P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/ 2016
z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Charsznica
w dniu 26 października 2016 roku.
Godzina rozpoczęcia 1000, godzina zakończenia 1420. Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy
dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Uchto. Powitał Pana Partykę
Dariusza, przedstawiciela Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Panią Dyrektor
Zespołu Szkół im. Antoniego Malatyńskiego w Charsznicy Halinę Pietrzyk, Panią Dyrektor
Zespołu Szkół w Tczycy Martę Szreder, Panią Dyrektor Przedszkola Samorządowego w
Charsznicy Jadwigę Grzywnowicz, Panią Dyrektor Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół
Ośrodka

Pomocy

w Charsznicy Agatę Ciepała, Panią Kierownik Gminnego

Społecznej

Małgorzatę

Grzebień,

Kierownika

Zakładu

Usług

Komunalnych w Charsznicy Pana Zenona Kozioł, 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 14 radnych, co stanowi quorum do

podejmowania

prawomocnych uchwał.
Przybyła w trakcie obrad: Szarek Beata.
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 XXII Sesji Rady Gminy Charsznica z dnia 14.09. 2016 r.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Zaprezentowanie przez przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
programu "Dobry Czas na Biznes - Krakowski Obszar Metropolitalny".
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i przedszkolu,

prowadzonych przez Gminę Charsznica z uwzględnieniem wyników sprawdzianów
i egzaminów oraz udziału uczniów i ich osiągnięć w konkursach organizowanych
przez szkołę, przedszkole - promocja i współpraca ze środowiskiem lokalnym,
instytucjami zewnętrznymi, wynikające z programów w świetle art. 5a, ust. 4 ustawy
o systemie oświaty.
7. Zwolnienie Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków
obrotowych ustalonych na koniec 2016 roku - podjęcie uchwały.
8. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica na lata 2016 - 2020 podjęcie uchwały.
9. Uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok –
podjęcie uchwały.
10. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Miechowie-Charsznicy
w drodze bezprzetargowej - podjęcie uchwały.
11. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Miechowie Charsznicy na rzecz Powiatu Miechowskiego - podjęcie uchwały.
12. Zmiany w budżecie gminy -podjęcie uchwały.
13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020 podjęcie uchwały.
14. Zapoznanie Rady Gminy ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniami
Wójta Gminy.
15. Przedłożenie informacji Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy
o złożonych oświadczeniach majątkowych.
16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
17. Dyskusja.
18. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Charsznica.
Poddany pod głosowanie projekt porządku obrad został przyjęty 14 głosami „za”.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 14 września 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław - poinformował, że protokół z obrad
XXII Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag
do protokołu.
Radny Adam Żelazny – proszę o przeniesienie tego punktu na przyszłą sesję ze względu
tego, że w protokole nie ma wypowiedzi Pana Wójta odnośnie interpelacji i zapytania
radnych i prosiłbym o uzupełnienie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – czy wniosek taki wnosi Pan we
własnym imieniu czy innych radnych?
Radny Adam Żelazny – we własnym imieniu i może zapytam kto czytał protokół?
I jeszcze bym prosił o naniesienie poprawek do poprzedniego protokołu z dnia 17 sierpnia
2016 roku. Też chodzi o wypowiedź Pana Wójta na interpelacje i zapytania radnych. Poza
tym wnoszę o przeniesienie tego punktu na następną sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – dla wyjaśnienia tej kwestii, czy Pan
uważa, że nie został poinformowany odnośnie swoich interpelacji?
Radny Adam Żelazny – chodzi mi o wypowiedź Pana Wójta, nie ujęta w ostatnim i przed
ostatnim protokole.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – uważam, że należy przesunąć ten punkt dzisiejszego
porządku obrad na następną sesję. Nie może być proszę Państwa niejasności, jeżeli jest
jakakolwiek wątpliwość należy ją wyjaśnić. Pytanie tylko czy Pan Adam dokładnie
sprecyzuje o co chodzi czy mamy to dokładnie odtwarzać z nagrania i pisać.
Radny Adam Żelazny – powiem może tak, czym jest protokół?, proszę sobie na to
pytanie odpowiedzieć. Pan Wójt się wypowiada i ta wypowiedź winna być ujęta w
protokole.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – Pani Grażyna ma nagrania z każdej sesji, prześledzi
jeszcze raz nagranie i ewentualnie uzupełni jeżeli coś pominęła.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Adama
Żelaznego a mianowicie: kto z Państwa radnych jest za przesunięciem tego punktu na
następną sesję.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 12 głosami „za”, przy 2 „wstrzym.”
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Charsznica z dnia 14 września 2016 roku nie został
przyjęty 12 głosami „przeciw” przy 2 „wstrzym.”

Ad. 4. Interpelacje i zapytania.
Radny Sroga Ryszard – Panie Wójcie czy zakończyliśmy już budowę drogi powiatowej,
gdyż z tego co mi wiadomo chodnik przy ul. Ogrodowej miał być do Pana Kubita, a na
Szarkowcu miało być szersze pobocze, tam jest wąskie to pobocze a miało być zrobione
szersze i miał być też poprawiony przejazd kolejowy. Na dzień dzisiejszy widzę, że
skończyli chodnik w połowie sadu Kubita, pobocze na Szarkowcu jest wąskie a miało być
szersze, nie wiadomo jak miało być w projekcie.
Radna Ewa Kałużna – ja mam 3 pytania, jedno dotyczy oświetlenia przy drodze
powiatowej Kąty tj. granica Jelczy i Tczycy mieszkańcy pytają co z oświetleniem, drugie
pytanie – zgłoszenie mieszkańców tj. wyrwane pobocze wzdłuż asfaltu na Kolonię w
kierunku Wojtka Nowaka przy tym szerokim wjeździe. Wyrwa ta powstała po sierpniowej
ulewie, obecnie jest tam zarośnięte, niewidoczne i chodzi o to aby ktoś sobie tam nie zrobił
krzywdy i trzecie zapytanie czy kapliczka w Jelczy jest już skończona czy jeszcze coś
będzie robione?
Radny Pietrzyk Andrzej – było ogłoszenie przez księży o zakazie palenia plastiku itp.
śmieci, o szkodliwości dla ludzi a mimo to dalej nagminnie palone są przez gospodarzy
nylony i plastiki. Jest parę kobiet w ciąży, które chodzą i wdychają. Nie wiem w jaki sposób
można jeszcze na to zareagować, nikt tu nie będzie donosicielem ale to trzeba zrobić w
jakiś inny sposób, należy dotrzeć do mieszkańców i informować o szkodliwości takiego
działania.
Na własne oczy widziałem jak pewna osoba paliła wersalkę, to już chyba przesada, jeżdżę
po terenie i często widzę jak w innych gminach wystawiane są duże ilości śmieci również
te wielkogabarytowe. U nas jak się wystawi trochę więcej śmieci to nie zabiorą. Ja nie
mam tego problemu mam podpisaną umowę z MPO Kraków na kontener i co miesiąc mi
wszystko zabierają. Uważam, że każdy większy przedsiębiorca w gminie powinien
posiadać kontener na tego rodzaju śmieci. Można również zadzwonić do Pana
Lewartowskiego, który odbiera każdą ilość folii czy plastiku.
Druga sprawa nie wiem czy tam się zgodzą ludzie przy tej nowej drodze w pobliżu posesji
Pana Deli, Błauta nie ma przepustu a kiedyś był. Obecnie woda spływa przez drogę.
Czy w Swojczanach przy szkole będą kopane rowy dalej, przepust został pogłębiony ale
czy odpływ tam będzie trudno powiedzieć. Mam też uwagi dotyczące mostów u mnie jest
taki most w pole do działki który ma małą przepustowość.
Radny Górecki Antoni – czy będą kopane rowy na Ciołkowiec, po dzisiejszych opadach
wszystka woda płynie drogą, druga sprawa odnośnie kopania potoku Jeżówka – Tczyca.

