P r o t o k ó ł Nr XXXVI/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy Podegrodzie odbytego w dniu 26 marca 2018 r. w sali obrad
Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Posiedzenie sesji trwało od godz. 10.00 -11.30.
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 Podegrodzie
- Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz Gminy Podegrodzie
- Pani Agnieszka Pacholarz - Skarbnik Gminy Podegrodzie
- Pani Karolina Pukalak - Krawczyk - Radca Prawny
- Pan Krzysztof Mróz - Prezes Firmy PARK-M
- Pani Bogusława Kozłowska - Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Podegrodziu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Podegrodzie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
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przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Podegrodzie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu
z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji w Gminie Podegrodzie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/394/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27.12.2017 r., w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podegrodziu za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Podegrodzie
z realizacji zadań wspierania rodziny za 2017 rok oraz informacji o potrzebach
w zakresie realizacji zadań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2018
roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Olszana do gminnego zasobu nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/403/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie
przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice,
Długołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Podrzecze, Rogi, Stadła.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia
działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, DługołękaŚwierkla, Gostwica, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2016-2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Podegrodzie na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich
granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Podegrodzie.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
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21. Wolne wnioski.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram sesję
Rady Gminy Podegrodzie i na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy ma
wymagane prawem quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Państwo Radni otrzymaliście zaproponowany
porządek obrad, natomiast Pani Wójt w międzyczasie zawnioskowała o wprowadzenie dwóch
dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji tj.
- projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Podegrodzie, znajdującej się na I piętrze w budynku Szkoły
Podstawowej w Gostwicy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu.
Bardzo proszę Panią Wójt o krótkie uzasadnienie konieczności wprowadzenia tychże uchwał
do porządku obrad.
Pani Małgorzata Gromala - Wójt - Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli
chodzi o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Podegrodzie znajdującej się na I piętrze w budynku Szkoły
Podstawowej w Gostwicy, to podyktowane jest możliwością zorganizowania tam oddziału
przedszkolnego, gdyż od dłuższego czasu rodzice zgłaszali ten problem. Mamy możliwość
pozyskania środków zewnętrznych, więc byłoby uzasadnione, żeby podjąć próbę
zlokalizowania tam przedszkola. Natomiast, jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego, to dotyczy ona dofinansowania zadania
pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z
DW 969 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. W
przedmiotowej sprawie od dłuższego czasu był procedowany wniosek. Głównym inicjatorem
tego zadania był m.in. Bernard Stawiarski Wójt Gminy Chełmiec. Zostało zawarte
porozumienie o przygotowanie koncepcji budowy drogi po wałach od ronda w Podrzeczu w
kierunku Nowego Sącza z przejściem mostowym w Nowym Sączu. Taka koncepcja będzie
opracowana i stąd też przeznaczamy dzisiaj środki finansowe na zabezpieczenie tego zadania.
W tym zadaniu uczestniczy Gmina Chełmiec, Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz i
Województwo Małopolskie, które jest głównym sponsorem tego zadania.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do
dodatkowych dwóch projektów uchwał? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania w
sprawie wprowadzenia tych uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji.
W wyniku głosowania radni opowiedzieli się za rozszerzeniem porządku obrad o dwa
dodatkowe projekty uchwał stosunkiem głosów (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”).
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Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby dodatkowe
projekty uchwał były punktami 19 i 20 porządku obrad dzisiejszej sesji. Tym samym
kolejność pozostałych punktów porządku obrad uległa zmianie.
W wyniku głosowania radni opowiedzieli się za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad o
dwa dodatkowe projekty uchwał stosunkiem głosów (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”).
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Szanowni Państwo. Pozwoliliśmy sobie zaprosić na
dzisiejszą sesję Pana Krzysztofa Mroza Prezesa Firmy Park M, ponieważ Firma Park M na
czele z Panem Prezesem zdobyła wyjątkową nagrodę w postaci Kryształowego Jabłka za
wkład w rozwój gospodarczy Sądecczyzny i wspieranie przedsiębiorczości. Firma Park M
działa na terenie naszej gminy, a ponadto Pan Prezes za każdym razem podkreśla swój
Podegrodzki rodowód. Z tej też okazji chcieliśmy wspólnie z Panią Wójt serdecznie
pogratulować otrzymania tejże nagrody oraz podziękować za dotychczasowe inwestycje na
terenie naszej gminy i zachęcić do dalszego inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości
szczególnie Firmy Park M.
W związku z powyższym na ręce Pana Krzysztofa Mroza Prezesa Firmy Park M przekazano
