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że on to rozumie, ale z uchwały to nie wynika, bo uchwała
zezwala na zbycie nieruchomości po cenie wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że ustalenia są takie, że jeśli nie uzyskamy
podczas przetargu ceny satysfakcjonującej czyli 15.000 zł za 1 ar, to przetarg zostanie
unieważniony.
W związku z tym, iż nie było dodatkowych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/288/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 13 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 1 głos „Wstrzymujący się” .

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Olszanka do gminnego zasobu nieruchomości.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy mają jakieś pytania do projektu
ww. uchwały.
Pan Józef Kotarba - Radny – zapytał czy w ciągu tej nieruchomości jest również most, który razem
z tą nieruchomością miałby być przejęty.
Pani Stanisława Rams – Sołtys – powiedziała, że w ciągu tej działki jest również most.
Pan Stanisław Sikora – Radny - przypomniał, że na poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła już
uchwałę o przejęciu tych działek.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - wyjaśniła, że mylnie były oznaczone numery tych działek
i wymagana jest następna uchwała.
W związku z tym, iż nie było dodatkowych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/289/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 10 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 3 głosy „Wstrzymujące się”.
Pan Stanisław Sikora - Radny - powiedział, że wstrzymał się od głosowania dlatego, że z tego co
pamięta, to przyjmowaliśmy uchwałę w tej sprawie. Uważa, że w takiej sytuacji powinno być
uchylenie poprzednio podjętej uchwały i dopiero przyjęcie nowej. Może się okazać, że podejmując
tą uchwałę będziemy mieli nie wiadomo ile przejętych działek. Obawia się żebyśmy
w międzyczasie nie nabyli całego pola Państwa Kulaków i stali się w jego posiadaniu.
Pan Józef Kotarba - Radny- powiedział, że teraz będą dwie uchwały w tej samej sprawie.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że to czy musi być uchylona wcześniej podjęta
uchwała i ewentualnie podjęta nowa wypowie się Pan Radca Prawny.
Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny – wyjaśnił, że w tej kwestii nie trzeba uchylać poprzedniej
uchwały, a jedynie wystarczy wprowadzić zmianę uchwałą, zmieniającą treść poprzedniej uchwały
czyli zmienić numery działek, jeśli się okazało, że były błędnie oznaczone.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że Rada Gminy zgadza się na nabycie do zasobu
gminnego nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 314/9 na podstawie umowy darowizny,
natomiast nie ma tutaj mowy o uchyleniu numerów działek wcześniej przyjętych. Działki przyjęte
poprzednią uchwałą są o innych numerach, niż działki przyjęte dzisiejszą uchwałą. Czyli jedna
uchwała nie wyklucza drugiej i obydwie są przyjęte.
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Pan Andrzej Poręba - Radny- wyjaśnił, że sprawa wygląda tak, że przedmiotowa droga ma dwa
numery działek o czym Państwo Kulakowie zapomnieli. Rada Gminy przejęła działkę nr 314/3,
natomiast nie przejęła działki nr 314/9. Przejęliśmy drogę bez dojazdu od drogi powiatowej
i o to głównie tutaj chodzi.
Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz - powiedział, że obydwie uchwały są ważne.
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/245/2012 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Naszacowicach umowy użytkowania części nieruchomości
wraz z częścią budynku, na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy.

Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy mają jakieś pytania do projektu
ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie było żadnych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/290/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.

Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy mają jakieś pytania do projektu
ww. uchwały.

Pan Józef Kotarba – Radny - o ile do tych pierwszych paragrafów nie ma pytań, bo wynika to
z ustawy i z innych rzeczy, o tyle ma uwagi do paragrafu 9, punkt a), gdzie pisze, że do kwoty 1000
zł czynności wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Jak przypuszcza powyżej 1000 zł
czynności te wykonuje wójt gminy Podegrodzie, co w uchwale nie jest napisane, a powinno to być
jasno określone. Co się tyczy korekty deklaracji itd., to punkt 14 w kontekście tego całego zapisu
trochę go dziwi, bo jest tam napisane o dokonywaniu oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego
lokalu za zgodą właściciela nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności
stanu faktycznego z danymi zawartymi w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości oraz
innych dokumentów składanych na potrzeby naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. O ile, jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, to widzi tutaj jakieś uzasadnienie, bo
przykładowo ktoś wskaże, że powierzchnia nieruchomości się nie zgadza i trzeba ją skorygować,
o tyle jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi nie bardzo rozumie uzasadnienie tego
faktu. Czym niby Zakład Gospodarki Komunalnej i pod jakie potrzeby miałby robić wizję lokalną
czy przegląd pomieszczeń. Czy miałoby to być pod względem nieczystości, składowania
niebezpiecznych odpadów czy czegoś innego. Wychodzi na to jakbyśmy wychodzili naprzeciw
innym organom, które są uprawnione do kontrolowania pewnych rzeczy z zamierzchłej
socjalistycznej ojczyzny. Uważa, że jeśli ktoś składa deklarację, podpisuje się pod wnioskiem czy
deklaracją, to przyjmuje odpowiedzialność karną i są do tego stworzone instytucje, które
ewentualnie w razie wątpliwości mogą podjąć działania. Natomiast nie widzi żadnego
uzasadnionego zapisu co do wizyty w lokalach mieszkalnych pracownika czy szefa Zakładu
Komunalnego w Podegrodziu. Jest tutaj zbyt daleko idące uprawnienie dane Zakładowi Gospodarki
Komunalnej.
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Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – wyjaśnił, że w uchwale jest napisane, że ma się to odbywać
z nadzorem właściciela posesji, więc nie rozumie w czym problem. Jak się właściciel nie zgodzi, to
nie wpuści służb, które taką wizję miałyby przeprowadzić.

Pan Józef Kotarba – Radny – powiedział, że jest to martwy zapis.

Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz – powiedział, że opłata tzw. śmieciowa w znacznej mierze jest
podatkiem. Mają tutaj zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej i ustawy karno-skarbowej.
W związku z tym w ustawach tych są zapisy, że jest możliwość pewnej kontroli, bo czasami ktoś
zdeklaruje, że w danym gospodarstwie domowym mieszkają 2 osoby, a mieszka ich np.10.
Wiedząc, że są przepisy nadrzędne, zapisano w uchwale, że oględzin lokalu mieszkalnego w części
można dokonać za zgodą właściciela. Niemniej jednak z ordynacji podatkowej wynika, że jest taka
możliwość, a nawet pewien obowiązek organu czy osoby działającej w imieniu wójta i rady.

Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny – odpowiedział na pytanie dotyczące wątpliwości w spawie
art. 6 – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który brzmi następująco: „ w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, określa w drodze decyzji wysokość opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze”. Tak jak powiedział Pan Sekretarz mają tutaj
zastawanie przepisy ordynacji podatkowej i w celu wydania takiej decyzji trzeba przeprowadzić
postępowania wyjaśniające na potrzeby, którego między innymi takie oględziny należy
przeprowadzić za zgodą właściciela, tak jak to jest wskazane w treści przedmiotowej uchwały. Jest
to jeden ze środków dowodowych w takim postępowaniu.

Pan Józef Kotarba – Radny – powiedział, że punkt 6, który pan radca prawny przedstawił jest
w ustawie, natomiast w uchwale tego nie ma i uważa, że w paragrafie 14 uchwały trzeba by to było
przytoczyć, że jeżeli ktoś nie złoży deklaracji będzie prowadzone postępowanie sprawdzające.

Pani Małgorzata Gromala - Wójt – wyjaśniła, że tutaj nie chodzi tylko o niezłożenie deklaracji, ale
o to że poddaje się wątpliwość czy dane w deklaracji są prawdziwe.

Pan Stanisław Sikora - Radny- powiedział, że w dalszym ciągu chodzi o to, że musi w tej kwestii
być przeprowadzone postępowanie i dopiero w ramach postępowania dokonywane powyższe
czynności, a nie doprowadzić do takiej sytuacji, że ktoś z Zakładu Komunalnego wymyśli sobie, że
będzie sprawdzał nieruchomości. W projekcie uchwały nie ma zapisu, że jest to wymagane dopiero
po wdrożeniu postępowania wyjaśniającego.
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Pani Małgorzata Gromala - Wójt – wyjaśniła, że w uchwale jest zapis, że jeżeli jest to niezbędne do
zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi.

Pan Stanisław Sikora - Radny - powiedział, że zgodnie z paragrafem 6 ustawy, musi być
prowadzone postępowanie.

Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG - każde sprawdzanie jest postępowaniem sprawdzającym,
czyli postępowaniem administracyjnym i nie pójdzie sobie pracownik od tak, aby sprawdzić
mieszkanie.

Pan Stanisław Sikora - Radny- powiedział, że jeżeli pracownik będzie rozumiał to tak jak Pan
Przewodniczący Rady, to wszystko będzie dobrze, ale jeżeli pracownik będzie inaczej interpretował
ten zapis, to pójdzie i będzie dokonywał czynności sprawdzających. Powinno to być dokładnie
zapisane w uchwale, żeby sprawa była jasna.

Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG - wyjaśnił, że jeżeli będzie zachodziło jakieś uzasadnione
podejrzenie nieprawidłowości danych złożonych przez właściciela, to wtedy będzie postępowanie
administracyjne sprawdzające i weryfikujące, a nie że pracownicy będą chodzić po wsiach
i to sprawdzać.

Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz - powiedział, że zadania gminy normuje kilka kluczowych ustaw,
ale przede wszystkim Kodeks Postępowania Administracyjnego, którego odpowiednikiem jest
Ordynacja Podatkowa. Obie te ustawy są bardzo podobne, jednakże KPA nie obejmuje spraw, które
są ujęte w Ordynacji Podatkowej, dlatego część artykułu Ordynacji Podatkowej w KPA się
powtarza. Generalnie urząd działa w oparciu o Kodeks Cywilny, ale gównie w oparciu o KPA
i Ordynację Podatkową. Wszystko jest w ramach postępowań i pracownicy przeprowadzają
kontrolę na wniosek. Nie ma takiej możliwości, żeby urzędnik robi sobie co zechce, bo musi być
wszczęte postępowanie, itd.

W związku z tym, iż nie było dodatkowych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/291/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 10 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 4 głosy „Wstrzymujące się”..

Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. RG – powiedział, że zanim przejdziemy do kolejnego punktu
porządku obrad ogłasza 10 minut przerwy. Jednocześnie poprosił Panów Radnych i Państwa
Sołtysów o wykorzystanie tej przerwy do zadawania pytań Pani Wójt, która ma umówione
spotkanie i być może nie dotrwa do końca sesji.
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Pani Małgorzata Gromala - Wójt – uzupełniła wypowiedź Pana Przewodniczącego Rady, że Pan
Starosta zaprosił wójtów na konwent na godzinę 11-tą, w którym chce wziąć udział. Nie można już
było przesunąć sesji, ponieważ powiadomienia o sesji zostały wysłane. Jednocześnie nadmieniła, że
o godzinie 11-tej jest także pożegnanie Komendanta Policji, któremu chce podziękować za
dotychczasową współpracę, po czym poprosiła Panów Radnych i Państwa Sołtysów o ewentualne
zadawanie pytań.
Pan Jerzy Olszak - Radny – podziękował Pani Wójt za sfinalizowanie zakupu działki pod boisko
sportowe w Mokrej Wsi, jednocześnie poprosił o zagospodarowanie tego terenu pod boisko.
Korzystając z okazji podziękował także Panu Dyrkowi, który czynił starania w tej sprawie.
Pani Małgorzata Gromala –Wójt – powiedziała, że w dzisiejszej sesji uczestniczy Pan Dyrek, który
zobowiązał się podejmować działania na działce, o której wspomniał Pan Radny Olszak za co
bardzo mu dziękuje. Myśli, że jakieś działania zostaną podjęte w tym kierunku, jednakże nie będzie
to priorytetem, ponieważ jest wiele zadań także w innych miejscach.
Pan Jerzy Olszak - Radny – powiedział, że druga rzecz, którą chce poruszyć dotyczy wody. Na
dzień dzisiejszy jest po rozmowach z panem Juszczakiem, który ma robić odwierty i badania
i jeżeli tylko pogoda będzie sprzyjająca, to bardzo prosi, aby jak najszybciej tym się zająć.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że mamy na ten cel zabezpieczone środki
finansowe w planie budżetu, jak również mamy tego świadomość, że ludzie potrzebują wody i na
pewno takie działania będą podjęte. Był czas kiedy można było robić wodociągi i wiele prób było
podejmowanych, jednakże bezskutecznie. Mimo tego podejmiemy kolejną próbę, gdzie być może
przyniesie ona oczekiwany efekt.
Pan Czesław Hejmej – Sołtys - powiedział, że podczas roznoszenia nakazów płatniczych wielu
ludzi pytało go co mają robić ze śmieciami. Wobec powyższego chciał się dowiedzieć czy
przewidywana jest jakaś zbiórka śmieci czy też nie, bo ludzie mówią, że śmieci będą palić.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że rzeczywiście jest problem ze śmieciami, dlatego
też rozmawialiśmy z panem Markiem Wójcikiem parę razy i u niego bez problemu można pobrać
worki i oddać śmieci. Do momentu wprowadzania w życie tzw. ustawy śmieciowej tak to jest
organizowane. Jako Gmina spieszymy się z przetargami i nie tylko, żeby jak najszybciej rozwiązać
tą sprawę. W przedmiotowej sprawie było spotkanie w Tarnowie z Wojewodą i w dniu dzisiejszym
chcemy zmodyfikować deklarację, ponieważ okazało się, że musimy wprowadzić elektroniczny
rejestr itd. Cały czas borykamy się problemem śmieciowym, dlatego też ma prośbę do Państwa
Sołtysów, aby informowali mieszkańców, że gmina nie może uczestniczyć w zbiórce śmieci,
jednakże istnieje możliwość nawiązania umowy z Panem Wójcikiem, który odbiera po 5 zł worki
ze śmieciami. Zdaje sobie sprawę, że ludzie się złoszczą i nie chcą tych śmieci oddawać, bo do tej
pory byli przyzwyczajeni, że mieli to za darmo, bądź za przysłowiową złotówkę. Ponadto są inne
firmy jak np. SITA czy EMPOL, które odbierają śmieci od mieszkańców za odpłatnością.
Pan Kazimierz Klimczak – Sołtys – zapytał czy te worki, które są na stanie gminy można wydać
mieszkańcom za darmo i czy mieszkańcy później w tych workach mogą oddać śmieci odpłatnie.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że przecież gmina już tych worków od
mieszkańców nie odbierze.
Pani Czesława Ruchała - Sołtys – powiedziała, że Pan Marek Wójcik te śmieci odbierze.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że musi o to zapytać Panią E. Popardowską, która
zajmuje się tym tematem, ale chyba nie można wydać tych worków, ponieważ gmina je zakupiła
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i gmina musiałaby je odbierać, bo są one z logo „Gmina Podegrodzie”. Uważa, że w worki można
zaopatrzyć się nawet w sklepie, które przecież niewiele kosztują.
Pan Kazimierz Klimczak – Sołtys – powiedział, że ma parę worków z logo „Gmina Podegrodzie”
i gdyby była taka możliwość, to by je rozdał mieszkańcom.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, żeby nie rozdawać tych worków, ponieważ
później ludzie będą oczekiwać, żeby gmina odebrała te śmieci.
Pan Jerzy Jasiński – Radny – w związku z sygnałami jakie ma od mieszkańców, zwrócił się
z prośbą do Pani Wójt o przeprowadzenie rozmowy z przewoźnikiem „AR-TUR”, który kursuje na
terenie naszej gminy, aby wprowadził po dwa kursy rano i popołudniu do Brzeznej. Podyktowane,
to jest tym, że ludzie którzy dojeżdżają do Ośrodka Zdrowia do specjalistów nie mają się czym
dostać. Z tego co obserwuje, to o jednej porze jedzie kilka kursów naraz, a później przez długi czas
nie ma żadnego.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, żeby Pan Radny udał się do Pani Anety Dziedzic
o dane kontaktowe do tej firmy w celu przeprowadzenia takiej rozmowy.
Pan Jerzy Jasiński – Radny – powiedział, że porozmawia z przewoźnikami w tej sprawie.
Pan Stanisław Sikora – Radny - zwrócił się do Pani Wójt z problem dotyczącym strefy poszerzenia
działek, ponieważ podjęta była uchwała, że możemy przyjmować zabudowę o szerokości
