P r o t o k ó ł Nr XLI/2014
sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 31 marca 2014 r.
w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Obrady trwały od godz. 13.00 -13.30.
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
Pani Ewelina Skuza - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Pani Paulina Pukalak - Krawczyk - Radca Prawny
Pan Zenon Szewczyk - Radny do Powiatu
Pan Krzysztof Brodziny - Radny do Powiatu
Mieszkańcy Gminy Podegrodzie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Podegrodzie od 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/409/2013 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 roku.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Podegrodzie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy
Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.
7. Zakończenie sesji.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan Dariusz Kowalczyk – Przew. Rady Gminy – witam wszystkich państwa bardzo serdecznie,
otwieram sesję Rady Gminy Podegrodzie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada
Gminy ma wymagane prawem quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – panowie radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej
sesji. Do zaproponowanego porządku obrad na wniosek wnioskodawcy zwołania dzisiejszej sesji
czyli pani wójt, został jeszcze dołączony dodatkowy projekt uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Podegrodzie do realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Chełmiec i Podegrodzie” i upoważnienia Wójta Gminy Podegrodzie do podpisania umowy
współpracy z Gminą Chełmiec. Proszę panią wójt o zabranie głosu w tej sprawie.
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Pani Małgorzata Gromala - Wójt - przedmiotowa uchwała była już podjęta, na którejś
z poprzednich sesji, niemniej jednak jest prośba Gminy Chełmiec o ponowne podjęcie takiej
uchwały ze względu na to, że wprowadzili dodatkowy podmiot jakim jest Zakład Gospodarki
Komunalnej czyli oprócz gminy, również będzie występował Zakład Gospodarki w Chełmcu.
W związku z tym jest ta zmiana. Jeżeli chodzi o powody zwołania dzisiejszej sesji, to jak państwo
wiecie nastąpiło trochę zamieszania z funduszem sołeckim. W piątek okazało się, że sesja nie jest
konieczna, natomiast w czwartek kiedy mieliśmy informację, że ministerstwo uznało naszą uchwałę
o funduszu sołeckim za nieważną zwołaliśmy sesję, żeby fundusz nam nie przepadł tym bardziej, że
jest zwiększone dofinansowanie do 70%.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - czy ze strony panów radnych jakieś uwagi do porządku
obrad.
Pan Stefan Śledź - Radny - panie przewodniczący, szanowna rado, pani wójt. Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu zaproponowała, żeby wyłączyć z porządku obrad sesji
projekt uchwały dotyczący przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na czas późniejszy. Po uzyskaniu dodatkowej
informacji komendanta posterunku, pani wójt i komisji porządku publicznego zadecydujemy czy
przeznaczamy jakąś kwotę na rzecz ww. funduszu czy też nie. Wstępnie komisja uważa, że nie
powinniśmy przekazywać środków na działanie posterunku, jednakże przy jakichś nowych
okolicznościach można to zdanie zmienić, a dzisiaj wyłączyć ten punkt z porządku obrad. Pozostałe
punkty dotyczące budżetu zostały zaopiniowane pozytywnie.
Pan Stanisław Sikora - Radny - panie przewodniczący, pani wójt, szanowna rado. Co się tyczy
punktu dotyczącego przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie chciałem zauważyć, że zarówno ja, jak i obecny tutaj pan
Kazimierz K. nosiliśmy mundur bardzo długo i przykro mi, że na sesji muszę poruszać sytuację, do
której doszło w czwartek w tamtym tygodniu. Jak pamiętamy, jakiś czas temu na sesji komendant
zwracał się o wszelką pomoc dla policji co jest rzeczą normalną. Natomiast nie powinno być takich
sytuacji, że ktoś namierza potencjalnego sprawcę, daje zgłoszenie na policję, a policja nie
podejmuje skutecznej interwencji. Mówię to na przykładzie, który miał miejsce w Brzeznej, gdzie
w porze nocnej nieznajomym samochodem podjechały dwie osoby i robiły zdjęcia koło jednego