symboliczną statuetkę jako dowód uznania za wkład w rozwój gospodarczy Sądecczyzny i
wspieranie przedsiębiorczości.
Pan Krzysztof Mróz - Prezes Firmy Park M - Bardzo dziękuję za ten symbol w postaci
statuetki w kolorze zieleni, który dobrze się kojarzy z obszarem, w którym działamy. Chociaż
ten obszar nie tylko dotyczy zieleni, bo tak naprawdę działamy w obszarze środowiska, w
obszarze budownictwa, a także sztuki. Nie zawsze jest to widoczne zwłaszcza z perspektywy
osób przejeżdżających przez Stary Sącz, czy przez Brzezną, natomiast nasza działalność jest
dosyć wyrafinowaną działalnością. Mamy to szczęście, że Polska w tym okresie ostatnim
bardzo dobrze się rozwija i tego rodzaju projekty, które potrzebują właśnie takiego ogólnego
szerszego spojrzenia mają swoje miejsce zwłaszcza w dużych miastach. Tak to już jest na
świecie, że duże miasta rozwijają się trochę szybciej, szybciej chłoną również tendencje i
trendy, które się pojawiają na rynku światowym, który jest pewnego rodzaju wyznacznikiem
późniejszego rozwoju kraju. My jako firma próbujemy tutaj z naszej Brzeźniańskiej
perspektywy sprostać tym wyzwaniom i bardzo często nam się to udaje. Stąd też bardzo
dziękuję za to wyróżnienie nie tyle dla mnie, co dla całego zespołu pracowników, których
bardzo dużo zatrudniamy lokalnie. Spośród prawie 500-osobowej załogi są to ludzie, którzy
pochodzą z rożnych miejscowości Sądecczyzny w tym oczywiście z gmin: Podegrodzie, Stary
Sącz i okolicznych. W tej chwili mamy zarejestrowane dwie firmy w Brzeznej tj. Firma
BKW, która świadczy usługi komunalne i zatrudnia ponad 150 osób oraz pracowania
projektowa, która uzupełnia nasze działania i zatrudnia kilku architektów. Zapotrzebowanie
na architektów mamy większe, ale z perspektywy naszej lokalizacji nie jest to wcale takie
łatwe. Bardzo często mówimy o bezrobociu, natomiast ma ono troszeczkę inną formę z naszej
perspektywy, bo kiedy potrzebujemy pracowników wykwalifikowanych to doświadczamy
znacznie większych trudności w zatrudnianiu właśnie tychże ludzi, niż doświadczają firmy
zlokalizowane w dużych miejscowościach. Jesteśmy patriotami lokalnymi i mimo że wiele
jest przesłanek ku temu, żebyśmy lokalizowali pewne formy działalności właśnie w dużych
miastach, to jednak z sukcesem próbujemy te osoby rekrutować, jak również ściągamy
wykwalifikowanych pracowników z dużych miast. Takich pracowników na dzień dzisiejszy
jest kilku, którzy musieli się pogodzić z tym, żeby zmienić miejsce zamieszkania i przenieść
się do Nowego Sącza czy do Starego Sącza tylko dlatego, że ludzi o podobnych
kompetencjach nie jesteśmy w stanie zatrudnić na tym terenie. Jest nam bardzo miło, że
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możemy współpracować z Gminą Podegrodzie, z Panią Wójt, która rozumie wyzwania
przedsiębiorców, jak również z Państwem Radnymi na czele z Panem Przewodniczącym oraz
z wszystkimi mieszkańcami Gminy Podegrodzie, którzy reprezentujecie tutejsze lokalne
społeczeństwo. Mam też oczywiście prośby pewnego rodzaju, które zostały już tutaj u
Państwa kiedyś zgłoszone, więc dzisiaj nie będę na temat nich mówił, natomiast mam jedną
dodatkową prośbą, o którą chciałbym prosić, a która również utrudnia funkcjonowanie naszej
firmy tj. brak Internetu odpowiednio szybkiego. Myślę, że w Państwa gestii jest możliwość
poparcia czy przewidzenia tego rodzaju projektu w jakiejś perspektywie inwestycyjnej.
Wiem, że Gmina Podegrodzie myśli bardzo prorozwojowo, za co chciałem serdecznie
podziękować i jednocześnie obiecuję, że jeżeli będziemy tylko w stanie coś Państwa wesprzeć
to będziemy ze swojej strony robić wszystko, żeby nam wszystkim mieszkańcom gminy było
jak najlepiej. Jeszcze raz dziękuję bardzo za współpracę i za otrzymaną dzisiaj statuetkę.
Po wystąpieniu Pana Krzysztofa Mroza rozległy się gromkie brawa.
Ad. 3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
W okresie sprawozdawczym uczestniczyłem w następujących spotkaniach:
- spotkanie z Panią Wójt oraz przedstawicielami Spółki Gazownictwa z Krakowa, podczas
którego przedstawiciele SG przedstawili swoje koncepcje i trudności, z którymi się spotykają
w trakcie opracowania projektu gazociągu, który ma zgazyfikować także naszą gminę.
- spotkanie ZG ZOSP w Olszance
- 12.03. - spotkanie z Panią Wójt i Państwem Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa
W okresie sprawozdawczym do biura Rady wpłynęły następujące pisma:
Pan Ireneusz Kapusta - Podegrodzie 10 - prośba o zmianę punktową w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie,
Pani Teresa Noskowska - ul. Grzegórzecka 95/11 Kraków - prośba o uzasadnienie odmowy
przejęcia działek w Gostwicy,
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - w załączeniu przekazuje pismo Dyrektora
Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dot.
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa
małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Firma PODWÓRKO NIVEA - po raz kolejny organizuje i sponsoruje m. in. akcję społeczną
Podwórko Talentów NIVEA. W terminie od 1 marca – 30 kwietna br. można składać
formularze.
Poseł na Sejm RP - Jarosława Sachajko - prośba do Rady Gminy o podjęcie uchwały
w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb
Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o
Izbach Rolniczych,
- Roczne sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Starym Sączu, a także informacja
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz,
Podegrodzie i Łącko w 2017 roku.
- Informacja opisowa Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2017.
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- Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Podegrodzie ustalona na
dzień 31.12.2017 roku.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać bliżej z
przedstawionymi pismami, to są one do wglądu w biurze Rady. Z mojej strony to wszystko.
Jeśli nie ma pytań do przedstawionego sprawozdania, to przechodzimy do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 22.02.2018 r. do 26.03.2018 r.
23 lutego 2018:
x

