P r o t o k ó ł Nr XXXI/2013
sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu
2 maja 2013 r. w Sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Obrady trwały od godz. 10.00 – 10.10.
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 Przemysław Krawczyk - Radca Prawny
- Pan Andrzej Bulzak - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
- Pan Krzysztof Bodziony – Radny do Powiatu

Proponowany obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/295/2013 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Podegrodzie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały
Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały
Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Podegrodzie położonej w miejscowości Podrzecze.
6. Zakończenie sesji.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich serdecznie na
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Podegrodzie. W sposób szczególny przywitał Pana
Andrzeja Bulzaka – Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pana Krzysztofa
Bodzionego- Radnego Powiatowego. Następnie dodał, że Panowie Radni otrzymali porządek
obrad dzisiejszej sesji, jak również na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada Gminy
ma wymagane prawem quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Ponadto zapytał
Pana Radnego Wojewódzkiego A. Bulzaka czy zamierza zabrać głos w trakcie dzisiejszej
sesji.
Pan Andrzej Bulzak - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego możliwość, to kilka zdań chciałby powiedzieć.

jeżeli będzie
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Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – odpowiedział Panu Radnemu Bulzak, że jest
możliwość, aby zabrał głos, po czym przeszedł do porządku obrad. W związku z tym, że w
porządku obrad w większości są uchwały budżetowe, poprosił przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu o przedstawienie opinii komisji w kwestii
projektów tych uchwał.
Pan Stefan Śledź – Radny - poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Infrastruktury i Budżetu zajmowała się praktycznie wszystkimi punktami porządku obrad tj.
punktem 2, 3, 4 i 5, które zostały zaopiniowane pozytywnie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - podziękował Panu Przewodniczącemu Komisji za
przedstawianie stanowiska komisji w przedmiotowej sprawie po czym przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/295/2013 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – zwrócił się do Panów Radnych o ewentualne pytania
w sprawie projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie było żadnych pytań do ww. punktu, Uchwała Nr XXXI/313/2013
została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów
„Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany
Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r.
Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013.

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

W związku z tym, iż nie było żadnych pytań do ww. punktu, Uchwała Nr XXXI/314/2013
została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów
„Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Nowosądeckiemu.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy są jakieś pytania do
projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie było żadnych pytań do ww. punktu, Uchwała Nr XXXI/315/2013
została przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 13 głosów „ZA”, 0 głosów
„Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Podegrodzie położonej w miejscowości Podrzecze.
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Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – zapytał Panów Radnych czy są jakieś pytania do
projektu ww. uchwały.
W związku z tym, iż nie było pytań do ww. punktu, Uchwała Nr XXXI/316/2013 została
przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”,
1 głos „Wstrzymujący się”.
Ad. 6 Zakończenie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przew. Rady Gminy zamknął sesję Rady
Gminy Podegrodzie, po czym zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poprosił Pana A.
Bulzaka Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego o zabranie głosu.
Pan Andrzej Bulzak - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Pani Wójt, Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Sołtysi, Radny Powiatowy i goście. Podziękował
za zaproszenie na sesję, jednocześnie deklarując, że jeżeli tylko będzie miał możliwość, to
będzie chciał przychodzić na sesje, żeby się przysłuchiwać i wspomagać państwa pracę na ile
to możliwe. Z punktu widzenia Województwa Małopolskiego chce powiedzieć, że gminy
sądeckie są jego jakby „oczkiem w głowie”, natomiast Gmina Podegrodzie wyróżnia się
bardzo pozytywnie jeżeli chodzi o inwestycje. Nie mówiąc, że jest już tego dowodem
odnowiona sala, w której się znajdujemy czego gratuluje. Tym samym też jakby Wysoka
Rada nabrała swojej mocy. Korzystając z możliwości zabrania głosu chce powiedzieć, że
dobrze się stało, że dzisiejszy dzień czyli 2 maja został przyjęty jako „Dzień Flagi”. On sam
w swoim życiu miał do czynienia z różnymi sytuacjami, bo i studiował i przemieszczał się za
granicę, gdzie sporo czasu był również w Stanach Zjednoczonych. Zawsze było miło, kiedy
śpiewało się tam hymn państwowy czy była flaga, to był szacunek i wszyscy wstawali.
Rozumie, że w Polsce był czas kiedy nas zmuszano do noszenia flag czerwonych, których się
nie kochało, ale teraz została nasza biało-czerwona flaga i myśli, że szacunek dla flagi, dla
państwa, niezależnie od pewnych rzeczy, które mogą nam się nie podobać powinien być.
Dlatego też pozwolił sobie o tym powiedzieć, bo to, że mamy szacunek do różnych insygniów
władzy, państwowości jest naszą siłą. Szczególnie teraz kiedy być może formuła Unii
Europejskiej to super-państwo i regionalizm, tym bardziej powinniśmy szanować swoje
korzenie, bo to świadczy o nas, że jesteśmy Polakami. To będzie nasza siła przebicia, a mamy
w swoim dorobku historycznym naprawdę wiele do przekazania również Unii Europejskiej.
Tym chętniej przybył dzisiaj na sesję, żeby pokrótce o tym powiedzieć. Na zakończenie
podziękował za uwagę, jednocześnie wyraził nadzieję, że będzie zapraszany na kolejne sesje.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - podziękował Panu Radnemu za zabranie głosu, po
czym zadeklarował, że bardzo chętnie będziemy wystosowywać zaproszenia na sesje do Pana
Radnego i innych radnych wojewódzkich reprezentujących nasz region. Tym bardziej, że jak
wszyscy mamy świadomość, wiele kluczowych decyzji, które w taki czy inny sposób
dotykają naszą gminę, zapada na poziomie Województwa Małopolskiego, z którymi
chcielibyśmy się zapoznać. Na zakończenie podziękował za uwagę, po czym poinformował,
że spotykamy się na kolejnej sesji w dniu 14 maja br. czyli sesji absolutoryjnej.

Na tym protokół zakończono.

B. Marcinek
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