
P R O T O K Ó Ł  Nr  XXII/ 2016

     z obrad XXII Sesji Rady Gminy Charsznica

w dniu 14 września 2016 roku.

Godzina rozpoczęcia 1000,  godzina zakończenia 1200.  Otwarcia XXII Sesji  Rady Gminy

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Uchto. Powitał radnych, Wójta Gminy

Pana Jana Żebraka, Sekretarz Panią Barbarę Beliczyńską, Skarbnik Panią Izabelę Micyk,

pracowników urzędu gminy, sołtysów, przedstawicieli mediów lokalnych oraz wszystkich

przybyłych gości. 

Lista radnych uczestniczących w sesji  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Na  początku  obrad  obecnych  13  radnych,  co  stanowi  quorum  do   podejmowania

prawomocnych uchwał.

Nieobecni radni: Oleksy Zbigniew.

Przybyła w trakcie obrad: Regina Molenda.

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Ad. 2.   Przedstawienie porządku obrad. 

Porządek  obrad  sesji  radni  otrzymali  wraz  z  materiałami  do  poszczególnych  punktów

obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – projekt porządku obrad  dzisiejszej

sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie i stwierdzenie qvorum.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Charsznica  z dnia 17 sierpnia 2016 roku.

4.   Interpelacje i zapytania.

5.  Przystąpienie do partnerstwa w projekcie pn. "Sprawne urzędy małopolski" 

    przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja     

    Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne - podjęcie uchwały.

6.  Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Charsznica nieruchomości położonej w     

     Miechowie - Charsznicy - podjęcie uchwały.

7.  Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Charsznica prawa użytkowania 

     wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnym, 



     o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 roku 

     o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego

    "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustanowienie stosownych służebności przesyłu -       

      podjęcie uchwały.

8.  Zmiany w budżecie gminy -podjęcie uchwały.

9.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020  -

     podjęcie uchwały.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

11. Dyskusja.

12. Zamknięcie obrad  XXII Sesji Rady Gminy Charsznica.

Poddany pod głosowanie projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami 

"za".

Ad. 3.   Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 17 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław - poinformował, że protokół z obrad

XXI Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag

do protokołu.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.  Udział  w  głosowaniu  wzięło

13  radnych.  Za  przyjęciem  protokołu  głosowało  13  radnych.  Głosów  przeciwnych

i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXI Sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami

„za”.

Ad.  4.   Interpelacje i zapytania.

Radny Pietrzyk Andrzej – Panie Wójcie boisko szkolne należy pod gminę i chodzi nam o

to, że przeznaczyliśmy z funduszu sołeckiego środki na ogrodzenie boiska od strony drogi

a jest też ogrodzenie z tyłu, które się rozwala i wymaga pilnego remontu. Ponieważ jest to

obiekt  gminy prośba do Pana Wójta  o wsparcie tego zadania,  przeznaczenie  środków

finansowych  na  ten  cel  aby  wspólnymi  siłami  mieszkańców  i  gminy  można  było  to

ogrodzenie zrobić. 

Druga sprawa mieszkańcy Swojczany – Sucha proszą o pozostawienie przystanku obok



posesji  Września  jest  tam  miejsce  a  następny  przystanek  jest  dopiero  przy  szkole.

Usunięcie  znaku informującego  o przystanku,  który  był  obok mojego  domu a  obecnie

został przeniesiony pod wodociąg (studnie) i tam jest oznakowany, a tutaj ten znak jest już

nie potrzebny.

Mieszkańcy Dąbrowca pytają, mają pewne zastrzeżenia co do skarpy usypanej obok Jana

Reguckiego, przysypany jest asfalt, droga została zwężona i pytanie czy to jest prawnie

zrobione czy nie. Ponadto jest tam drzewo do usunięcia, jeżeli  tylko będzie zgoda jest

osoba chętna to wykonać. Ponadto mieszkańcy mają zastrzeżenia do budowanej drogi

przez Swojczany, wiele kontrowersji budzi zjazd obok szkoły.