Spotkanie z Panem Starostą odnośnie budowy drogi powiatowej w Długołęce – Świerkli

x

25 lutego 2018:

x

Udział w Wielkiej Gali Sądeczan wybór Sądeczanina Roku

27-28 lutego 2018:
x

Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

2 marca 2018:
x

Dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dokumentów
dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z
rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica –Kwasowiec,
Podegrodzie Łazy – Osowie”

7 marca 2018:
x

Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie

8 marca 2018:
x Spotkanie z przedstawicielami i projektantami Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie gazociągu, który projektowany jest od Piątkowej w naszym kierunku z przejściem na wysokości oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Jest to duża inwestycja i przedstawiciele PSG zapewnili nas, że ta ilość gazu, która planowana jest do zagospodarowania na terenie drugiej
strony czyli Podrzecza byłaby wystarczająca dla naszej gminy, Małej Wsi i Świniarska w
Gminie Chełmiec. Podczas spotkania obecny był także były starosta p. Jan Golonka i Prezes
Firmy Owoc Łącki, który jest bardzo zainteresowany gazem ziemnym głównie dla swoich zakładów przetwórstwa owocowego w Olszanie. Wobec powyższego ma być opracowana koncepcja kilkuwariantowa i gaz skroplony ma być dostarczany i rozprowadzany w Olszanie i sąsiednich miejscowościach. Wszystko jednak zależy od zapotrzebowania na gaz jakie gmina
przedstawi. W chwili obecnej czekamy na ankiety, które PSG zobowiązała się nam dostarczyć
do tygodnia czasu, aby zrobić sondaż na terenie gminy ile osób i przedsiębiorstw byłoby zainteresowanych gazem i jakie byłoby ewentualne zapotrzebowanie. Niemniej jednak pojawił się
problem ochrony danych osobowych, które winny znaleźć się w tych ankietach i prawnicy
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nad tym pracują, żeby wszystko było zgodne z prawem. Zgodnie z planami do końca czerwca
br. ma być zrobiony projekt ostateczny przejścia z gazociągiem przez rz. Dunajec, a do końca
roku realizacja tego przedsięwzięcia i docelowo w tym roku ma być przeprowadzony gaz na
teren naszej gminy. Jest to dosyć pilna sprawa, bo jeżeli będzie odpowiednia ilość osób tym
zainteresowanych, to przedstawiciele PSG zdeklarowali szybkie projektowanie gazu na terenie gminy.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Tak jak w przypadku każdej inwestycji, występują
również tutaj problemy związane z ustaleniem właścicieli gruntów i stanów prawnych nieruchomości przede wszystkim na terenie miasta Nowy Sącz. Budowa nowej linii gazowej ma
być projektowana od Piątkowej. Częściowo prace się rozpoczęły, ale pojawiły się problemy z
własnościami nieruchomości i zgodami na przejście z gazociągiem. Podczas spotkania poruszany był temat głównej magistrali średniego ciśnienia i rozbudowy gazociągu. W zależności
od zainteresowania, PSG bierze na siebie projektowanie gazociągu, natomiast zgodnie z cennikiem Ministra Energetyki koszt za pierwsze 30 metrów przyłącza wynosiłby 1600 zł, a za
każdy kolejny metr 60 zł od głównej sieci. Znając życie, to pewnie PSG będzie inwestować w
takich miejscach, gdzie jest największe zapotrzebowanie i zagęszczenie potencjalnych odbiorców, bo wtedy im się to potencjalnie najbardziej opłaca. Z mojej strony to wszystko. Pani
Wójt proszę kontynuować sprawozdanie.
10 marca 2018:
x

Udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Podegrodziu, które
odbyło się w remizie OSP Olszanka

12 marca 2018:
x

Udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym przywrócenia 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

x

Uroczyste obchody Dnia Sołtysa

13 marca 2018:
x

Nagranie w RDN

14 marca 2018:
x

Spotkanie z Wojewodą Piotrem Ćwikiem

15 marca 2018:
x

Wręczenie dyplomów uczestnikom konkursu pożarniczego organizowanego przez
OSP Stadła

20 marca 2018:
x

Dostarczenie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumentów dotyczących
zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka
drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K Żwirownia i drogi
wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.”
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Przetargi nieograniczone 2018 r.:
1. „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej
oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” dot. odbioru ustabilizowanego komunalnego osadu
ściekowego z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu:
2 złożone oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa:


204.768,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin odbioru osadu od zgłoszenia telefonicznego: 1 dzień.

cena najwyższa:


466.560,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin odbioru osadu od zgłoszenia telefonicznego: 1 dzień.

Została zawarta umowa z PMP Style Sp. z o.o. z siedzibą Naściszowa 60, 33-300 Nowy
Sącz na kwotę: 204.768,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni oraz terminem odbioru
osadu od zgłoszenia telefonicznego: 1 dzień.
2. „Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” IV (dopuszczono składanie ofert częściowych):
Części nr I dot. wykonania i montażu wiat przystankowych
1 złożona oferta w wyznaczonym terminie z ceną:
 198.467,88 zł
 termin płatności faktur 30 dni
 60 miesięcy udzielony okres gwarancji.
Część nr II dot. utwardzenia kostką brukową
1 złożona oferta w wyznaczonym terminie z ceną:


40.999,36 zł



termin płatności faktur 30 dni



48 miesięcy udzielony okres gwarancji.

Dla części nr I została zawarta umowa z Arret Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kopalniana 11, 41807 Zabrze na kwotę: 198.467,88 zł, terminem płatności faktur: 30 dni oraz udzielonym
okresem gwarancji: 60 m-cy.
Dla części nr II została zawarta umowa z F.H.U. „MAR-BUD” Marek Nawalaniec z
siedzibą Podegrodzie 365, 33-386 Podegrodzie na kwotę: 40.999,37 zł (dokonano poprawy
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omyłki rachunkowej w wyliczeniu ceny + 0,01 zł), terminem płatności faktur: 30 dni oraz
udzielonym okresem gwarancji: 48 m-cy.
3. „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy
(rozbudowy) drogi gminnej:
 nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami do drogi powiatowej nr 1549K
 odcinek bez nazwy
 nr 293945K „ Do Burłackiego”
 budowa mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna” wraz
z dojazdami do drogi gminnej nr 293950K „Do Żwirowni” i drogi powiatowej nr
1547K
w miejscowości Brzezna” II
1 złożona oferta w wyznaczonym terminie z ceną ofertową:


154.980,00 zł



termin usunięcia wad i usterek w dokumentacji 5 dni,



termin płatności faktur 30 dni.

Została zawarta umowa z FK projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron z
siedzibą Łącko 870, 33-390 Łącko na kwotę: 154.980,00 zł, terminem płatności faktury: 30
dni oraz terminem usunięcia wad i usterek: 5 dni.
4. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: Odbudowa
kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w
km 0+125 0+131, w km. 0+770,00 potoku Wolica”
3 złożone oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa:


34.932,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin wykonania zamówienia 30.09.2018 r.

cena najwyższa:


84.624,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin wykonania Zamówienia 31.08.2018 r.

Została zawarta umowa z FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron z siedzibą
Łącko 870, 33-390 Łącko na kwotę: 34.932,00 zł, terminem płatności faktury: 30 dni oraz
terminem wykonania zamówienia do 30.09.2018 r.
5. „Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 461/3 w Podegrodziu w ramach
zadania p.n.: Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu”
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13 złożonych ofert w wyznaczonym terminie:
cena najniższa:


17.467,81 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.

cena najwyższa:


147.600,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.

Została zawarta umowa z Zakładem Remontowo – Budowlanym Wiesław Czop z siedzibą
Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie na kwotę: 17.467,81 zł, terminem płatności faktur:
30 dni oraz terminem wykonania zamówienia: 30 dni.
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z
rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec,
Podegrodzie – Łazy - Osowie” III (dopuszczono składanie ofert częściowych):
Części nr I dot. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV:
3 złożone oferty w wyznaczonym terminie, w tym 1 wycofana:
cena najniższa:


969.240,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

cena najwyższa:


1.242,019,10 zł



termin płatności faktur 30 dni



60 miesięcy udzielony okres gwarancji.