Prace te miały być wykonane w miesiącu wrześniu, do dzisiaj nic nie jest zrobione,
mieszkaniec też interweniował bo nikt się tym nie interesuje. Czy są w tej sprawie jakieś
decyzje.
Radny Kościelniak Tomasz – chciałbym zgłosić że na skrzyżowaniu drogi Żarnowiec
i Kozłów znajdują się 3 duże worki śmieci – prośba aby je zebrać.
Mieszkańcy Charsznicy zgłaszają oberwanie drogi od krzyża do cmentarza w Chodowie.
Mieszkaniec Charsznicy Wsi prosi o poszerzenie wąwozu za kościołem, trudno przejechać
maszynami, jest ciasno.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – wczoraj bądź przedwczoraj dokładnie nie pamiętam ale
prace te zostały zrobione.
Radny Pan Pietrzyk Andrzej – panie Wójcie jest jeszcze jedna sprawa nie dotyczy już
Swojczan ale parkingu przy banku w Charsznicy. Jest to rozkopane po awarii kanalizacji
czy też wodociągu, zasypane zostało grubym kamieniem, ten kamień został poroznoszony
i nie wiem czyja to jest sprawa.
Radny Sroga Ryszard – pytałem też odnośnie tej sprawy i jest to w gestii Pani Kupskiej,
rozmawiałem z nią na ten temat i zapewniła mnie, że będzie to zrobione ale dopiero na
wiosnę żeby się to ubiło i utwardziło bo było tam mokro.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – czy to już wszystkie pytania?
Jeżeli nie ma więcej pytań to ja ze swej strony chciałbym ponowić temat, o którym
wspomniał radny Pietrzyk. Mieszkam w prawdzie nie tak rolniczym ściśle rejonie ale
faktycznie kiedy przychodzi wieczór mamy taką małą „hiroszimę” . Przypuszczam też skąd
to się dymi i myślę Panie Wójcie, że jakaś akcja uświadamiająca powinna być
przeprowadzona.
Radny Sroga Ryszard – dlaczego nikt nie powie kto pali, każdy tylko mówi a nie przyjdzie
i nie zgłosi, na temat działania ośrodka zdrowia też wiele się mówi ale nikt nie pójdzie do
pani menadżer i nie zgłosi. Powinno być zgłoszenie na policję a przecież nikt nie pojedzie
na miejsce i nie powie, że Sroga zgłosił. Każdy ma przecież kosz i nie rozumiem dlaczego
palą takie śmieci, powinno to być karane.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – powinno tylko, to nie jest problem
tylko naszej gminy, śledzę notatki prasowe na temat innych samorządów w tym również
samorządu krakowskiego, który ma bardzo duże problemy z tym, gdzie Prezydent
Majchrowski upoważnił straż miejską i dał jej konkretne narzędzia do tego aby było to
sprawdzane i karane. Myślę, że my też musimy zacząć od takiej rzetelnej akcji
uświadamiającej, że sami siebie trujemy.

Radny Górecki Antoni – panie Wójcie odnośnie drogi Tczyca

w łąki do Pana Jana

Żebraka jest w drodze bardzo duża dziura, często tą drogą jeżdżę, droga ta jest bardzo
zdewastowana, prośba aby przed zimą zarównać dziury. Problem dotyczy również innych
dróg gminnych gdzie też są dziury, czy byłaby szansa jeszcze przed zimą to uzupełnić.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – tak wiem są dziury na niektórych drogach i mimo
wszystko musimy to uzupełnić przed zimą abyśmy mogli bezpiecznie jeździć. Natomiast
wracając do interpelacji radnych tak po kolei Pan Ryszard Sroga – przejazd kolejowy nie
jest wykonywany w ramach remontu tej drogi, jest to inne zadanie tego nie będzie robił
powiat ani gmina ponieważ nie może. Przejazd kolejowy jest w pasie kolejowym i to może
robić tylko kolej. Mamy zaplanowane w najbliższych dniach spotkanie z PKP i zaproszę
również przedstawicieli powiatu o ustalenie zasad, warunków remontu przejazdu
kolejowego, bo mamy informację, że najprawdopodobniej w przyszłym roku z wiosny
może latem przejazd kolejowy będzie przebudowywany i to nie tylko sam przejazd ale
będzie przebudowywana cała sieć PKP na odcinku od Warszawy po Śląsk. Więc musi to
być na dłuższym odcinku czyli kilkaset metrów przed przejazdem i za przejazdem,
ponieważ torowiska będą profilowane czyli nie może się to odbyć tylko na samym
przejeździe ale na pewnym odcinku. Będzie to spore zadanie inwestycyjne, finansowe
i mamy w tym swój udział w związku z czym pewno spadną na nas pewne koszty
podobnie jak i na powiat, który musi zrobić objazd, musi go odpowiednio oznakować.
Natomiast myśmy się również zobowiązali, że brakujący odcinek chodnika dorobimy tam.
Były już nawet pewne kwoty ustalone, wszystko było ustalone że będziemy to robić ale w
związku z tym, że weszła ta cała linia PKP do programu unijnego rewitalizacji to ten zakres
prac został zaniechany ponieważ nie kolidowało to z całym sensem, z całym przedmiarem
planowanych prac. Myślę, że nie jest to wina powiatu ani nasza, naszą rolą jest aby to
wymusić i to się systematycznie czyni, systematycznie dzwonimy, jesteśmy w kontakcie,
piszemy pisma po to aby nie zapomnieć.
I to dało taki efekt, że ten przejazd będzie robiony wcześniej niż remont całej sieci. Mamy
pierwsze informacje dosyć korzystne, że już w przyszłym tygodniu mamy mieć spotkanie
celem omówienia w/w tematu. Jeżeli po spotkaniu będę miał dodatkowe informacje to z
pewnością Państwu przekażę.
Chodnik został wykonany zgodnie z przedmiarem do przetargu, natomiast po naszej
stronie miała być kwota 1 500.000,00 zł taka była umowa pierwotna na tą drogę
powiatową. Ponieważ po przetargu była spora oszczędność i to duża oszczędność, nas to
kosztuje 1.018.000,00 zł, czyli prawie 500.000 zł zeszło to z kosztów i dalsza część
chodnika będzie inaczej budowana. W tej chwili zakończona jest budowa a do Kubita