Radny Górecki Antoni –  czy jest możliwość wstawienia znaku w pobliżu szkoły, żeby

samochody w tym miejscu nieco zwolniły, żeby kierowcy mieli czujność, że w tym miejscu

jest duży ruch zwłaszcza kiedy rano dzieci idą do szkoły, ponadto jeżeli jest możliwość

pomalowanie pasów "przejście dla pieszych".

Sołtys wsi Dąbrowiec Pan Jerzy Jedynak – zaraz za przejazdem jest zrobiona zatoczka

i  chciałem zapytać  czy  będzie  tam  przystanek  chodzi  mi  o  samą  budkę,  czy  będzie

przeniesiona ta stara, która była czy możemy liczyć na nową. Nowa droga pasuje i nowy

przystanek. Jeteśmy skłonni coś dołożyć z funduszu sołeckiego.

Radny Kościelniak  Tomasz  –  mieszkańcy  Charsznicy proszą  o  wstawienie  lustra  za

posesją  Pana Ptak Lucjan co zwiększy bezpieczeństwo na tej drodze i druga sprawa na

drodze  na  której  są  organizowane  wyścigi  rajdowe  prośba  aby  uzupełnić  asfalt,  na

krawędziach został wyłamany.

Radny  Żelazny  Adam  –  czy  jest  możliwość  wstawienia  znaku  "ustąp  pierszeństwa

przejazdu" na drodze od Gajówki jak się wyjeżdza spod wiaduktu z prawej strony.

Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – odnośnie boiska w Swojczanach zobaczymy w jakim  jest

stanie jest ogrodzenie i będziemy myśleć co można zrobić ale to już w przyszłym roku.

W  sprawie  zmiany  przystanków,  wstawiania  znaków  drogowych  to  co  zgłaszał  radny

Antoni  Górecki,  radny Kościelniak Tomasz i radny Żelazny Adam musi być skierowane

pismo czy to od radnego, mieszkańców, czy też dyrektora szkoły. Pismo takie trafia na

komisję  powiatową ds.  drogownictwa.  Na tej  podstawie komisja  się  zbiera  w terenie  i

ustala  pod  kątem prawnym czy  jest  możliwość  zmiany  przystanku,  czy  taki  znak  jest

zasadny w danym miejscu czy nie,  dopiero  w ślad  za takim spotkaniem i  protokołem

wydawane  jest  postanowienie  że  tu  może  stać  znak,  że  tu  może  być  przystanek

autobusowy.

Radny Andrzej Pietrzyk – czy może dyrektorka szkoły wystąpić?

Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – może wystapić, nie ma problemu, może mieszkaniec,



ktokolwiek,  z tym, że wiadomo jeżeli  wystapi   radny a podpisze też dyrektor szkoły to

pismo ma wagę trochę większą.

Skarpa obok Pana Reguckiego musimy poprosić geodetę aby nam to sprawdził.

Odnośnie  budowy  drogi  powiatowej  w  Swojczanach  obok  remizy,  droga  jest  jeszcze

nieskończona  wszelkie  braki  mają  być  uzupełnione.  Ponadto  mieszkańcy  się  często

upominają przy okazji budowy tej drogi o zjazdy do posesji, otóż nie robimy zjazdów i to

bardzo słuszna decyzja. Są to duże koszty a każdy jak chce może sobie indywidulanie

zrobić tyle metrów na ile go stać, ponadto czemu  taka motywacja otóż  zjazdy budowane

wraz z budową drogi są wykonywane na świeżo, nie ujeżdżone podłoże co powoduje, że

asfalt się łamie i zapada a potem ciągłe reklamacje. Takie przepusty mają niską nośność a

przyczepa z kapustą waży czasem nawet 10t, często też wjeżdzają Tiry łamiąc asfalt. My

nie mamy pieniedzy na ciągłe  remonty w zasadzie prywatnych wjazdów,  przepusty  są

zrobione a ich utwardzenie leży w gestii mieszkańców.