Część nr II dot. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Podegrodzie
– Łazy – Osowie:
4 złożone oferty w wyznaczonym terminie, w tym 1 wycofana:
cena najniższa:


1.741.384,30 zł



termin płatności faktur 30 dni



60 miesięcy udzielony okres gwarancji.

cena najwyższa:


1.886.500,20 zł



termin płatności faktur 30 dni
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72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

Część nr III dot. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica –
Kwasowiec:
7 złożonych ofert w wyznaczonym terminie, w tym 2 wycofane:
cena najniższa:



496.560,89 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

cena najwyższa:



752.217,72 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

Postępowanie dla części nr II i III zostało unieważnione, ceny najtańszych ofert przekroczyły
zabezpieczenie Zamawiającego na łączna kwotę 654.391,81 zł.
Dla części nr I został wyznaczony termin podpisania umowy na dzień 27.03.2018 r. z PAWLIMEX
Firma Produkcyjno -Usługowo-Handlowa Paweł Wojak z siedzibą Stara Wieś 646, 34-600
Limanowa z ceną ofertową: 969.240,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni oraz udzielonym
okresem gwarancji: 72 m-ce.

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową
rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy Osowie” IV (dopuszczono składanie ofert częściowych):
Część nr I dot. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Podegrodzie – Łazy –
Osowie:
2 złożone oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa:



1.473.540,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

cena najwyższa:



1.715.010,08 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

Część nr II dot. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica –
Kwasowiec:
2 złożone ofert w wyznaczonym terminie:
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cena najniższa:



549.000,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

cena najwyższa:



659.000,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

Trwa postępowanie.

8. „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ”
3 złożone oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa:



4.431.424,32 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

cena najwyższa:



4.790.000,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



72 miesięcy udzielony okres gwarancji.

Została zawarta umowa z PABUD Adam Pasiut z siedzibą Brzezna 380, 33-386 Podegrodzie na
kwotę: 4.431.424,32 zł, terminem płatności faktur: 30 dni oraz udzielonym okresem gwarancji: 72
m-ce.

9. „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy
Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi”
1 złożona oferta z ceną:



264.388,50 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin wykonania zamówienia 30.06.2018 r.

Trwa postępowanie.

10. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:


Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice – Łącko
w miejscowości Olszana na odcinku 750 m.



Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K „Strzyganiec – Litacz”
oraz nr 293940 K „Zapadliska – Brzezna” w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m,
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Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K „Do Kościoła” i drodze
powiatowej 1548 K „Trzetrzewina – Podrzecze” w miejscowości Chochorowice na
odcinku 400 m
(dopuszczono składanie ofert częściowych):

Części nr I - 3 złożone oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa:



6.396,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin usunięcia wad i usterek w dokumentacji 5 dni,

cena najwyższa:



14.391,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin usunięcia wad i usterek w dokumentacji 5 dni.

Części nr II - 3 złożone oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa:



11.070,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin usunięcia wad i usterek w dokumentacji 5 dni,

cena najwyższa:



24.944,40 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin usunięcia wad i usterek w dokumentacji 5 dni.

Części nr III - 3 złożone oferty w wyznaczonym terminie:
cena najniższa:


5.535,00 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin usunięcia wad i usterek w dokumentacji 5 dni,

cena najwyższa:


7.675,20 zł



termin płatności faktur 30 dni



termin usunięcia wad i usterek w dokumentacji 5 dni.

Trwa postępowanie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania do sprawozdania Pani Wójt?
Jeśli nie ma, to ja bardzo dziękuję i gratuluję Pani Wójt, że wreszcie udało się rozstrzygnąć
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postępowanie przetargowe na budowę Ośrodka Zdrowia w Brzeznej, bo jest to inwestycja, na
którą wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością. Dobrze również, iż nasza lokalna firma będzie
to realizować, ponieważ jest to firma solidna i zatrudnia również osoby w większości z terenu
naszej Gminy.
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu o przedstawienie stanowiska Komisji w
sprawie projektu uchwały.
Pan Stefan Śledź - Radny - Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pani Wójt. Komisja na
posiedzeniu opiniowała punkty: 5, 6, 13, 14, 15 proponowanego porządku obrad i punkty te
zostały zaopiniowane pozytywnie oprócz punktu 15. Punkt ten dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze. W przedmiotowym punkcie Komisja wnosi o wykreślenie działki nr 369/2
położonej w miejscowości Olszana.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Czy jakieś
pytania bądź uwagi do projektu ww. uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/414/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie, została przez Radę Gminy
przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/415/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na
rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r., została
przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i

opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji
Oświaty o przedstawienie stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały.
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Pan Jan Kożuch - Radny - Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Państwo Radni. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spaw Socjalnych na ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał zawarte w punkcie od 7-11 łącznie proponowanego porządku obrad.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Czy są
jakieś pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do
głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/416/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, została przez Radę Gminy przyjęta
następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2017 roku
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i
efektów ich realizacji w Gminie Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/417/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu z wykonania w 2017 roku Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji w Gminie Podegrodzie,
została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/394/2017 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 27.12.2017 r., w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/418/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIV/394/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27.12.2017 r., w
sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu za rok 2017.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/419/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu za rok
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2017, została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Podegrodzie z
realizacji zadań wspierania rodziny za 2017 rok oraz informacji o potrzebach w zakresie
realizacji zadań.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/420/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Podegrodzie z realizacji zadań wspierania rodziny za
2017 rok oraz informacji o potrzebach w zakresie realizacji zadań, została przez Radę Gminy
przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w
2018 roku.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa o przedstawienie opinii w sprawie projektu ww. uchwały.
Pan Artur Pawłowski - Radny - Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Komisja Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego podczas posiedzenia pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za
przedstawienie stanowiska Komisji. Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu uchwały?
Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/421/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 roku, została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”.
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszana do gminnego zasobu nieruchomości.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/422/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Olszana do gminnego zasobu nieruchomości, została przez Radę Gminy przyjęta następującą
ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/403/2017 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie
przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Dłu-

16

gołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Podrzecze, Rogi, Stadła.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/423/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr XXXIV/403/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w
miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra
Wieś, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Podrzecze, Rogi, Stadła, została przez Radę
Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia
działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Zgodnie z zaleceniem Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu, która wnioskuje o wyłączenie z zakresu
przedmiotowej uchwały załącznik dotyczący działki nr 369/2 w miejscowości Olszana,
przystępujemy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za wyłączeniem ww. złącznika z treści uchwały - 15 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jeszcze jakieś pytania bądź dodatkowe uwagi
do projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/424/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach
Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana,
Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością
głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Ogłaszam 10 minut przerwy w obradach sesji.

------- przerwa w obradach --------

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2016-2019.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Wznawiamy obrady sesyjne po przerwie. Kolejnym
punktem jest podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2016-2019. Bardzo
proszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatur do tego zespołu. Ja pozwolę sobie zapropo-
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nować kandydaturę Pana Józefa Laciuga jako przewodniczącego tego zespołu, ponieważ Pan
sołtys ma doświadczenie, gdyż zasiadał już w tym gremium. Myślę, że to nie będzie dla Pana
sołtysa jakieś utrudnienie.
Pan sołtys Józef Laciuga wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Sławomir Czop - Radny - Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Chciałem zgłosić
kandydaturę Pana Andrzeja Padula, ponieważ Pan radny ma duże doświadczenie w tym
względzie, gdyż we wcześniejszych kadencjach zasiadał jako ławnik w Sądzie Rejonowym i
w Sądzie Okręgowym. Myślę, że Pan Padula będzie bardzo dobrym kandydatem na członka
tego zespołu.
Pan radny Andrzej Padula wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Jan Kożuch - Radny - Proponuję do składu zespołu Pana Artura Pawłowskiego.
Pan Artur Pawłowski - Radny - Dziękuję Panie radny za zaufanie. Co prawda nie mam tak
dużego doświadczenia w tej kwestii, natomiast postaram się sprostać temu zadaniu.
Pan Andrzej Poręba - Wiceprzewodniczący RG - Proponuję kandydaturę Pana Stefana
Śledzia.
Pan Stefan Śledź - Radny - Dziękuję, nie wyrażam zgody.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Wobec powyższego proszę o zgłoszenie jeszcze jednej
kandydatury.
Pan Artur Pawłowski - Radny - Zgłaszam kandydaturę Pana Jana Kożucha.
Pan radny Jan Kożuch wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jeszcze jakieś dodatkowe kandydatury? Nie
widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/425/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2016-2019, została przez Radę Gminy przyjęta następującą
ilością głosów: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”,
Skład zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Nowym
Sączu na kadencję w latach 2016-2019 przedstawia się następująco:
1.

Laciuga Józef - Przewodniczący Zespołu

2.

Padula Andrzej - Członek Zespołu

3.

Pawłowski Artur - Członek Zespołu

4.