30 metrów. Natomiast są takie sytuacje, że ktoś kupił działkę jako teren budowlany, która ma 40
metrów szerokości i co ma teraz zrobić z pozostałymi 10 metrami, przecież nie zrobi tam
użytkowego pola rolnego. Wobec powyższego chciał się dowiedzieć czy istnieje możliwość
uzupełnienia tej uchwały o zapis dopuszczający poszerzenie strefy 30 metrów, ponieważ jest to
bardzo ważne.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że w tym momencie nie jest w stanie
odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ najpierw musi to sprawdzić.
Pan Józef Kotarba – Radny – powiedział, że na chwilę obecną nie jest zorientowany ile worków
z logo „Gmina Podegrodzie” znajduje się u sołtysów, ale były to worki zakupione z budżetu gminy
i wypadałoby je zużytkować przed wejściem w życie ustawy śmieciowej, ponieważ nie wiadomo
czy później będą mogły być one wykorzystanie przez mieszkańców. Uważa, że błędem było
niepodjęcie rozmów z panem Markiem Wójcikiem, żeby do momentu rozstrzygnięcia przetargu na
odbiór śmieci, odbierał te śmieci jako zlecenie przez gminę w przetargu.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt – powiedziała, że ustawa jasno precyzuje, że gmina nie powinna
dopłacać w ogóle do śmieci. Na chwilę obecną gmina przygotowuje przetarg, który jest wdrażany,
aby nie czekać do 1 lipca br. tylko w momencie kiedy zostanie rozstrzygnięty odbierać śmieci.
Kwestia śmieciowa cały czas się wałkuje, ponieważ ustawa śmieciowa nie weszła jeszcze w życie.
Wszystkie uchwały, które rada podjęła zostały wysłane do Nadzoru Wojewody oraz do RIO,
ponieważ nie wiadomo dokładnie kto ostatecznie będzie organem nadzorczym w tej kwestii. Jest to
problem, z którym borykają się wszystkie gminy. Jak wspomniała jest tutaj dopuszczalna wolna
forma i do końca czerwca br. mieszkańcy mają możliwość podpisywania umów z dowolnymi
odbiorcami na odbiór śmieci.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że wniosek, który zgłosił wziął się z tego, że było
ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, że śmieci nie są przyjmowane z dniem 15 października czy
listopada. Mieszkańcy na dzień dzisiejszy z tą informacją są zapoznani i uważają, że śmieci nie
będą przyjmowane do momentu kiedy się wyłoni nowy wykonawca. Wobec powyższego dobrze
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byłoby dać ogłoszenie na tablice ogłoszeń czy też przez sołtysów jaka jest możliwość oddawania
śmieci, bo gro mieszkańców nie wie czy może śmieci komuś oddawać czy też nie.
Pani Małgorzata Gromala -Wójt - powiedziała, że gmina nie może dać komunikatu wskazującego
firmę, do której mieszkańcy mogą oddawać śmieci.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że on nie mówi o tym, aby wskazywać konkretną firmę
z nazwy, tylko firmy, które zbierają śmieci na terenie Gminy Podegrodzie.
Pani Małgorzata Gromala -Wójt - powiedziała, że taki komunikat możemy zamieścić na stronie
Internetowej urzędu, jeżeli jest taka konieczność. Ponadto poprosiła Państwa Sołtysów
o poinformowanie mieszkańców o tej kwestii.
Pan Kazimierz Klimczak – Sołtys – powiedział, że parę miesięcy wstecz był taki komunikat, że
pięć firm na terenie Gminy Podegrodzie konkuruje do odbioru śmieci, jednakże ludzie ogłoszeń nie
czytają.
Pani Stanisława Rams – Sołtys - powiedziała, że statut sołectw przewiduje zebrania wiejskie na
wiosnę i czy w związku z tym Pani Wójt ustali harmonogram tych zebrań czy sołtysi sami mają to
zrobić.
Pani Małgorzata Gromala -Wójt - powiedziała, że w trakcie opracowywania jest zmiana statutu
sołectw między innymi dotycząca zebrań sołeckich. W dotychczas obowiązującym statucie pisze,
że to sołtys zwołuje zebranie, które może zwołać, ale nie musi. Osobiście nie będzie ustalać
żadnego harmonogramu, ponieważ uważa, że jedno zebranie sołeckie, które robimy we wrześniu
jest w zupełności wystarczające, a dotyczy ono podziału funduszu sołeckiego. Uważa, że wówczas
jej udział jako wójta na takim zebraniu jest wskazany, jednakże nieobowiązkowy, ale mimo to
zawsze stara się uczestniczyć w takich zebraniach.
Pani Stanisława Rams - Sołtys - powiedziała, że gdyby w marcu mogło być takie zebranie wiejskie
i mógł w nim uczestniczyć przedstawiciel gminy i przedstawić temat śmieci, to byłoby to bardzo
wskazane, ponieważ jest wiele pytań i niejasności ze strony mieszkańców w tym temacie.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - powiedziała, że na zebrania przychodzi niewiele ludzi i uważa,
że jedno zebranie w ciągu roku jest wystarczające, co nie oznacza, że Państwo Sołtysi nie mogą
sami zwołać takich zebrań w marcu i zaprosić na nie Panią Ewelinę Skuza czy kogoś innego
z urzędu, żeby udzielono informacji na temat odpadów.
Pani Stanisława Rams - Sołtys - powiedziała, że jeżeli Pani Wójt nie ma na zebraniu, to zebranie
jest mało owocne, po czym ponownie poprosiła, aby wyznaczyć kogoś z gminy, żeby uczestniczył
w tych zebraniach.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - powiedziała, że jeżeli ma to dotyczyć tylko śmieci, to nie wydaje
jej się, żeby to było zasadne w tym momencie, ale jeżeli jest taka potrzeba, to kogoś wyznaczymy.
Pan Stanisław Sikora - Radny – powiedział, że nie dotyczy to tylko śmieci, ale także
przydomowych oczyszczalni ścieków, bo ludzie pytają co zrobić ze ściekami.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - powiedziała, że było organizowanych wiele spotkań
w Podegrodziu, również z firmą, która ewentualnie zajęłaby się oczyszczalniami przydomowymi.
Ponadto w każdej chwili, jeżeli mieszkaniec potrzebuje szczegółowej informacji to może ją uzyskać