Co do przystanku w Swojczanach złożyć pismo do nas, Pani dyrektor szkoły niech też

podpisze a my prześlemy dalej.

Sprawa zatoczki i nowego przystanku na Dąbrowcu, nie pamiętam jaki to koszt, będziemy

uzgadniać.

Lustro obok posesji Pana Ptaka, uzasadniony wniosek radnego i jest to w naszej gestii

zatem postaramy się to wykonać, jest to już nasza wewnętrzna sprawa.

Kolega Adam Żelazny to samo, znak Gajówka napisać kilka zdań podpisać radny czy tam

jeszcze ktoś i wtedy mamy dokument, który przesyłamy dalej.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Uchto  Zdzisław  –  przeszło  2  tygodnie  temu

uczestniczyliśmy  w  wyjeździe  na  Węgry,  spotkaliśmy  się  tam  z  bardzo  serdecznym

przyjęciem. Padło w czasie tej wizyty wiele ciepłych pozdrowień,  życzeń pod adresem

Pana Wójta, pod adresem rady gminy z prośbą aby te życzenia Państwu przekazać, co

ninijszym z ogromną przyjemnością dzisiaj czynię. W wyjeżdzie tym uczestniczyli nie tylko

przedstawiciele rady gminy ale także orkiestra z Chodowa, młodzież szkolna.

Moim  obowiązkiem  jest  w  imieniu  własnym  i  uczestników  wyjazdu  złożyć  serdeczne

podziękowania  za  to,  że  mogliśmy  w  czymś  takim  uczestniczyć,  będzie  to  dla  nas

wszyskich piękna pamiątka przez całe życie.

Wójt  Gminy  Pan  Jan  Żebrak  –  chciałbym  tylko  dopowiedzieć,  że  kilka  lat  temu

podpisaliśmy wspólne porozumienie o współpracy z partnerską gminą Forraskut (Węgry).

Do tej  pory ograniczała sie ona w zasadzie do wymiany kulturalnej  dzieci  i  młodzieży.

Korzystaliśmy z programu unijnego Comenius, który w dużej części finansował nam te

wyjazdy dzieci.



Obecnie  program ten  się  już skończył  i  tegoroczny wyjazd młodzieży był  finansowany

przez stronę Węgierską a my mamy się odwdzięczyć gościną dzieci z Węgier w przyszłym

roku. Ponadto uzgodniliśmy z Burmistrzem Forraskut Panem Imre, że jeszcze tej jesieni

spróbujemy zawiązać pewne formy współpracy gospodarczej.

Ad. 5.  Przystąpienie do partnerstwa w projekcie pn. "Sprawne urzędy małopolski" 

            przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

            Edukacja   Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne - 

            podjęcie uchwały.

Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – nasza gmina przystąpiła do programu „Sprawne Urzędy

Małopolski” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne. Co da uczestnictwo w tym przedsięwzięciu? Jak

już wcześniej wspominałem przystępujemy do programu z dwóch powodów. Po pierwsze,

przy pomocy tego programu realizowany będzie program rewitalizacji centrum. Po drugie,

podniesiona zostanie jakość świadczonych usług w Urzędzie Gminy. Ważne jest również

to, iż de facto gmina nie dołoży nic do realizacji programu. Co prawda jest przewidziany

wkład własny w wysokości 30.675 zł, ale zostanie on rozliczony poprzez oddelegowanie

12 pracowników UG na szkolenia i  ich czas spędzony na szkoleniach stanowić będzie

właśnie wspomniany wkład własny. Cały budżet programu, w którym uczestniczyć będzie

8 gmin, wynosi 1 mln 763 tys. zł.