Szymona czyli do końca M.Charsznicy będzie chodnik robiony w trochę innym systemie.
11.000,00 zł daje gmina i 11.000,00 zł daje powiat, chodnik ten będzie inaczej
wyprofilowany, obniżony ponieważ tam jest tzw. siodełko i gdyby chodnik był z
krawężnikiem to stała by woda. Będzie zatem zrobiony taki aby woda mogła przez niego
przepłynąć i będzie to robione ale już po zakończeniu tej inwestycji drogowej.
Pobocze na ul. Szarkowiec takie jest jakie miało być, bo jak by miało być szersze to
byłoby szersze w przedmiarach to po prostu musiało by być zrobione, gdyż inaczej było by
nie zgodne przedmiarem i z warunkami przetargu. Nie ma czegoś takiego i proszę nigdy
nie brać pod uwagę uwag, że coś miało być a nie jest zrobione. Bo droga Podmiejska
Wola – Jelcza była wykonana a za 3 czy 4 lata przyszedł prokurator i badał wykonanie tej
drogi. Nikt sobie nie pozwoli na to, żeby podpisać protokół odbioru jeżeli coś jest nie tak
zrobione czy nie wykonane.
Pobocze zatem jest zrobione tak jak miało być, patrząc jeszcze na Szarkowiec przecież
tam nie ma miejsca na chodniki, na pobocza, tam są ogrodzenia w drodze, droga nie ma
parametrów, tam droga nie ma nawet 5 m szerokości tylko 4,80, gdyż robiąc asfalt 5m
czy 5,20 nie było by miejsca na pobocze.
Droga jest już odebrana bo musiała być odebrana aby dostać dotację, natomiast jest
uwarunkowane, że są pewne zastrzeżenia iż nie wszystko jest zrobione, tak można pod
warunkiem, że będzie to uzupełnione.
Może od razu odpowiem na pytanie radnego Andrzeja Pietrzyka, który zgłaszał przepust
za Błautem, otóż tego przepustu tam nie ma, generalnie go nie ma a jeżeli nawet gdzieś
jest to nikt nie wie gdzie jest a jeżeli jest to węższy niż droga i fakt jest taki, że woda stoi
tam i przelewa się przez drogę a tak nie powinno być, gdyż wystarczy lekki mróz,
przymarznie a ktoś nie zauważy i może dojść do wypadku.
Ustaliliśmy z panem Szarkiem Krzysztofem z Zarządu Dróg Powiatowych, że przewierci
tam rurę bo przepustu nie można było robić, nie dostalibyśmy pozwolenia na budowę więc
uzgodniliśmy, że zlecą panu Sajdakowi przewiercenie tam rury 200, która wystarczy aby
woda spłynęła.
Pani Kałużna, sprawa oświetlenia Kąty granica Jelczy i Tczycy wysięgniki do oświetlenia
5 szt zostało zainstalowanych do słupów przez wykonawcę remontu linii energetycznej za
darmo. Jest tam również dodatkowa linka oświetleniowa, i aby uruchomić oświetlenie
należy dokupić lampy oświetleniowe i sterowanie.
Wyrwa w asfalcie na Kolonię w Jelczy była zgłaszana do Zarządu Dróg Powiatowych,
niemniej jednak skoro nie zostało to wykonane do dnia dzisiejszego to zostanie
najprawdopodobniej naprawiona przez nas, Gminę Charsznica.

Kapliczka w Jelczy jest już skończona, natomiast podjazd z kostki zostanie wybudowany
w przyszłym roku, tak ustalono z wykonawcą.
Odnośnie akcji informacyjnej dotyczącej szkodliwości palenia plastiku, miałem osobiście
taki przypadek gdzie sąsiad palił folię, papę z dachu, dym i smród niesamowity.
Poszedłem tam rozwaliłem to ognisko, zalałem wodą i powiedziałem do gościa, że ostatni
raz coś takiego ma miejsce inaczej wezwę policję. Tak nie może być, że boimy się komuś
narazić, proszę dzwonić do mnie i ja będę interweniował. W przypadku gdy otrzymuje
zgłoszenie od mieszkańców, że ktoś przykładowo zaorał drogę, nawiózł ziemi na drogę
dzwonię osobiście do tej osoby i to naprawdę daje skutek w 99%.
Bo jeżeli była sytuacja w Swojczanach gdzie wywieźli słomę na Ścięgnach po czym woda
przyniosła ją na dół do wsi zatykając przepusty, zadzwoniłem do tych ludzi upominając, że
takie rzeczy nie mogą mieć miejsca, grzecznie przeprosili zapewniając, że to się nie
powtórzy. Czyli czasami zwykła ludzka rozmowa wystarczy by osiągnąć pożądany skutek.
Nie trzeba się kłócić, wytykać, zarzucać, zwykła prosta rozmowa nie wolno tak robić bo
inaczej są takie czy inne skutki i kary. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, dzwonić do
mnie w wszelkich tego typu zgłoszeniach a ja będę interweniował, tak samo jak policja,
która działa min. na zasadzie donosicielstwa i informacji, bo inaczej się nie da.
Jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe, o których Andrzej Pietrzyk mówił to myśmy już
taką akcję zbiórki przeprowadzali co nie bardzo się sprawdziło tym bardziej, że mamy
Punkt Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na oczyszczalni ścieków.
Specjalnie w tym celu kupiliśmy garaże, wybetonowali i tam można wszystkie
wielkogabarytowe odpady przywozić o każdej porze dnia.
Rów przy szkole w Swojczanach – w wyniku interwencji mieszkańców obniżone zostały
przepusty około 30 – 40 cm a dalej firma jako tako nie miała kopać rowów, chyba że
w ramach konserwacji.
Co do parkingu przy banku stało się to na przyłączu do apteki, może to potwierdzić
Kierownik ZUK.
Pan Zenon Kozioł – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, myśmy tam zaczęli
kopać chcą ustalić czy awaria jest na naszej sieci czy też na przyłączu do apteki. Okazało
się że na przyłączu dlatego dalsze prace wykonywał już Pan Sajdak na zlecenie Pani
Kupskiej.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – rowy na Ciołkowiec, które zgłaszał radny Górecki, mamy
chyba w funduszu sołeckim na przyszły rok drogi powodziowe itd. Ja wiem, ze jest tam
fatalnie, pobocze jest wyższe niż droga w niektórych miejscach ale może wystarczą tam
niewielkie prace bowiem kopanie rowów nie wchodzi w grę, nie ma to sensu. Wystarczy