w Urzędzie Gminy u Pani Elżbiety Popardowskiej lub u Pana Grzegorza Popardowskiego.
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Pan Marek Maciuszek – Radny – zasygnalizował Pani Wójt, że w ubiegłym tygodniu w piątek
zostały zebrane śmieci z przystanków i w sobotę zostały podrzucone już następne.
Pani Małgorzata Gromala – Wójt - powiedziała, że śmieci z przystanków odbierane są
systematycznie, natomiast rolą Państwa Sołtysów jest informować mieszkańców o firmach, które
odbierają śmieci, żeby nie były one podrzucane.
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/278/2012 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – wznowił obrady po przerwie, po czym poprosił Pana Radcę
Prawnego o przedstawienie zmian do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny – powiedział, że w pierwotnej wersji uchwały zmieniającej
miały się zmienić tylko ustępy 1 i 2 w paragrafie 1, które miały uzyskać następujące brzmienia:
- Ustęp 1: „Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Gminy Podegrodzie”
- Ustęp 2: „ Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości stanowi załącznik do niniejszej uchwały”. Taka była
dotychczasowa treść uchwały, natomiast umotywowani najnowszym znaleziskiem czyli uchwałą
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z końca zeszłego roku, która dopiero teraz
została opublikowana postanowiliśmy to zmienić. W związku z powyższym zacytował fragment
tego uzasadnienia „ ... w jedynym przypadku nie złożenia deklaracji bądź uzasadnionych
wątpliwości co do danych w niej zawartych, wójt w drodze decyzji, która ma charakter
deklaratoryjny określi wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki”. Tylko w tych
przypadkach wójt jest uprawniony do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Wzór deklaracji powinien zatem umożliwiać samodzielne spełnienie przez
składających ustawowych obowiązków w zakresie zadeklarowania wysokości opłaty. Deklaracja
zawierająca tylko dane faktyczne jest sprzeczną z funkcją jaką powinna spełniać deklaracja, a staje
się wykazem bądź informacją, która może stanowić podstawę do ustalenia wysokości opłaty
w drodze decyzji administracyjnej”. Na etapie uchwalania zmienionej uchwały nie dostrzegaliśmy
i nadal nie dostrzegamy podstawy prawnej, która nakładałaby na mieszkańca składającego
deklarację obowiązku samodzielnego wyliczania sobie tych kwot, a jedynie po prostu
zadeklarowanie informacji na zasadzie, ile osób zamieszkuje. W takiej wersji było to uchwalone
i jak mu widomo nadzór prawny nie wnosił do tego zastrzeżeń, natomiast docierają sygnały, że RIO
które kontroluje te uchwały ma odmienną interpretację. Zachodzi tutaj niebezpieczeństwo, że gdyby
te deklaracje zostały wysłane do mieszkańców, co miało niedługo nastąpić i były przez
mieszkańców uzupełnione w zakresie nie do końca zgodnym z zamysłem ustawodawcy byłoby to
niezgodne. Mieszkańcy uzupełnialiby tylko dane, a nie obliczali samodzielnie opłaty. Mogłoby to
być zakwestionowane przez RIO i uchylona uchwała, co automatycznie spowodowałoby, że
wszystkie opłaty pobrane na podstawie tych deklaracji podlegałyby zwrotowi. Naraziłoby to na
nieprzyjemne reperkusje finansowe gminę, dlatego postanowiliśmy zmienić załącznik do uchwały
w zakresie oznaczenia pól w deklaracji numerami: 44,45,46,47, 48-55, 57 i 59 czyli tam gdzie
należało wpisać dane i później skalkulować opłatę. Pola te w deklaracji obecnie obowiązującej były
zaznaczone na szaro czyli do wypełnienia przez organ, natomiast w chwili obecnej zgodnie
z zamiarem ustawodawcy i zgodnie z poglądem, którego trzyma się RIO, są niezacienione czyli na
biało i wypełnia je zgodnie z pouczeniem deklaracji mieszkaniec czyli osoba składająca deklarację.
Wcześniej ustaliliśmy termin składania deklaracji przez mieszkańców do 31 marca, ale z uwagi na
tą zmianę i cały proces, który musi być zachowany czyli nadzór prawny, publikacja w Dzienniku
Urzędowym Województwa, termin ten został wydłużony do 30 kwietnia, żeby mieszkańcy nie mieli
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kłopotu z dotrzymaniem tego terminu. Z jego strony tyle wyjaśnień i jeśli są jakieś pytania, to na
nie odpowie.
Pan Józef Kotarba - Radny – ma nadzieję, że w treści deklaracji czy w jej nagłówku będzie
napisane jaka jest wysokość opłat za odpady segregowane i niesegregowane od jednej osoby, bo na
podstawie tego mieszkaniec będzie mógł wyliczyć odpowiednią kwotę. Jeśli nie ma tego
przewidzianego w deklaracji, to sugeruje, żeby to wpisać, ponieważ wzór deklaracji powinien
zawierać informację jaka jest w tej chwili uchwalona wysokość opłat za odpady.
Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny – powiedział, że z tego co nam wiadomo, to zarówno
Nadzór Prawny oraz RIO stoją na stanowisku, że informacja taka w deklaracji nie powinna się
znaleźć, ponieważ są to dane, które są publicznie dostępne czy są publikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także na stronie Urzędu Gminy i na stronie BIP.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że on to rozumie, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie,
żebyśmy dodatkową informację, która nie jest sprzeczna z prawem w takiej deklaracji umieścili.
Jednocześnie zapytał czy są jakieś przeciwwskazania w tym względzie.
Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny – powiedział, że ewentualnym przeciwwskazaniem może
być to, że my nie mamy do końca podstawy prawnej, żeby takie dane zamieszczać.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że przecież podstawą do tego jest uchwała Rady Gminy.
Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny - jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że wychodzilibyśmy
tutaj poza upoważnienie ustawowe dla rady gminy do określenia wzoru tych deklaracji.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że on by się jednak naraził i zobaczylibyśmy co RIO na
ten temat powie. Gro mieszkańców w mieście i gdzieś indziej ma dostęp do tablic ogłoszeń i nie
tylko, ale gro mieszkańców Podegrodzia i innych miejscowości położonych gdzieś na krańcach
gminy, ani w Internecie tego nie sprawdzi, ani do urzędu gminy nie przyjedzie i dla nich taka
informacja w deklaracji byłaby jasna i czytelna.
Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny – powiedział, że dostrzega sens logiczny w sugestii Pana
Radnego i ciężko się z tym w pewnym zakresie nie zgodzić, natomiast myśli, że takim ułatwieniem
jest pouczenie w deklaracji, gdzie można się zapoznać z tymi stawkami.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że jest to dodatkowy koszt, chociażby z wykonaniem
telefonu czy przyjazdem do urzędu gminy, żeby to sprawdzić.
Pan Stefan Śledź – Radny - powiedział, że osoby starsze Internetu nie posiadają, gazet nie czytają, a
nawet telewizji nie oglądają i jak się im przyśle nieczytelną deklarację do wypełnienia, to na pewno
tego nie zrobią. Jak chodzi po terenie, to ani połowa ludzi nie ma zielonego pojęcia ile wynosi
opłata śmieciowa od osoby. Informacja dotycząca opłaty za śmieci zgodnie z uchwałą rady gminy
musi być bezwzględnie zamieszczona w deklaracji, bo inaczej deklaracje nie zostaną wypełnione.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że gro mieszkańców nie wypełni deklaracji i będziemy
mieli multum papierów dodatkowych jako decyzje administracyjne. Jeżeli nie można tego zawrzeć
w deklaracji, to proponuje podpiąć taką informację do deklaracji i będzie to czytelne.
Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz - zgodził się z wypowiedziami panów radnych, bo ma być
deklaracja, a oprócz tego pismo z gminy, które będzie wszystko wyjaśniać. Wszystkie gminy
w większości przygotowują takie informacje.
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Pan Łukasz Krawczyk - Radca Prawny – powiedział, że wprowadzając taką informację w deklaracji
byłaby kwestia ewentualnej zmiany deklaracji zawsze wtedy kiedy byśmy zmieniali stawki za
odpady. Natomiast dobrym pomysłem jest dodatkowa informacja dołączona do deklaracji i wtedy
nie mamy konieczności za każdym razem zmieniania deklaracji.
Pan Józef Kotarba - Radny - powiedział, że w grudniu ubiegłego roku przed uchwaleniem uchwały
dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi zastanawialiśmy się co zrobić z rodzinami
wielodzietnymi. Wówczas ustawa nie dawała możliwości mieszanego naliczania za odpady,
natomiast znowelizowana ustawa, która prawdopodobnie jest już opublikowana otwiera nam
możliwość tzw. mieszanego pobierania opłat za odpady. Osobiście nie jest zorientowany jaka jest
dzietność, jeśli chodzi o rodziny na terenie Gminy Podegrodzie, ale myśli, że wielodzietnych
rodzin, które mają więcej niż troje dzieci jest sporo. W związku z powyższym apeluje do Pana
przewodniczącego i do radnych, żeby dać możliwość tzw. ryczałtowej opłaty od gospodarstwa
danej rodziny wielodzietnej. Jak ktoś ma powyżej trójki dzieci, żeby ta opłata była ryczałtowa. Są
służby socjalne, które dysponują danymi jaka jest skala rodzin wielodzietnych na terenie gminy
i żebyśmy tym rodzinom pomogli, bo płacąc podatek za śmieci od osoby, będzie to dla tych osób
naprawdę duża kwota. Wobec powyższego ponownie poprosił, aby zastanowić się nad nowelizacją
tej uchwały lub wprowadzeniem dodatkowej możliwości dającej ulgę rodzinom wielodzietnym
w zakresie zapłaty za wywóz odpadów komunalnych.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przerw. RG - przypomniał Panu Radnemu, że podejmując uchwały
śmieciowe liczyliśmy się z tym, że taką zmianę na pewno będziemy wprowadzać i myśli, że to
jakby koresponduje z tym co powiedziała Pani Wójt. Jeśli się uda to nie będziemy do lipca czekać
tylko wcześniej wprowadzimy wszystkie uchwały śmieciowe, oczywiście zmienione, bo
w większości tych uchwał data obowiązywania była od 1 lipca. Osobiście też jest tego zdania co
Pan Radny Kotarba i jak będziemy przygotowani, to na pewno przychylimy się do tego, aby pomóc
rodzinom wielodzietnym i nie uciskać ich za bardzo. Oprócz tego będzie zmiana polegająca na tym,
aby mieszkańcy mogli płacić te podatki u sołtysów, co też jest dobrym rozwiązaniem.
W związku z tym, iż nie było dodatkowych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/290/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 14 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – powiedział, że w przedmiotowej sprawie padł wniosek Pana
Radnego Śledzia, aby z załączników, które stanowią integralną część uchwały wyłączyć załącznik
dotyczący działki nr 623/4 w Podegrodziu i nr 86/4 w Podrzeczu w celu zaproszenia
wnioskodawców na najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury
i Budżetu i wyjaśnienia tych spraw.
Pan Józef Kotarba - Radny – zabrał głos odnośnie działki numer nr 623/4 w Podegrodziu, ponieważ
nie widzi żadnego uzasadnienia, żeby to przekładać na następną sesję. Z tego co mu wiadomo, to
państwo Kuniccy sprzedali tą działkę pod zagospodarowanie ogrodowe, gdzie ma być prowadzona
działalność typu iglaki, rośliny jednoroczne, wieloletnie itd. Rozmawiano również z właścicielem
działki obok o poszerzenie 30 metrów tej działki na ile jest to możliwe, ponieważ właściciel tej