Jakie  są  jeszcze  korzyści  z  powyższego  programu?  Zakupiony  zostanie  sprzęt  do

serwerowni, aby ją powiększyć, wzmocnić. Zakupiony zostanie nowy komputer z drukarką,

będzie  nowe  i  zmodernizowane  istniejące  w  urzędzie  oprogramowania.  Zostanie

podniesiona  sprawność  Urzędu  Gminy,  który  będzie  mógł,  poprzez  uruchomienie  tzw.

profilu zaufanego, wystawiać podpisy elektroniczne dla mieszkańców. Dzięki temu będą

oni mogli bez wychodzenia z domu (wystarczy komputer, internet) załatwiać swoje sprawy

urzędowe, płacić lokalne podatki, składać różnego rodzaju wnioski, podania, nie tylko do

gminy ale i wszelkich innych instytucji w kraju. Petent na bieżąco online sprawdzi, na jakim

etapie  realizacji  jest  jego  sprawa.  W  ślad  za  tym  wchodzimy  w  następny  program,

w ramach którego wyszkoleni pracownicy Urzędu Gminy szkolić będą mieszkańców.

Po podjęciu przez radę przedmiotowej uchwały będę mógł podpisać umowę z Fundacją

STIWEK – fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji,  Integracji,  Wolności, Edukacji,

Kultury, która jest wiodącym partnerem w projekcie.



Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław  odczytał i  poddał pod głosowanie

projekt uchwały Nr XXII/134/2016 w sprawie: przystąpienia do partnerstwa w projekcie

pn."Sprawne  urzędy  małopolski"  przewidzianym  do  realizacji  w  ramach  Programu

Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  Działanie  2.18  Wysokiej  jakości  usługi

administracyjne.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za".

Ad. 6.  Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Charsznica nieruchomości położonej w

            Miechowie - Charsznicy - podjęcie uchwały.

Pani Aleksandra Szwaja - w dniu 22 sierpnia br. wpłynęło do Urzędu Gminy zaproszenie

do zawarcia umowy przekazania nieruchomości na rzecz gminy od Pani Elżbiety Bańbuła i

Pani  Janiny  Bijak,  zamieszkałych  Miechów-Charsznica  ul.  Cicha  3.  Umowa  dotyczy

działek 293 o pow. 0,0200 ha i 294  o pow. 0,0160 ha w obrębie Miechów-Charsznica.

W  sytuacji  gdy  osoba  będąca  właścicielem  nieruchomości  chce  się  jej  pozbyć  może

skorzystać z instytucji przekazania nieruchomości na rzecz gminy lub Skarbu Państwa.

Do  15  lipca  2006  roku  w  polskim  porządku  prawnym  przewidziana  była  możliwość

zrzeczenia się własności nieruchomości (art. 179 Kc). Nieruchomość, której właściciel się

zrzekł  stawała  się  własnością gminy,  na  obszarze  której  nieruchomość była  położona;

odbywało  się  to  w  drodze  jednostronnego  oświadczenia  woli,  składanego  przez

właściciela.  Przedmiotowe  nabycie  następowało  niejednokrotnie  również  wbrew  woli

gminy. Istotne jest również to, że gmina ponosiła odpowiedzialność z nieruchomości za jej

obciążenia.  Odpowiedzialność  ta  była  ograniczona  do  wartości  nabytej  nieruchomości

według stanu w chwili nabycia, a według cen rynkowych w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Nowelizacja  Kodeksu  cywilnego,  która  weszła  w  życie  11  października  2008  r.