zebrać pobocze i trochę wyprofilować. Kopanie rowów wiąże się z budową dużej ilości
przepustów, które ciągle trzeba udrażniać a są to niemałe koszty.
Rowy nie miały być kopane, mówiłem tylko że jak się coś ewentualnie uda to się zrobi.
Dzisiaj miałem właśnie spotkanie z przedstawicielami Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie, firma ta istnieje tylko do końca roku, będzie rozwiązana.
Obecnie firma ta prowadzi prace w Witowicach – sytuacja informacyjna dla koleżanki
radnej z Witowic, poczyniliśmy wiele różnych zabiegów, starań aby oczyścić rzekę
Szreniawę (chodziło o zlikwidowanie zapory na rzece z różnych śmieci, opon, gałęzi itp.)
i kiedy przyjechała koparka wychodzi mieszkaniec i nie pozwala robić, gdyż jest to
pamiątka po komunie. Nawiasem mówiąc były radny z Witowic.
Kraków dzwoni do mnie bo mają problem, wykonawca dzwoni do mnie, decyzja moja
kopać nie wstrzymywać prac a w razie problemów wzywać policję. Myśmy zabiegali o to
prawie dwa lata a nagle ktoś w imię reliktu z przeszłości wstrzymuje prace, to jest po
prostu skandal.
Rzeka Szreniawa ma być wyczyszczona na całej długości w Witowicach, 50 000 zł mieli
na to zadanie, po przetargu wyszło 35 000 zł i 15 000 zł przeznaczone jest teraz na
Tczycę – potok Jeżówka, gdzie jeszcze w listopadzie ma być kopane. Generalnie kazałem
im kopać aby udrożnić pod most na Jelczę pod radnego Góreckiego.
Worki na śmieci zobaczymy jeżeli będą to zostaną zabrane, oberwanie drogi w kierunku
cmentarza w Chodowie, droga ta zawsze się obrywa, gdyż jak jest ulewa to woda płynie z
pól, przelewa się przez drogę i wyrywa asfalt. Jest to droga powiatowa ale skoro jest
interpelacja zgłosimy problem.
W Uniejowie-Parceli w kierunku Pogwizdowa drzewa w wąwozie już zostały częściowo
przycięte, prace są już na ukończeniu, tak że przejazd nie powinien być już utrudniony.
Odnośnie interpelacji Pana Przewodniczącego i radnego Andrzeja Pietrzyka w sprawie
palenia, cóż akcja była ulotki przesłaliśmy do części mieszkańców, możemy jeszcze
dodrukować nie ma problemu ale najlepszym sposobem jest i nie o to chodzi abym ja od
razu karał powiedzieć mi kto to robi i gdzie. Ja się podejmuje osobiście na rozmowę, jeżeli
to nie pomoże to dopiero wtedy będziemy zgłaszać na policję.
Jeżeli macie Państwo inne propozycje proszę zgłaszać.
Radny Andrzej Pietrzyk – w niektórych gminach jest tak, że jeżeli policja kogoś złapie to
kara wynosi 5 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – mówiąc o akcji uświadamiającej
mieszkańców w tym temacie miałem na myśli jakieś ogłoszenie, że można składać czy do
urzędu gminy czy do rady skargi i można by się odnieść w takim ogłoszeniu do ustawy,

można by też nadmienić, że Zakład Usług Komunalnych ma obowiązek i realizuje
przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych.
Dziękuję bardzo i zamykam dyskusję na temat palenia, przechodzimy do punktu
5 porządku obrad.

Ad. 5. Zaprezentowanie przez przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego SA programu "Dobry Czas na Biznes - Krakowski Obszar
Metropolitalny".

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – proszę państwa dowiemy się za
chwilę jak zrobić biznes min. w naszej gminie a jak to zrobić opowie nam Pan Dariusz
Partyka – przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie.
Oddaję Panu głos.
Pan Andrzej Partyka – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Państwo radni, Szanowni goście ja reprezentuję Małopolską Agencję Rozwoju
Regionalnego SA z siedzibą w Krakowie. Jest to spółka województwa małopolskiego i
realizujemy na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy taki program „Dobry czas na biznes
– Krakowski Obszar Metropolitalny” .
Jest to program skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 30 roku życia.
Program przewiduje pomoc w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 24 500,00 zł na
założenie własnej działalności gospodarczej oraz bezpłatne szkolenia i doradztwo
zawodowe i biznesowe.
Program ma też dodatkowe obostrzenia a mianowicie kandydaci muszą należeć do
minimum jednej z pięciu grup oprócz tego, że muszą mieć ukończone 30 lat i być osobami
biernymi zawodowo muszą należeć do jednej z 5 grup i są to kobiety długotrwale
bezrobotne o niskich kwalifikacjach do wykształcenia średniego włącznie, z orzeczeniem
stopnia niepełnosprawności oraz powyżej 50 roku życia.
Mamy przewidziane 700 miejsc na cały Krakowski Obszar Metropolitalny na terenie
7 powiatów jest przewidziane jak gdyby sztywno po 20 miejsc na każdy z pięciu naborów.
Dopiero jak takie osoby się nie znajdą to wtedy wolne miejsca będą przerzucane na
Miasto Kraków czy też inne powiaty.
Pierwszy nabór się rozpoczął 10 października i trwa do końca października, następne
nabory będą co dwa miesiące.

Mamy przedstawicielstwo w Miechowie ul. Piłsudskiego 10b na potrzeby stricte tego
projektu i zwracamy się do różnych instytucji samorządowych o pomoc w dotarciu do tych
osób.
Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli to ja bym rozdał ulotki na ten temat.
O projekcie to chyba tyle, jeśli Państwo mają pytania do mnie dotyczące tego projektu to
proszę. Chciałbym jeszcze dodać, że po założeniu firmy w ramach tego projektu trzeba ją
utrzymać przez okres 18 miesięcy, przy czym my w ramach projektu przez 12 miesięcy
zapewniamy wsparcie.
Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i przedszkolu,
prowadzonych przez Gminę Charsznica z uwzględnieniem wyników
sprawdzianów i egzaminów oraz udziału uczniów i ich osiągnięć
w konkursach organizowanych przez szkołę, przedszkole - promocja i
współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami zewnętrznymi,
wynikające z programów w świetle art. 5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – bardzo proszę o przedstawienie
informacji - jako pierwszą poproszę Panią Halinę Pietrzyk, Dyrektor Zespołu Szkół im.
Antoniego Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy.
Pani Halina Pietrzyk – dyrektor Zespołu Szkół im. Antoniego Malatyńskiego
w Miechowie-Charsznicy – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Państwo Radni i zaproszeni goście, postaram się bardzo krótko przedstawić
informację, które przekazałam w materiałach, do których zobowiązuje mnie ustawa
o systemie oświaty. Informacja dotyczy pracy szkoły w ubiegłym roku szkolnym 2015/2016
(załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – dziękuję bardzo Pani Dyrektor
Zespołu Szkół w Miechowie-Charsznicy i oddaję głos Pani Dyrektor Zespołu Szkół
w Tczycy,
Pani Marta Szreder, Dyrektor Zespołu Szkół w Tczycy – Panie Przewodniczący, Panie
Wójcie i Państwo Radni informacja dotyczy oczywiście zdań oświatowych Zespołu Szkół w
Tczycy za rok szkolny 2015/2016. Do naszego Zespołu Szkół w Tczycy należy Punkt
Przedszkolny, Oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W ubiegłym roku
szkolnym mieliśmy łącznie 194 uczniów, w 12 oddziałach w tym: punkt przedszkolny – 23
uczniów, oddział przedszkolny – 18, w szkole podstawowej – 90 i w gimnazjum – 63

uczniów. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław - dziękuję bardzo Pani Dyrektor
Zespołu Szkół w Tczycy

i oddaję głos Pani Dyrektor Samorządowego Przedszkola

w Charsznicy.
Pani Jadwiga Grzywnowicz, Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Charsznicy Panie Przewodniczący, Panie Wójcie i Państwo Radni – przedszkole to pierwszy etap
edukacji, dlatego słowa Roberta Fulghuma są naszym mottem: „Wszystkiego co naprawdę
powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, marzyć i wyobrażać sobie lepszy
świat”.
W roku szkolnym 2015/2016 do trzech oddziałów uczęszczało 72 dzieci w wieku od 3 do 5
lat podzielonych wiekowo 3-4 latki, 4 latki, 5 latki. W roku szkolnym 2015/2016 w naszym
przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego spełniało 24 dzieci.
Pełna informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław - dziękuję bardzo Pani Dyrektor
Przedszkola Samorządowego za przedstawioną informację.