działki jest zainteresowany rozszerzeniem tego terenu na taką samą działalność. Wobec
powyższego nie widzi uzasadnienia, żeby to dyskwalifikować w tym momencie tylko przyjąć tą
zmianę. Na takim wąskim pasku nie ma możliwości zlokalizowania żadnej wytwórni i innych
rzeczy, ponieważ jest to teren U2. Nie widzi żadnego uzasadnienia, żeby to przekładać po to, żeby
spotkać się jeszcze raz na komisji.
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Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - powiedział, że jest jeszcze pytanie odnośnie dojazdu do tej
działki, bo tutaj nigdzie nie ma wytyczonej drogi publicznej.
Pan Józef Kotarba – Radny – powiedział, że teren ten ma być scalony z działką nr 679 czyli pana
Kunickiego, która jest przy drodze i to ma stanowić jedną całość pod działalność gospodarczą
gospodarstwa ogrodniczego. Ponownie dodał, że nie widzi żadnego uzasadnienia, żeby to jeszcze
raz przekładać na kolejną komisję, po to żeby się spotkać na komisji w tej sprawie.
Pan Stanisław Sikora - Radny - poprosił o wyjaśnienia przez pana Jasiewicza kwestii, którą
wcześniej poruszył.
Oczekując na przybycie Pana Jasiewicza, Pan Przewodniczący Rady Gminy poruszył sprawę
pisma jakie wpłynęło z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Polityki Społecznej
w Krakowie w związku ze złożoną skargą przez Pana Krzysztofa Platę. Treść tego pisma Państwo
Radni otrzymali z materiałami na sesję. Pismo to zgodnie z zadekretowaniem oraz jego charakterem
jest skargą. Ponieważ organem odpowiedzialnym do załatwienia skarg jest Rada Gminy
Podegrodzie, w związku z powyższym proponuje, aby pismo to przekazać do Komisji Rewizyjnej
celem zbadania zarzutów podnoszonych w tym piśmie przez Pana Krzysztofa Platę.
Wobec powyższego Rada Gminy postanowiła przekazać przedmiotowe pismo do Komisji
Rewizyjnej w celu jego zbadania, co zostało przyjęte następującą ilością głosów: 14 głosów „ZA”,
0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Pan Stanisław Sikora – Radny – zabrał głos w sprawie działki nr 258/3 w Brzeznej, ponieważ jeden
z mieszkańców zakupił grunt jako typowo rolniczy i czy zatem jest możliwość, żeby całość tej
działki była przeznaczona pod zabudowę czy musi być pozostawiony pas trzydziestometrowy.
Pan Michał Jasiewicz – Pracownik Urzędu Gminy – powiedział, że zapisy studium
zagospodarowania przestrzennego jasno precyzują tą kwestię.
Pan Stanisław Sikora – Radny – powiedział, że przepisy studium precyzują to w ten sposób, aby
ograniczyć wchodzenie z zabudową w teren rolniczy, ale jeżeli ktoś kupił 40 arów gruntu i 30 arów
jest pod zabudowę a 10 arów jest pod przeznaczenie rolnicze, to jaką działalność rolniczą może tam
utworzyć.
Pan Michał Jasiewicz – powiedział, że chcąc zinterpretować ten zapis w taki sposób jak mówi pan
radny, trzeba by zbudować bardzo skomplikowaną wykładnię tego zapisu i nie wydaje mu się, aby
to było możliwe. 30 metrów w tym przypadku powinno obowiązywać, natomiast niewykorzystany
teren może być przyłączony np. do innej parceli rolniczej.
Pan Stanisław Sikora – Radny – powiedział, że właściciel ten zakupił wyłączoną część działki jako
teren rolniczy i teraz stara się o jego przekształcenie.
Pan Michał Jasiewicz – powiedział, że możemy ten teren przekształcić tylko w zakresie 30 metrów,
bo gmina nie jest do końca samorządna w tego typu działaniu. Będzie to podlegało kontroli przez
szereg instytucji i długo trwało takie postępowanie.
Pan Stanisław Sikora – Radny – powiedział, że z tego rozumie, że nie ma teraz praktycznie żadnej
możliwości, aby to przekształcić czyli ponownie wystąpić o poszerzenie tego terenu.
Pan Michał Jasiewicz – powiedział, że tego też się nie da zrobić, ponieważ za każdym razem odnosi
się to do studium, a w studium ta granica się nie zmienia i wynosi 30 metrów.
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Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – zapytał Pana Radnego Śledź czy podtrzymuje swój wniosek
o ponowne zbadanie działki w Podegrodziu.
Pan Stefan Śledź - Radny- powiedział, że usłyszeliśmy informację od radnego, który nie jest
właścicielem tej działki, natomiast on chciałby konkretnej informacji. Jednocześnie zaznaczył, że
nie chce tutaj komuś bruździć, ale skoro chciano już włożyć nam tzw. smolarnię w tym miejscu, to
jest ostrożny i ma pytanie jaki wpływ ma Rada Gmina na dalsze wykorzystanie tego terenu.
Na działce o większej powierzchni, o której Pan Radny Kotarba mówił może być tylko działalność
nieuciążliwa, ale on patrzy pod kątem zabezpieczenia się, aby nie włożyć w tym terenie działalności
uciążliwej, ponieważ jest tam teren zabudowany i zamieszkały przez mieszkańców. Myśli, że
jednak trzeba by było dokładnie się dowiedzieć w tej kwestii.
Pan Józef Kotarba – Radny – zapytał Pana Radnego Śledzia jaki obowiązek ma ktoś, kto kupuje
działkę i będzie chciał ją przekształcić, aby mówić na jakie cele zamierza ją przeznaczyć. Nie
rozumie czy Pan Radny chce na komisji przepytać kogoś na tą okoliczność. Przecież osoba taka
może powiedzieć wstępnie jakie ma plany, a później może je zmienić, ponieważ nie jest to dla
nikogo wiążące. Zapis który wprowadzaliśmy w planowaniu przestrzennym mówi wyraźnie, że na
terenie U2, U3 itd. nie będzie lokalizowanych żadnych rzeczy uciążliwych. Przypomina sobie, że
osobiście chciał, aby w uchwale był zapisać, że smolarni i przetworów bitumicznych nie wolno
budować, ale radca prawny stwierdził, że nie można wprowadzać zapisów szczegółowych tylko
zapisy ogólne. Ogólna uchwała jest obowiązująca i każdy kto by chciał jakieś rzeczy uciążliwe