z domów. Samochód ten później pojechał w kierunku Chełmca przez Nowy Sącz i aż za Łososinę
Dolną i na tym odcinku nie było żadnego patrolu policji pomimo wcześniejszego zgłoszenia.
W związku z powyższym zgłaszający tą sytuację udali się na Komendę Miejską Policji, gdzie
usłyszeli od funkcjonariuszy, że informację tą przekazali do Komisariatu Policji w Starym Sączu.
Gdzie tutaj logika i sens, jeżeli ktoś tłumaczy, że samochód, który był na terenie Brzeznej jedzie
w Chełmcu w kierunku Łososiny, a policja przekazuje tą informację do Starego Sącza. Na drugi
dzień po interwencji osoby, która pracuje w Radio RDN w Nowym Sączu podjęto działania, ale jak
się okazało nie można ustalić numeru rejestracyjnego pojazdu, bo prawdopodobnie były fałszywe
tablice rejestracyjne. Mamy tutaj typowy przykład działania policji. Jako Gmina przekazaliśmy
pieniądze na samochód nieoznakowany, który powinien działać na naszym terenie, a gdzie on jest.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - otrzymaliśmy sprawozdanie komendanta policji ze Starego
Sącza, więc myślę, że tak jak to miało miejsce w latach poprzednich zaprosimy go na następną
sesję. Uważam, że będzie zasadne, aby to przedyskutować i słuszna jest tutaj uwaga pana radnego
Śledzia o wycofanie tego punktu z porządku obrad. Co prawda policja zwracała się z prośbą
o dodatkowe dyżury w związku z tym co kiedyś mówili na sesji. W związku z tym, że dzisiaj jest
sesja, wprowadziliśmy ten projekt do porządku obrad, ale jeżeli panowie radni uznacie, że należy
go wycofać, to wyrażam na to zgodę, bo jest to zasadne.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - bardzo dziękuję pani wójt i czy jeszcze jakieś uwagi.
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Pan Stefan Śledź - Radny - w związku z negatywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Zdrowia i Spraw Socjalnych odnośnie mojej propozycji o podjęcie uchwały o tzw. dżender, a ja
będę mówił gender, chciałbym żeby komisja powróciła do tego tematu w krótkim czasie.
Pan Józef Kotarba - Radny - nie szczegółem formalnym chciałem zapytać czy dzisiejsza sesja jest
sesją nadzwyczajną.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - tak.
Pan Józef Kotarba - Radny - no bo w informacji tego nie ma, więc dlatego pytam.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - przecież uzasadnialiśmy to już wcześniej.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - czy jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad. Jeśli nie ma
pytań, to będziemy głosować nad wnioskiem sformułowanym przez przewodniczącego komisji
budżetowej w sprawie usunięcia z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Kto z panów radnych jest za usunięciem tego punktu z porządku obrad: 15 głosów „Za”,
0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”. Proponuję, aby w miejsce tej uchwały
wprowadzić uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji projektu „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie. Kto z panów radnych jest
za przyjęciem tej propozycji i wprowadzeniu tego projektu do punktu trzeciego porządku obrad
dzisiejszej sesji. 15 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Całościowy porządek obrad po zmianach został przez Radę Gminy przyjęty następująco: 15 głosów
„Za”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Podegrodzie od 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - czy są jakieś uwagi i pytania do projektu uchwały.
Pan Józef Kotarba - Radny - w pierwszej linijce uzasadnienia do uchwały jest literówka, ponieważ
są tam wpisane daleko wybiegające lata „2104 r. i 3014 r.”. To pewnie nie ma znaczenia, bo
uchwała później jest wysyłana bez uzasadnienia, ale można to poprawić.
W związku z tym, iż nie było więcej uwag do ww. punktu, Uchwała Nr XLI/428/2014 została przez
Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów
„Wstrzymujących się”.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji projektu
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie”
i upoważnienia Wójta Gminy Podegrodzie do podpisania umowy współpracy z Gminą
Chełmiec.

Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – czy są jakieś uwagi do projektu uchwały ze strony panów
radnych.

3

W związku z tym, iż nie było żadnych uwag do ww. punktu, Uchwała Nr XLI/429/2014 została
przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”,
0 głosów „Wstrzymujących się”.
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/409/2013 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - czy są jakieś uwagi do projektu uchwały ze strony panów
radnych.
Pan Józef Kotarba - Radny - sprawa jest jasna, bo jest to przedłużenie wcześniej podjętej uchwały
czy też jej zmiana.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - jest tutaj zmiana dotycząca powierzchni, ponieważ wcześniej
pan Jodłowski zajmował większą powierzchnię, a teraz powierzchnia jest mniejsza, jak również
Instytut w Brzeznej eksmitował panią Lasyk z budynku, który do Instytutu należał i w związku
z tym pomieszczenie, które zostało odebrane p. Jodłowskiemu będzie dla tej pani
zagospodarowane.

W związku z tym, iż nie było żadnych uwag do ww. punktu, Uchwała Nr XLI/430/2014 została
przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”,
0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie
w 2014 roku.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG – bardzo proszę pana radnego Pawłowskiego o zabranie
głosu.
Pan Artur Pawłowski - Radny - Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
po zapoznaniu się z projektem uchwały pozytywnie zaopiniowała program opieki nad zwierzętami.
Pan Stefan Śledź – Radny - panie przewodniczący, szanowna rado, pani wójt. Będę głosował
„przeciw” mimo tego, iż ustawa narzuca samorządom podjęcie takiej uchwały, bo uważam, że
człowiek jest ważniejszy od pieska. Jak sytuacja wygląda w naszym kraju wszyscy dobrze wiemy,
jeśli chodzi o wydłużony wiek emerytalny, a my się tutaj mamy zastanawiać nad pieskami. Jestem
tym zdegustowany, bo zabezpieczamy środki na ten cel, a są inne pilniejsze potrzeby. Myślę, że
pewno rada powinna podjąć pozytywną opinię, ale jednak ja będę głosował przeciw.
Pan Józef Kotarba - Radny - mam pytanie do paragrafu 8, a mianowicie chodzi mi o dożywianie
wolno żyjących zwierząt. Proszę wyjaśnić na jakiej zasadzie to się będzie odbywać, bo 20 zł na
jednego kota nie jest małą kwotą, a jak ktoś policzy, że ma u siebie pięć kotów, to koszt będzie 100
zł.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - pani dyrektor, pozwoliliśmy sobie panią poprosić odnośnie
uchwały rady w sprawie opieki nad zwierzętami, ponieważ pan radny Kotarba ma pytanie odnośnie
paragrafu 8 pkt 2 dotyczącego dokarmiania i zwrotu kosztów dokarmiania kotów w wysokości 20
zł miesięcznie, na jakiej zasadzie się to będzie odbywać.
Pani Ewelina Skuza - Dyrektor ZGK - panie przewodniczący, wysoka rado, pani wójt. Zapis ten
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jest kontynuacją niejako naszych zapisów z programu z lat ubiegłych. Dotyczy to dokarmiana
kotów wolno żyjących tzn. takich, które nie mają właściciela. Na naszym terenie jest jedno
skupisko kotów w miejscowości Brzezna. Jest tam osoba, która jest rzeczywiście opiekunem tych
zwierząt, ale dotychczas nie została zarejestrowana, ani też nie korzystała z takiej możliwości
finansowania. Jeżeli taka osoba zgłosi się do urzędu, to zostanie zarejestrowana. Oczywiście będzie
to poprzedzone kontrolą czyli wizją w terenie i osoba taka będzie mogła skorzystać z takiego
dofinansowania.
Pan Józef Kotarba - Radny - czyli bez względu na ilość kotów osoba taka dostanie 20 zł na miesiąc.
Pani Ewelina Skuza - Dyrektor ZGK – tak, bo ta kwota nie zależy to od ilości kotów.
W związku z tym, iż nie było żadnych uwag do ww. punktu, Uchwała Nr XLI/431/2014 została
przez Radę Gminy podjęta następującą ilością głosów: 12 głosów „ZA”, 1 głos „Przeciw”, 2 głosy
„Wstrzymujące się”.

Ad. 6 Sprawozdanie Wójta Gminy Podegrodzie z realizacji rocznego Programu
współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - czy są jakieś pytania bądź uwagi do sprawozdania.

Kto z panów radnych jest za przyjęciem rocznego sprawozdania Wójta Gminy Podegrodzie
z realizacji programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
- 15 głosów „ZA”, 0 głosów „Przeciw”, 0 głosów „Wstrzymujących się”.

Ad. 7 Zakończenie sesji.

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

Na tym protokół zakończono.

Prot. B. Marcinek
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