Ad. 7. Zwolnienie Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki
środków obrotowych ustalonych na koniec 2016 roku - podjęcie uchwały.

Pan Zenon Kozioł – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Miechowie –
Charsznicy – jak co roku występujemy do Rady Gminy o zwolnienie Zakładu Usług
Komunalnych z wpłat nadwyżki na koniec 2016 roku. Rzecz jest w tym jeżeli ktoś nie
pamięta, że formalnie rzecz biorąc gmina ma prawo zabrać całą nadwyżkę finansową jaką
posiadamy na koncie na koniec roku. Oczywiście była by to gospodarka rabunkowa ze
strony gminy. Przykładowo każdy kto ma gospodarstwo to jak by gospodarzył gdyby
wiedział, że na koniec roku zabrane zostanie mu to co w trakcie roku uzbierał, z
pewnością schował by to skrzętnie jak tylko by mógł. Ja bym pewnie też tak robił gdyby
taka polityka była ze strony gminy. Ale nigdy takiej polityki nie było, czyli

ja mogę

formalnie zbierać pieniądze na cele, które są mi wyznaczone i dzięki takim decyzjom
corocznym rady gminy i myślę, że w tym roku będzie tak samo. Tym bardzie, że my jako
zakład budżetowy nie możemy wziąć kredytu w związku z tym nie możemy zrobić rzeczy

na które nie mamy pokrycia.
To co się robi to w tej chwili z rzeczy bardzo poważnych został zakończony remont wieży
ciśnień w Ciszowicach. Pozostały tam jeszcze do wykonania prace wyrównania
rozkopanego terenu. Taki remont konkretnie kosztował 58 000,00 zł z ogonkiem. W to
wchodzi wymiana w zasadzie całego wnętrza wieży, wymiana podestów na które się
wchodzi, remont drabinek, najważniejszą rzeczą jest wymiana rury, z którą zaczęliśmy
mieć problemy, rura stalowa zamieniona została rurą plastikową, która już nie zardzewieje.
To tyle na ten rok, na przyszły rok zamierzam zrobić remont wieży ciśnień w Jelczy, który
będzie trochę droższy, ponieważ wieża ta ma dwie rury z wodą do góry i z wodą na dół,
jest to gruba rura a jej ocieplenie to są rzeczy kosztowne i inwestycja ta będzie kosztować
zgodnie z wstępnym kosztorysem około 76 000,00 zł. Ponadto mamy jeszcze w planie
wyremontować dach na jednym z budynków na terenie oczyszczalni, który przecieka i leje
się.
Jednocześnie jak już jestem tutaj chciałbym poinformować, że złożyliśmy do Wójta Gminy
wniosek o podwyżkę usług naszych o 5%. Jest to związane ze wzrostem płac jaki jest
konieczny. Większość ludzi pracujących na zakładzie usług komunalnych ociera się
o płacę minimalną a płaca minimalna od roku 2013 odkąd obowiązują obecne ceny wody
i ścieków 4 lata jest nie zmieniana. Między rokiem 2013 a rokiem 2017 na który szykujemy
tą podwyżkę, różnica płacy minimalnej jest z 1 600 zł na 2 000 zł tj. 25%. W naszym
przypadku około połowy budżetu to są płace, więc musi się to przełożyć na cenę wody
i ścieków gdyż siłą rzeczy nie mamy skąd wziąć a nie możemy też doprowadzić do tego
żeby powrócić do stanu takiego, że nic się nie da zrobić i prowadzić tylko gospodarkę
rachunkową i dokąd się jeszcze nie zawaliło to się woda leje i niech się leje.
Trzeba coś po drodze robić, mam na myśli w tej chwili wieżę, która jest do remontu gdyż
jedna i druga była nietknięta od czasu wybudowania.
Przy założeniu 5% podwyżki woda kosztowałaby brutto 3,18 zł, a kosztuje 3,02 zł; ścieki
3,52 zł a kosztują 3,35 zł; ścieki przemysłowe 8,16 zł a kosztowały 7,78 zł. Ścieki
przemysłowe są to ścieki pochodzące z działalności gospodarczej. Beczka asenizacyjna
(wywóz szamba) kosztuje w tej chwili 97,20 zł ma kosztować 102,05 zł.
Nie jest to specjalnie kompetencja rady gminy jeśli chodzi o te zmiany bo zgodnie z
przepisami my planujemy cenę wody na podstawie kosztów i rada gminy nie może tego
zakwestionować, może zakwestionować prawidłowość tego wyliczenia.
Radny Sroga Ryszard – czyli woda podrożeje ponownie.
Pan Zenon Kozioł – tak 5%
Radna Ewa Kałużna – czy abonament też?

Pan Zenon Kozioł – tak też.
Radna Kałużna Ewa – miały być wymieniane liczniki w ramach tego abonamentu.
Pan Kozioł Zenon – może wymienimy, bardzo bym chciał, lecz tak jak mówię mam na
głowie rzecz bardzo poważną zrobiłem jedną wieżę, chcę zrobić drugą wieżę.
Będę chciał przeprowadzić sprawę z licznikami, po prostu chcę abyśmy na tym dobrze
wyszli.
Radna Ewa Kałużna – a co z hydrantami?
Pan Kozioł Zenon – w ramach Światowych Dni Młodzieży udało nam się wyremontować i
oznakować kilka hydrantów, ogólnie rzecz biorąc problem jest taki że mamy wodę jaką
mamy, wszystkie zasuwy po iluś tam latach przestają w zasadzie działać i nie ma na to
specjalnie lekarstwa, lekarstwem jest wyjąć i wymienić na nowy a po kilku latach będzie to
samo. Na terenie gminy mamy wstawionych około 30 kręgów na zasuwy, bo było tak, że
coś się gdzieś dzieje trzeba było zamknąć wodę, gdzie jest zasuwa? Kręgi te są o
średnicy 60 cm żeby było wiadomo, że ta zasuwa jest w tym kręgu, żeby jej nie można
było zaorać, wyrwać itp.
Tyle po mojej stronie jeśli są jakieś pytania to proszę.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – dziękuję Panu Kierownikowi i czy
są pytania ale związane z dzisiejszym punktem obrad.
Radny Adam Żelazny – jaką kwotę nadwyżki przewiduje Pan na koniec 2016 roku?
Pan Kozioł Zenon – około 50, 60 tys. zł.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – wracając do tematu ceny wody i ścieków chciałbym
poznać Państwa radnych stanowisko w tej sprawie abyśmy wspólnie doszli do pewnego
konsensusu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – myślę, że wówczas gdy będzie
dyskusja o cenach wody i ścieków na sesji.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – nie będzie dyskusji na sesji.
Pan Kozioł Zenon – jeszcze raz powtarzam, że rada gminy nie ma kompetencji w tej
sprawie, rada gminy może przyczepić się co do sposobu i prawidłowości wyliczeń.
Radny Sroga Ryszard – to mamy darować 60 000,00 zł i jeszcze ustalić podwyżkę.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – reprezentujemy mieszkańców
i myślę, że pewien wpływ mamy.
Wójt Gminy – generalnie ustalmy, że rada gminy ma wpływ na ceny wody i ścieków.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Nr XXIII/139/2016 w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych
w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 2016 roku.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami „za”, przy 2 „wstrzym.”
A zatem nie było decyzji rabunkowej jak Pan Kierownik wspomniał wcześniej, dziękujemy
Panu Kierownikowi, ogłaszam 10 minutową przerwę.