wprowadzać, będzie to niezgodne z tym co jest zapisane w planie przestrzennym Gminy
Podegrodzie i studium. Wobec powyższego nie widzi żadnego uzasadnienia, aby kogoś na tą
okoliczność przepytywać na komisjach, bo z tego nic nie wynika.
Pan Kazimierz Klimczak - Sołtys - powiedział, że jeżeli przekształcamy teren z MU4 na U2 czy
MU, to są parametry i jeżeli teren mieszkaniowo – usługowy dopuszcza usługę do 300m2, to już
przepis po zmianie na U2 czy UC dopuszcza 2000m2 i wtedy uciążliwość obligatoryjnie wzrasta
o czym tutaj się nie mówi. Wprowadzając przepis zamienny, daje on gwarancję na rozbudowę
większą i później już rada gminy i nikt inny nie ma na to wpływu. Jeżeli jest przeznaczenie na
uciążliwość, to wójt może wydać opinię środowiskową i zgodnie z przepisami musi wydać opinię
polecającą do tego typu przekształcenia.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - powiedział, że mamy zgłoszone dwa wnioski. Jest wniosek
dotyczy działki w Podegrodziu, a drugi działki w Podrzeczu. Wobec powyższego zachodzi
konieczność przegłosowania czy wyłączamy załączniki dotyczące tych działek z projektu uchwały
czy też nie.
Jako pierwszy został poddany pod głosowanie wniosek Pana Radnego Śledzia o wyłączenie
z projektu uchwały załącznik dotyczący działki nr 623/4 w Podegrodziu i przekazanie tej sprawy do
ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu, który
został przez Radę Gminy przegłosowany następującą ilością głosów: 6 głosów „ZA”, 6 głosów
„Przeciw”, 1 głos „Wstrzymujący się”. W wyniku głosowania wniosek ten nie został przyjęty.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że drugi wniosek dotyczy wyłączenia z projektu
uchwały załącznik dotyczący działki nr 86/4 w miejscowości Podrzecze. Tutaj sytuacja jest tego
typu, że działka jest o przeznaczeniu MU, natomiast właściciel wybudował już tam obiekt
o charakterze handlowo-usługowym i w tej chwili wnioskuje o przekształcenie przeznaczenia
działki na UC czyli usługi komercyjne bez żadnego już ograniczenia. W tej chwili nie wiemy tak
naprawdę czym się kieruje wnioskodawca i co che tam robić, ponieważ ta działka bezpośrednio
sąsiaduje z terenami MU czyli mieszkaniowymi. Nie wiadomo jakie są zamierzenia inwestora,
jednakże wszystkie pozwolenia i wszystkie decyzje otrzymywał na tereny MU czyli mieszkanie
i usługi do 300 metrów. Wobec powyższego jest tutaj wniosek i prośba o skierowanie tej sprawy do
ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu.
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Pan Kazimierz Klimczak - Sołtys – powiedział, że działka nr 86/1 i nr 86/2 dotyczy działki
firmy„Okno-Świat”, natomiast działka 86/3 jest w terenie MU4. W tej chwili jest wnioskowana
działka nr 86/4, która znalazłaby się w środku i nie przylegałaby do działki o oznaczeniu U. Działka
ta byłaby w środku między terenem MU4, co jest całkowicie niezgodne z zasadami
zagospodarowania przestrzennego, tym bardziej, że powstał już obiekt na tej działce.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyłączenie z projektu
uchwały załącznik dotyczący dz. nr 86/4 w Podrzeczu, który został przez Radę Gminy
przegłosowany następującą ilością głosów: 12 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 1 głos
„Wstrzymujący się” . W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
Pan Józef Kotarba - Radny - zapytał czy na terenie przeznaczonym do sprzedaży w Podrzeczu
zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy deklarowana jest jakaś działalność czy jeszcze o tym nie
wiadomo.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - powiedział, że p. Ruchała zamierza tam zrobić magazyn na
rzeczy typu blachy, rynny itp.
Pan Kazimierz Klimczak - Sołtys – powiedział, że tam jest wszystko zgodne z przepisami.
W związku z tym, iż nie zadawano dodatkowych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/293/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 13 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na
2013 rok.

Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - powiedział, że plany pracy komisji są dostępne również
w biurze Rady Gminy, z którymi można się zapoznać.
W związku z tym, iż nie było żadnych pytań i uwag do ww. punktu, Uchwała
Nr XXVIII/294/2013 została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 13 głosów
„ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 21 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przez Radę Gminy przyjęty bez uwag następującą ilością
głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 22 Interpelacje i zapytania radnych.

Pan Józef Kotarba - Radny – ponieważ powzięliśmy informację, że została podjęta w stosunku do
kogoś sprawa dyscypliny finansowej, chcielibyśmy wiedzieć czego ta sprawa dotyczy, bo
uczestniczyliśmy w poprzedniej radzie gminy i on sobie nie przypomina, aby było jakieś
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przekroczenie. Więc bardzo by prosił Pana Przewodniczącego o zapoznanie z tym rady gminy tym
bardziej, że została przez Pana Przewodniczącego wystosowana odpowiedź w tej sprawie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – powiedział, że na przyszłą sesję przygotujemy
wyczerpującą informację na ten temat. Przedstawimy całość dokumentacji i z czego wynikło pismo
od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Ad. 23 Wolne wnioski.
Nie zabierano głosu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie zamknął
XXVIII sesję Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Prot. B. Marcinek
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