Kożuch Jan - Członek Zespołu

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Podegrodzie na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
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Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - W tym miejscu proszę Pana Sekretarza o
przedstawienie najważniejszych zmian w sprawie projektu przedmiotowej uchwały tzn.
z czego one wynikają i jakie będą niosły konsekwencje.
Pan Piotr Lachowicz - Sekretarz Gminy - Wysoka Rado. W związku z ustawą, która w tej
chwili zmieniła szereg różnych ustaw w tym Kodeks Wyborczy i ustawę o samorządzie
gminnym z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych, rada gminy winna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do
rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przy ustalaniu
podziału gminy na okręgi wyborcze zmienia się liczba mieszkańców i rada dokonuje tego
podziału na wniosek wójta w każdej gminie. Po raz ostatni rada ma takie uprawnienie,
ponieważ w przyszłości będzie już to robił Komisarz Wyborczy. Podziału dokonuje się w ten
sposób, że w gminie do 20 tys. mieszkańców podstawowym okręgiem wyborczym jest
sołectwo. Niemniej jednak mamy okręgi jednomandatowe i w związku z tym musimy
obliczyć zgodnie z ustawą jednolitą normę przedstawicielstwa. Odbywa to się w ten sposób,
że przeliczamy liczbę mieszkańców gminy na koniec kwartału poprzedzającego miesiąc, w
którym dokonujemy podziału. Na 31 grudnia 2017 roku liczba mieszkańców wynosiła 13.135
i podzielona została przez ilość radnych, którzy mają być wybierani na terenie naszej gminy.
W naszej gminie przypada 15 –tu radnych zgodnie z ustawą i nic się tutaj nie zmienia. W
związku z tym wyliczyliśmy jednolitą normę przedstawicielstwa, która wynosi 875, 6667. W
wyniku podziału podstawowej jednostki sołectw według tej normy wyszło na to, że takie wsie
jak Brzezna będą podzielone na trzy okręgi wyborcze, natomiast Gostwica i Podegrodzie na
dwa okręgi. Natomiast pojawiła się pewna nowość, bo wieś Chochorowice, która do tej pory
miała mandat radnego, w tej chwili mandat ten utraciła, bo ich norma przedstawicielstwa
wyniosła 0,48, a ustawa mówi, iż mandaty się zaokrągla od połowy ułamka wzwyż, a poniżej
niestety się omija. W związku z tym doszło do sytuacji takiej, że Chochorowice zgodnie z
ustawą musiały zostać połączone z innym okręgiem wyborczym będącym sołectwem
graniczącym z wsią Chochorowice. Zgodnie z uchwałą PKW, jak również ustawą o
samorządzie gminnym mamy tylko dwie możliwości, jeśli chodzi o granice, bo albo
Podrzecze albo Brzezną możemy połączyć, ale nie możemy połączyć Chochorowic, bo nie
łączy się okręgu, który jest sołectwem z częścią innego sołectwa. Z uwagi na to, że Brzezna
jest podzielona na trzy okręgi wyborcze musielibyśmy połączyć Chochorowice z częścią
Brzeznej. Wobec powyższego jedyną możliwością jest połączenie Chochorowic z
Podrzeczem. Gdybyśmy przyjęli dotychczasowy podział miejscowości naszej gminy na
okręgi wyborcze zgodnie z wytycznymi PKW, które mówią, żeby tego podziału dokonywać
tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba, a w zasadzie żeby on był jak najmniej daleko idący od
obecnego, to wtedy ilość mandatów dla poszczególnych okręgów byłaby taka jak do tej pory.
Oczywiście w wyniku tego wyliczenia okazuje się, że ponieważ Chochorowice straciły
mandat radnego, to mamy jeden mandat nadwyżkowy i ten mandat zgodnie z uchwałą PKW,
jak również ustawą o samorządzie gminnym przydziela się okręgowi, który posiada
najwyższą jednolitą normę przedstawicielstwa dla danego okręgu. Takim okręgiem w
zasadzie tutaj z wyliczenia i według naszej propozycji jest wieś Olszana, która ma normę
przedstawicielstwa 1,41 na 1235 mieszkańców. Zgodnie z naszą propozycją miejscowość
Olszane dzielimy na dwa okręgi wyborcze, które mniej więcej pod względem ilości
mieszkańców są proporcjonalne, ponieważ jeden okręg liczyłby 631 mieszkańców, a drugi
604. Jeśli są jakieś pytania to jestem do Państwa dyspozycji.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Bardzo dziękuję Panu Sekretarzowi. Czy są jakieś
pytania bądź uwagi do projektu uchwały?
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Pan Jerzy Olszak - Radny - Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja
nie ukrywam, że byłem i jestem za tym, żeby okręgi wyborcze przywrócić do pierwotnego
kształtu, ale z drugiej strony, jeżeli inna będzie decyzja Rady, bo taka jest decyzja Komisarza
Wyborczego, to ja to uszanuję, ale od głosu się wstrzymuję podczas głosowania. Dziękuję.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Oczywiście, szanujemy decyzję Pana radnego.
Pan Marek Maciuszek - Sołtys wsi Rogi - Panie Przewodniczący. Ja występuję w imieniu
mieszkańców wsi Rogi zgodnie z pismem, które żeśmy do Pana Przewodniczącego Rady
wystosowali odnośnie ponownego utworzenia okręgu wyborczego Rogi z Juraszową.
Podyktowane jest to tym, że w tej chwili mieszkańcy wsi Rogi są całkowicie odcięci od
Mokrej Wsi. Mam tu na myśli dostępność i komunikację z Mokrą Wsią. Pamiętam jak w
ostatnim okresie Rogi zostały pozbawione okręgu wyborczego i mandatu radnego, to była
rozmowa i nawet Pan Przewodniczący Rady mówił, że przy nadarzającej się okazji będziemy