Ad. 8. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica na lata 2016 - 2020
- podjęcie uchwały.

Pani Beata Gajos, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – do zadań
własnych

gminy

należy

min.

opracowanie

i

realizacja

gminnego

programu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Celem głównym programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i
zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy.
Celem szczegółowym jest min. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin,
zapewnienie bezpieczeństwa i skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy,
podniesienie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w
zakresie przeciwdziałania przemocy.
Projekt uchwały dotyczący Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Charsznica na lata 2016 – 2020
określa

charakterystykę

zjawiska

przemocy,

diagnozę

problemów

społecznych

zrealizowanych w Gminie Charsznica, diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie
Charsznica, analizę SWOT zjawiska przemocy w rodzinie, cele programu, zasoby, źródła
finansowania, efekty realizacji programu, sposób monitorowania i sprawozdawczość.
Realizatorami programu są:
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Charsznicy,
- Urząd Gminy Charsznica – zatrudnieni specjaliści (psycholog i prawnik),
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły,
- Policja,
- Kuratorzy sądowi,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej .

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie jest dokumentem
zamkniętym i będzie podlegał modyfikacjom w zależności od pojawiających się nowych
potrzeb i możliwości.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – odczytał i poddał pod głosowanie
projekt

uchwały

Nr

XXIII/140/2016

w

sprawie:

przyjęcia

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Charsznica na lata 2016 – 2020.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

Ad. 9. Uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy
Charsznica na 2017 rok – podjęcie uchwały.

Sekretarz Gminy Pani Barbara Beliczyńska – Szanowni Państwo ustawa, która weszła
w życie w 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość
wydatkowania pieniędzy na zadania własne wraz we współpracy z organizacjami
pozarządowymi w tym z różnymi stowarzyszeniami, organizacjami.
Jednakże aby wydatkować te pieniądze musimy corocznie uchwalać taki program
o współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego projekt otrzymaliście Państwo wraz
z materiałami na sesję. Program taki uchwalamy na rok aczkolwiek obecnie ustawa daje
już możliwość uchwalenia takiego programu na kilka lat np. 5 lat, myślę, że było by to dla
nas dobre gdyż nie musielibyśmy wracać corocznie do tego tematu. Warunkiem jednak
jest do 5 letniego programu opracowanie diagnozy, a jej sporządzenie niestety kosztuje,
trzeba do niej prowadzić różne analizy, wynająć odpowiednią osobę.
Dlatego też wyszliśmy z założenia, że nie będziemy wydatkować pieniędzy i co roku
będziemy uchwalać ten program, poświęcimy chwilę czasu i praktycznie robimy go sami
w gminie a zatem nic nas to nie kosztuje.
W programie tym jak zwykle zawarte są cele, zadania, na co można wydatkować środki,
celów tych jest kilka min. rozwój kultury fizycznej, gdyż my praktycznie przeznaczamy
środki

w budżecie tylko i wyłącznie na to zadanie. W zeszłym roku była to kwota

40 000,00 zł, które wydatkowaliśmy na rozwój kultury fizycznej we współpracy ze

stowarzyszeniem LKS „Spartak”. Nie wiem jaka to kwota będzie w przyszłym roku ale
myślę, że podobna jak w tym roku ale to już będziecie Państwo wiedzieć przy uchwalaniu
budżetu na 2017 rok.
Program określa jak mogą być wydatkowane te pieniądze, nie jest to tak, że my możemy
te pieniądze wydać bo sobie umyślimy na SPARTAK. Po przyjęciu programu gdzieś
w miesiącu grudniu ogłaszamy konkurs na wykonanie zadania pn. „Rozwój kultury
fizycznej i sportu”. Konkurs taki ogłaszamy w prasie, na naszej stronie internetowej i każdy
kto spełnia warunki może przystąpić do tego konkursu. Jak dotychczas do konkursu
przystępuje tylko LKS „Spartak”.
Organizacja, która wygra przetarg ma zrealizować te zadania, które były ogłoszone w
konkursie. Następnie do 15 grudnia jest realizacja tych zadań i po tym terminie podmiot
realizujący musi się rozliczyć z otrzymanej kwoty przedstawiając na wszystko faktury.
Chodzi zatem o to, że abyśmy mogli ogłosić taki konkurs na zadanie pt. „Rozwój kultury
fizycznej i sportu” musimy mieć przyjęty program współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Bardzo proszę o przyjęcie tego programu. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania to bardzo
proszę.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Nr XXIII/141/2016 w sprawie: uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

Ad. 10. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w MiechowieCharsznicy w drodze bezprzetargowej - podjęcie uchwały.
Pani Aleksandra Szwaja, Kierownik Referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i
Ochrony Środowiska – przedstawiony Państwu projekt uchwały dotyczy działki
zabudowanej galerią PLANETA , była ona wydzierżawiona w roku 2011 z możliwością
zabudowy. W 2012 roku dzierżawca czyli PHU „Gocha” Małgorzata Sobota uzyskała
pozwolenie na budowę galerii, a pozwolenie na użytkowanie uzyskała w 2014 roku.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami rada gminy w odniesieniu do