wprowadziła nową instytucję −  przekazanie nieruchomości (art.  9021 § 1 Kc).  Umowa

przekazania  nieruchomości  wymaga  zachowania  formy  aktu  notarialnego.  Poprzez

zawarcie wskazanej umowy, właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę

albo na Skarb Państwa własność nieruchomości. Zawarcie umowy przekazania następuje

w wyniku negocjacji  pomiędzy właścicielem a gminą lub Skarbem Państwa.  Właściciel

nieruchomości zobowiązany jest w tym celu do złożenia gminie - właściwej ze względu na

miejsce  położenia  nieruchomości  -  zaproszenia  do  zawarcia  umowy  przekazania



nieruchomości.  Właściciel  nieruchomości  zaprasza  gminę do  rozpoczęcia  negocjacji  w

sprawie zawarcia umowy przekazania nieruchomości co oznacza, że owe zaproszenie nie

rodzi stanu związania, ani nie nakłada na gminę obowiązku zawarcia umowy przekazania

nieruchomości. 

Gmina  -  do  której  zaproszenie  zostało  skierowane  -  ma  trzy  miesiące  od  dnia  jego

złożenia na skorzystanie z możliwości zawarcia umowy przekazania nieruchomości, czyli

na wyrażenie zainteresowania zawarciem tej umowy, poprzez przekazanie właścicielowi

stosownego  stanowiska  w  tym  przedmiocie.  Dopiero  gdy  gmina  nie  skorzysta

z  zaproszenia,  czyli  odpowiednio  przed  upływem  trzech  miesięcy  (w  przypadku

wcześniejszego  otrzymania  przez  właściciela  negatywnej  odpowiedzi  gminy)  albo  po

upływie  trzech  miesięcy  (w  przypadku  braku  reakcji  gminy  na  zaproszenie,  który  to

wówczas brak traktowany jest jako udzielenie odpowiedzi negatywnej),  właściciel może

zaprosić  do  zawarcia  umowy  przekazania  nieruchomości  Skarb  Państwa,  kierując

zaproszenie  do  właściwego  terytorialnie  starosty.  W  tym  wypadku  jest  na  tej

nieruchomości kawałek drogi,  jest tam kanalizacja a zatem zasadne jest  aby działki  te

przejąć na własność gminy.

Radny Sroga Ryszard – czy nie ma zadłużenia na tych działkach?

Pani  Aleksandra  Szwaja  –  nie  mają  księgi  wieczystej,  jest  akt  własności  ziemi  i

postanowienie sądowe. Obecnie notariusz ma taką możliwość sprawdzenia po numerze

działki lub po właścicielu i to przed podpisaniem aktu będzie sprawdzone.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław odczytał i  poddał pod głosowanie

projekt  uchwały  Nr  XXII/135/2016  w  sprawie:  nieodpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy

Charsznica nieruchomości położonej w Miechowie - Charsznicy .

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za'.

Ad. 7.  Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Charsznica prawa użytkowania 

         wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnym,

         o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 roku 

       o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego

      "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustanowienie stosownych służebności 

       przesyłu - podjęcie uchwały. 



Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – chodzi w zasadzie o ostatnią działkę, która jest w ciągu od

przejazdu kolejowego do dworca.  Jest  to działka,  na której  był  zlokalizowany budynek

SOK-u.  W planach mamy tam zaprojektowany parking.

Chcąc składać jakikolwiek wniosek o dofinansowanie gmina musi mieć uregulowany stan

prawny. Uzgodniliśmy z PKP, że działkę tą nam przekażą nieodpłatnie o ile nie będzie

nikogo  zainteresowanego  jej  kupnem.  Ponieważ  nie  ma  chętnych  do  kupna  PKP

zdecydowało się ją przekazać. Jest to działka o powierzchni 0,0997ha na której będziemy

starać się zlokalizować parking w ramach rewitalizacji.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław odczytał i  poddał pod głosowanie

projekt uchwały Nr XXII/136/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę

Charsznica  prawa  użytkowania  wieczystego  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej

w trybie nieodpłatnym,  o którym mowa w art. 39 ust.  3 ustawy z dnia 8.09.2000 roku

o komercjalizacji,  restrukturyzacji  i  prywatyzacji  przedsiębiorstwa państwowego "Polskie

Koleje Państwowe" oraz ustanowienie stosownych służebności przesyłu.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za".