się starali, żeby to przywrócić. Ja rozumiem, że Olszana ma 1235 mieszkańców i tam
proponuje się dodatkowy mandat radnego, ale w tej chwili Juraszową z Rogami ma tylko o 90
mieszkańców mniej od Olszany. Uważam, że nie do końca była przemyślana kwestia
rozdzielenia Olszany na dwa okręgi wyborcze, a łączenia Rogów z Mokrą Wsią w jeden
okręg. Tak jak powiedziałam wcześniej, trzeba było w Olszanie pozostawić jeden okręg, a
połączyć Juraszową z Rogami, bo zawsze te wsie były najbardziej ze sobą zaprzyjaźnione.
Jeszcze raz powtarzam, my naprawdę jako Rogi mamy problem z komunikacją do Mokrej
Wsi, a ponadto radny Olszak reprezentujący naszą wieś, bardzo źle się u nas czuje np. na
zebraniach. Rozważana jest sprawa połączenia Chochorowic z Podrzeczem w jeden okręg
wyborczy, ale tamtejsi mieszkańcy mają już lepszą możliwość kontaktu, bo nawet
przejeżdżają przez Podrzecze jadąc do Nowego Sącza i nie tylko. Rozmawiałem z
mieszkańcami z Juraszowej i strasznie się dziwią, że Pan sołtys, który ich reprezentuje nie
chce współpracować, żebyśmy razem byli połączeni w jeden okręg. Mi się wydaje, że przy
dobrej woli również Pana sołtysa moglibyśmy utworzyć okręg Rogi - Juraszowa. Żyliśmy
nadzieją, że to się uda zrealizować, ale widzę, że nie ma dobrej woli, żeby do tego doszło.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Dziękuję Panie sołtysie. Czy jeszcze jakieś uwagi bądź
pytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/426/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Podegrodzie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, została przez Radę Gminy przyjęta
następującą ilością głosów: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących
się”.
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia
ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Podegrodzie.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do projektu
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/427/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Podegrodzie, została
przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się.
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Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/428/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego, została przez Radę Gminy
przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się.
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie, znajdującej się na I piętrze w
budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy i wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu ww.
uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania.
Uchwała Nr XXXVI/429/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Podegrodzie, znajdującej się na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy i
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
została przez Radę Gminy przyjęta następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się.
Ad. 21 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXV/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. został przez Radę
Gminy przyjęty bez uwag następującą ilością głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”.
Ad. 22 Interpelacje i zapytania radnych.
W ramach ww. punktu nie zabierano głosu.
Ad. 23 Wolne wnioski.
Pan Teofil Matyaszek - Radny - Korzystając z obecności Pani doktor Bogusławy Kozłowskiej
odczytał list gratulacyjny o treści „ Pragnę złożyć w imieniu pacjentów serdeczne gratulacje
lekarzom Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy w
Podegrodziu Pani Sabinie Gołębiewskiej i kierownikowi przychodni Pani Bogusławie
Kozłowskiej za zwycięstwo w plebiscycie pod hasłem: „Twój sądecki lekarz rodzinny” i
„Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentom”.
Szanowne Panie! Wasza 20-letnia praca na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy,
wysoka jakość usług medyczno-pielęgniarskich oferowanych przez Was i Waszych
pracowników, serdeczna atmosfera i autentyczna troska o pacjentów została uhonorowana i
doceniona przez pacjentów. Niech działania, które podejmujecie na rzecz chorych będą
powodem do zadowolenia i inspiracją trafnych decyzji leczniczych, samorealizacji i wyzwań
życiowych i zawodowych.
Gratuluję i dziękuję.”
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Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Czy Państwo sołtysi chcieliby zabrać głos w tym
punkcie? Jeśli nie ma więcej wniosków, to w związku z wyczerpaniem porządku obrad
zamykam sesję Rady Gminy. Bardzo Państwu dziękuję i życzę zdrowych, spokojnych i
radosnych Świąt Wielkanocnych.
Pani Teresa Matiasz - Radna - Panie Przewodniczący! Pani doktor Kozłowska prosi
o możliwość zabrania głosu.
Pani Bogusława Kozłowska - Panie Przewodniczący! Bardzo proszę o udzielenie mi głosu w
punkcie „Wolne wnioski”.
Pan Dariusz Kowalczyk - Przew. RG - Trzymając się formalnie Statutu Gminy, powinna Pani
wcześniej poinformować mnie o zamiarze zabrania głosu. Ale oczywiście, nie zabieram Pani
tego głosu, ale poza protokołem.

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

Na tym protokół zakończono.

Prot. B. Marcinek
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