nieruchomości stanowiącej własność gminy może w drodze uchwały zwolnić z obowiązku
zbycia w drodze przetargu nieruchomość, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz
osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat
(przedmiotowa nieruchomość była wydzierżawiona na 10 lat) jeżeli nieruchomość ta
została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę. Więc tutaj są spełnione
wszystkie te warunki i można tą procedurę zastosować. Po uzyskaniu zgody Państwa
zostanie sporządzona wycena nieruchomości i nieruchomość ta zostanie sprzedana za
cenę nie niższą niż wartość powiększoną o podatek VAT. Koszty aktu notarialnego
oczywiście ponosi kupujący.
Radny Adam Żelazny – dobrze, że Pani przedstawiła mapę, ale tu jest droga i Sobota
wybudował się na drodze, więc którędy można się dostać do budynków dalej w głębi.
Ja tam dzisiaj byłem, jeśli nie ma na mapach gminnych tej drogi to ona faktycznie jest. Bo
z drugiej strony od Szarkówki droga jest i one się łączą. Więc ja po prostu będę głosował
przeciwko chyba, że tu się wytnie drogę o szerokości 7m obok zabudowanej
nieruchomości. Dlaczego 7m, otóż tam jest hydrant w odległości od płotu około 1m, więc
droga może być szeroka 6-7 m co w zupełności by wystarczyło.
Pani Aleksandra Szwaja – czyli chodzi Panu o ustanowienie służebności drogowej?
Radny Adam Żelazny – nie, ona tam była, mam drugą mapę gdzie są stare budynki i
droga dojazdowa była, obecnie nie ma dojazdu, przez rampę nie przejedzie, rampy służą
do rozładunku i załadunku. Są nawet na mapie takie miejsca wyznaczone gdzie takie
rampy można budować.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – czy są jeszcze inne pytania?
Radny Andrzej Pietrzyk – moim zdaniem o tym, że planowana jest sprzedaż powinniśmy
wiedzieć wcześniej i za ile planuje się sprzedać.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – proszę Państwa nigdy się jeszcze nie zdarzyło żebyśmy
cokolwiek sprzedawali bez wspólnego ustalenia ceny. Jeżeli będzie podjęta dzisiaj
uchwała o sprzedaży bezprzetargowej, to kolejnym krokiem jest sporządzenie wyceny,
potem na sesji czy komisjach ustalimy cenę, zawsze tak było.
Pani Aleksandra Szwaja – do ustalenia ceny musimy mieć wycenę.
Radny Sroga Ryszard – mam pytanie, czy my musimy to sprzedawać, po co to
sprzedajemy?
Radny Adam Żelazny – można przecież wydzierżawić na ustalonych prawach a po co
sprzedawać.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – nieruchomość ta jest wydzierżawiona, nie musimy
sprzedawać, powiem tylko tyle bo pytałem Krzyśka o co chodzi, to odpowiedział, że może

by chciał sprzedać, ma potencjalnego nabywcę, inwestora gdyż on nie bardzo sobie radzi
ze zobowiązaniami. Jeżeli nieruchomość tą miałby w całości to ewentualnie łatwiej było by
ją można sprzedać.
Droga, o której mowa była kiedyś zabudowana starym sklepem a tak de facto tą drogą nikt
nie jeździł, drogi tam nie ma wydzielonej i tak się jeździło, jeżeli się chce przejechać jest
obniżony chodnik (krawężnik) aby wjazd był. Można tam drogę wyznaczyć, druga droga
jest od strony Caritasu i nieruchomości Pana Banacha.
Radny Sroga Ryszard – ale ta droga też jest nie legalna.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – ale przejazd jest, nawet na prośbę Pana Baradzieja
wyremontowaliśmy trochę tą drogę, obecnie ciągniemy tam wodociąg.
Ja nie chcę nikomu niczego narzucać, można sprzedać i drogę wyznaczyć czy tam, czy tu,
można nie sprzedać Wasza wola. Jeżeli byłaby sprzedaż to najpierw jest wycena biegłego,
potem się spotykamy i ustalamy cenę sprzedaży.
Radny Adam Żelazny – a co będzie jak Sobota ogrodzi tą działkę więc przejazdu nie
będzie.
Radny Górecki Antoni – może ogrodzić Sobota lub ewentualny nowy nabywca.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – jest sprawa taka, że praktycznie trzeba było się bardziej
zastanowić kiedy podejmowało się uchwałę o dzierżawie tej nieruchomości. Pan Sobota
dzierżawi tą nieruchomość na podstawie uchwały rady gminy. Generalnie się nie wydaje,
że ktoś jeździ tą drogą, może ale ja tego nie wiem. To jest sprawa osobista, można
przenieść punkt na następną sesję, zorientować się, popytać czy droga jest potrzebna
komuś, czy nie. Nie jest powiedziane, że dzisiaj uchwała ma zostać przegłosowana, może
zostać nie przyjęta lub odroczona. Decyzja należy do Państwa.
Radny Adam Żelazny – mogę stwierdzić bo byłem na miejscu, że ktoś tam jeździ tą drogą
gdyż są ślady jazdy.
Pan Kozioł Zenon – znam trochę sprawę jako sąsiad tej nieruchomości, otóż droga tam
była jeszcze przed wojną, później została zabudowana przez tory kolejowe i w czasie
kiedy pracowała kolejka tej drogi nie było, mówię o drodze wzdłuż torów.
Rozumiem, że Panu chodzi o drogę między płotem a Galerią i tu jest pytanie dokąd sięga
działka i czy nie można by zrobić drogi między Galeria a przejazdem i ominąć Galerię
dookoła,myślę, że taka możliwość by istniała. Ponadto do tej drogi jest dojazd od strony
plebanii i Domu Pomocy. Świeże ślady jazdy może dlatego, że były tam prowadzone prace
ziemne związane z podłączeniem do sieci wodociągowej.
Uważam, że jeżeli jest możliwość poprowadzenia drogi za galerią i z powrotem do płotu po
terenie gminy to sprawa jest otwarta nadal.

Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – przejęliśmy od PKP to międzytorze jak również budynki
mieszkalne i okazuje się, że tam nie ma wody stąd właśnie prowadzone są tam prace
celem doprowadzenia przyłącza wodociągowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – ponieważ porządek obrad mamy
już przyjęty i punkt ten jest w porządku obrad zatem niezależnie jakie rozstrzygnięcie by
nie padło to i tak głosowanie nad uchwałą musimy przeprowadzić.
Czytam zatem projekt uchwały Nr XXIII/142/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na
sprzedaż nieruchomości położonej w Miechowie-Charsznicy w drodze bezprzetargowej.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały – 3 głosy „za”; kto przeciw – 10 głosów
„przeciw”; kto się wstrzymał – 2 głosy „wstrzymujące”.
Stwierdzam, że w/w uchwała nie została przyjęta 10 głosami „przeciw”, przy 2 głosach
„wstrzymujących” i 3 głosach „za”.

Ad. 11. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w
Miechowie - Charsznicy na rzecz Powiatu Miechowskiego – podjęcie
uchwały.
Pani Aleksandra Szwaja, Kierownik Referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i
Ochrony Środowiska – przedmiotowa uchwała dotyczy ulicy Kolejowej i częściowo ulicy
Szarkowiec. Jest to droga powiatowa, natomiast stanowi własność gminy Charsznica.
Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie prowadził rozmowy w sprawie darowizny na rzecz
Powiatu Miechowskiego nieruchomości o pow. 1,4721 ha położonej w obrębie MiechówCharsznica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/31 o pow. 1,3293 ha oraz działka
nr 43/29 o pow. 0,1428 ha stanowiącej własność Gminy Charsznica.
Wcześniej przedmiotowe działki zostały wydzielone i zajmują tylko drogę powiatową.
Zgodnie z przepisami art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość
może być przedmiotem darowizny dokonywanej między jednostkami samorządu
terytorialnego.
W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.
Darowizny

nieruchomości

stanowiącej
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własności

jednostki
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terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy (Wójt) - za zgodą rady gminy.
Nieruchomość ta zostanie przekazana aktem notarialnym, którego koszty pokryje Powiat
Miechowski , czyli Starostwo Powiatowe w Miechowie.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – przejęliśmy grunty kolejowe i przejęliśmy również ulicę
Kolejową. Ulica Kolejowa i pętla wokół dworca jest w zarządzie Dróg Powiatowych.
Powiat jako inwestor robi w tej chwili remont ale generalnie nie na swoim terenie, z czym
może być problem z dotacją o którą występują na tą drogę. Dla zarządzania, dla
utrzymywania drogi zasadnym jest aby właściciel drogi był też właścicielem gruntu. Stąd
właśnie taki projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Nr XXIII/142/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości położonej w Miechowie - Charsznicy na rzecz Powiatu Miechowskiego.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