Ad. 8.  Zmiany w budżecie gminy -podjęcie uchwały.

Skarbnik Gminy Pani Izabela Micyk –  wprowadza się do budżetu gminy następujące

zmiany. W załączniku Nr 1- Dochody budżetu Gminy Charsznica na 2016 rok, zwiększa

się  dochody  budżetu  o  97  581,39  zł.  Jest  to  kwota  dotacji,  którą  otrzymaliśmy  od

Wojewody  jako  zwrot  gminie  części  wydatków  poniesionych  w  ramach  funduszu

sołeckiego za 2015 rok. Środki te muszą zostać wydatkowane do końca 2016 roku a ich

wydatkowanie będzie podlegało kontroli przez Wojewodę.

Natomiast w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu na 2016 rok , dokonuje się następujących

zmian. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 182 534,81 zł, w tym wydatki

bieżące o 116 724,81 zł a wydatki majątkowe o kwotę 65 810,00 zł. Natomiast zmniejsza

się wydatki budżetu o 84 953,42 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o 65 810,00 zł. 

Są to przeniesienia między poszczególnymi rozdziałami. Jeśli natomiast chodzi o wydatki

majątkowe to  w załączniku  Nr  2.2.  w dziale  90095  jest  przesunięcie  środków między

zadaniami tj. między odnową centrum, którą zmniejszamy o kwotę 65 810,00 zł a środki te



przenosimy na zwiększenie zadania - przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

dla obszaru rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016 2025.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław odczytał i  poddał pod głosowanie

projekt uchwały Nr XXII/137/2016 w sprawie: zmian w budżecie.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami "za".

Ad. 9.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 

            2020  - podjęcie uchwały.

Skarbnik  Gminy  Pani  Izabela  Micyk  –  zmiany  WPF  dotyczą  załącznika  Nr  2

Przedsięwzięcia WPF i tak w pkt. 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania, które są

związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadza się nowe

przedsięwzięcie  i  jest  to  umowa  partnerska  w  ramach  projektu  "Sprawne  Urzędy

Małopolski".  Przedsięwzięcie  to  wprowadzamy  na  lata  2016  –  2018  i  dla  tego

przedsięwzięcia określono zarówno limit wydatków jak i limit zobowiązań.

W  pkt.  1.3.  wydatki  na  programy,  projekty  lub  zadania  pozostałe  wprowadza  się

przedsięwzięcie pn. "wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie – Charsznicy na czas

nieokreślony, z tym że nasz WPF obejmuje lata 2016 – 2020 i dla takiego okresu został

wprowadzony limit wydatków oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław odczytał i  poddał pod głosowanie

projekt uchwały Nr XXII/138/2016 w sprawie:  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej

Gminy Charsznica na lata 2016 – 2020.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami "za".

Ad. 10.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

Wójt Gminy Jan Żebrak – złożony został wniosek o dofinansowanie na remont kościoła w

Uniejowie Parceli, który składa parafia, ale przygotowuje gmina, znalazł się w gronie 22

formalnie  zakwalifikowanych  na  44  złożone  z  Małopolski.  Nastąpi  teraz  ocena



merytoryczna wniosku. Gdyby nawet na tym etapie wniosek zajął ostatnie miejsce, to i tak

parafia uzyska wsparcie. 

Złożyliśmy  też  wniosek  do  działania  7.2.4  Infrastruktura  dla  podróżnych  przeszedł

pozytywnie  pierwszy  etap  oceny  i  jeśli  zostanie  pozytywnie  rozpatrzony,  to  uda  się

pozyskać  dofinansowanie  (85%  wartości  zadania)  na  remont  dworca  w  Charsznicy  i

zagospodarowanie centrum wokół niego oraz parking dla podróżnych przy stacji w Tunelu.

W  ramach  tego  m.in.  w  części  budynku  w  charsznickiej  stacji  swą  siedzibę  znajdzie

Gminny  Ośrodek  Kultury.  Gdyby  udało  się  pozyskać  fundusze  z  tego  działania,  to

wyprzedzona  zostanie  rewitalizacja  centrum,  która  przyznaje  dofinansowanie  na  75%

wartości zadania, czyli 10% mniej niż w pierwszym przypadku.

Jest  też  szansa  na  remonty  dróg  z  tzw.  środków  powodziowych.  Gmina  zgłosiła

zapotrzebowanie na pieniądze ministerialne (80% dofinansowania) na maksymalną jaką

mogła  liczbę  5  odcinków  dróg  tj.  Witowice  Góry  –  Szarkówka,  Uniejów  –  Parcela

Podkościele jest to ta droga do kościoła (łącznie z kopaniem rowów), Wierzbie na górze  -

odcinek o dł.  524 m  bardzo zniszczony,  Wierzbie – Suśnia przez wieś i  Swojczany –

Ścięgna o długości 1845 m asfaltu a 1100 m rowów. Nie wiadomo w jakiej wysokości i na

ile dróg uda się pozyskać promesę. Może być na jedną, ale i na wszystkie 5 zgłoszonych.

Gdyby zaistniała najbardziej optymistyczna wersja, to dotacja wyniesie około 400 tys. zł.

Do tego około 100 tys. będzie musiała dołożyć gmina, być może posiłkując się kredytem.

Jest  też  możliwe,  by  starostwo  otrzymało  „powodziówkę”  na  drogę  od  gołczańskich

Przybysławic, przez Witowice i Falniów. Do tego gmina miałaby dołożyć 10% (10% powiat,

80% minister).  To  wszystko  pozwoliłoby  na poprawienie  stanu  dróg na  terenie  naszej

gminy.

Mamy w planach ponowić wniosek o dotacje na budowę przedszkola w przyszłym roku,

w  tym  roku  musieliśmy  zrezygnować  gdyż  nie  ma  fizycznej  możliwości  tego  zadania

zrealizować w całości do końca tego roku, a taki był warunek.

11. Dyskusja.

Przewodniczący Rady Gminy  Pan Uchto Zdzisław – czy jako gmina mamy wiedzę czy

ta droga o którą wielokrotnie występowałem od Tunelu  przez las jest  ujęta  w drogach

popowodziowych.



Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – nie, gdyż nie jest to droga asfaltowa.

Ponieważ Rada Sołecka Uniejów – Parcela przeznaczyła  środki z funduszu sołeckiego na

remont tego odcinka drogi około 300 m pod lasem, jak również odcinka drogi od głównej

drogi  do  wiaduktu,  ja  na  tej  podstawie  występuję  do  powiatu,  do  starosty

o współfinansowanie pół na pół tych dwóch odcinków dróg. 

Radny Antoni Górecki – przejazd kolejowy w Charsznicy, czy będzie coś robione w tym

roku?

Wójt Gminy Jan Żebrak –  nie będzie w tym roku dopiero na wiosnę przyszłego roku

dlatego, że cała linia weszła w projekt rewitalizacji więc tłumaczą, że byłoby nonsensem

gdyby teraz wykonano remont przejazdu a za pół roku przyszło to zmieniać, zgodnie z

całą koncepcją rewitalizacji.

Radny Sroga Ryszard – wieża obok Soboty coraz bardziej się przechyla, gdy będą duże

wiatry może dojść do nieszczęścia. 

12. Zamknięcie obrad  XXII Sesji Rady Gminy Charsznica.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Uchto  Zdzisław  uznał,  że  tematyka  sesji  została

wyczerpana  i  w  związku  z  powyższym  zamknął  obrady  XXII  Sesji  Rady  Gminy

Charsznica.

Protokołowała : G. Bugaj          Przewodniczący Rady Gminy

Uchto  Zdzisław