Ad. 12. Zmiany w budżecie gminy -podjęcie uchwały.
Pani Skarbnik Izabela Micyk – proszę Państwa w budżecie gminy na 2016 rok planuje
się następujące zmiany:
W załączniku Nr 1 w dochodach proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 7 000,00 zł
są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole podstawowej w Tczycy.
W załączniku Nr 2 wydatki budżetu proponuje się zwiększenie wydatków o ogólną kwotę
126 000,00 zł i było by to na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
20 000,00 zł w tym na wydatki bieżące 8 180,00 zł. W tych wydatkach bieżących
mieściłaby się dotacja w kwocie 2 660,00 zł dla OSP Podlesice na dofinansowanie zakupu
sprzętu pożarniczego. Kwota 1 820,00 zł również jako dotacja dla OSP Podlesice, z tym,
że jako dotacja majątkowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla ratowania życia.
Proponuje się także zwiększenie wydatków na oświatę 7 000,00 zł na wydatki związane z
wyżywieniem, które będą pokryte dochodami i 83 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla
szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne, ponieważ w pierwotnym
budżecie te wydatki były dużo niższej kwocie zaplanowane i teraz brakuje pieniędzy.
Kolejne zwiększenie jest to zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% kwoty
1 600,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z wypłatą stypendium socjalnego dla

uczniów naszych szkół. Następnie 14 400,00 zł to zwiększenie wydatków pozostałej
działalności komunalnej, są tam pewne braki i trzeba je w jakiś sposób zabezpieczyć bo
są to wydatki konieczne do poniesienia.
Proponuje się zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 269 000,00 zł, w tym
zmniejsza się dotację dla Powiatu Miechowskiego w wysokości 50 000,00 zł. Miała być
ona udziałem naszym w remoncie dróg popowodziowych, jednak ze względu na pewne
zmiany nie będziemy uczestniczyć w tym remoncie. Zmniejsza się również wydatki na
remont dróg popowodziowych gminnych o 65 000,00 zł z pierwotnego planu, który wynosił
100 000,00 zł zostanie 35 000,00 zł i z tej kwoty zabezpieczamy właśnie ten wkład własny
na remont dwóch dróg gminnych a na resztę dostaniemy dotację.
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o 15 000,00zł, jest to związane z oszczędnościami, które zostały. O kwotę 83 000,00 zł
proponuje się zmniejszyć wydatki, które ponoszone są na odsetki od zaciągniętych
kredytów i pożyczek, zmniejszyły się stopy procentowe i odsetki też są naliczane
w mniejszych wysokościach niż było to zakładane na początku roku.
Oszczędności mamy również na oświetleniu ulicznym w kwocie 50 000,00 zł i również
tutaj proponowane jest zmniejszenie tej kwoty i 6 000,00 zł z zaplanowanych wydatków na
ochronę zabytków (kapliczka w Jelczy). W pierwszej kolejności te środki musiały być
w 100 % zabezpieczone własnymi środkami, po uzyskaniu dotacji, która była
wprowadzona do budżetu zwolniły się nam nasze środki, które możemy przeznaczyć na
inny cel.
Kolejną zmianą jest zmiana w treści uchwały i w § 2 aktualizuje się limity zobowiązań.
Pierwotne limity, które były wprowadzone uchwałą budżetową na 2016 rok ulegają zmianie
a jest to związane ze zmniejszeniem deficytu budżetowego i planowanego do zaciągnięcia
kredytu. W związku z tym zachodzi konieczność ich aktualizacji aby był porządek.
W § 3 upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie
1.050.000,00zł , ten kredyt ma być właśnie przeznaczony na dofinansowanie remontu
dróg powiatowych. Wszystkie te zmiany, które zachodzą w wydatkach i dochodach
znajdują również odzwierciedlenie w załączniku Nr 3 gdzie macie Państwo zarówno
dochody, wydatki jak i przychody i rozchody. Zmniejsza się tu i deficyt a także przychody
budżetu, ponieważ ta dotacja dla powiatu miała być zabezpieczona też kredytem a
ponieważ rezygnujemy z tego zadania, to rezygnujemy również z kredytu.
W załączniku Nr 4 macie Państwo zestawienie planowanych dotacji no w związku ze
zwiększeniem dotacji dla szkół i dla OSP tutaj też muszą zajść zmiany.
Jeżeli są jakieś pytania to proszę.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Nr XXIII/143/2016 w sprawie: zmian w budżecie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

Ad. 13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 2020 - podjęcie uchwały.

Skarbnik Gminy Pani Izabela Micyk – konsekwencją zmian w budżecie są również
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W załączniku Nr 1 zmieniają się dochody
bieżące, wydatki bieżące, majątkowe, deficyt oraz przychody i planowane spłaty kredytów
i pożyczek. Najwięcej zmian jest wprowadzonych do załącznika Nr 2 – Przedsięwzięcia,
w związku z uzyskaniem takich bardziej szczegółowych informacji i doprecyzowanie ich
w wydatkach majątkowych w pkt.1.1.2.2 – zmieniają się 3 zadania inwestycyjne
majątkowe. W pkt. 1.1.2.2. mamy inaczej nazwane zadanie „Rozwój infrastruktury
produkcji energii z źródeł odnawialnych – RPO, jest to zadanie, które połączyło
2 poprzednie a mianowicie kolektory słoneczne 200 budynków mieszkalnych i montaż
instalacji fotowoltaicznej na budynkach prywatnych w Gminie Charsznica. Okres realizacji
tego zadania jest zakładany na lata 2016 – 2019. Natomiast poprzednie zadanie nazywało
się Program termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ciepła został podzielony na
dwa zadania a mianowicie „Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica
jest to działanie 4.4.3 i i wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica
działanie 4.4.2. Okres realizacji tych zadań przewidziany jest na lata 2016 – 2018.
Dla tych nowych zadań określono zarówno limity wydatków jak i zobowiązań i to są
wszystkie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Nr XXIII/144/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Charsznica na lata 2016 – 2020.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

Ad. 14. Zapoznanie Rady Gminy ze zmianami w budżecie dokonanymi
Zarządzeniami Wójta Gminy.
Skarbnik Gmin Pani Izabela Micyk – oprócz zmian w budżecie, które są wprowadzane
uchwałami rady gminy zmiany także na podstawie art. 257 art. 257 pkt 1-4 ustawy
o finansach publicznych. Zgodnie z tym Wójt wprowadza do budżetu zmiany w kwotach
dotacji, nowe dotacje oraz na podstawie otrzymanego upoważnienia od Rady Gminy
dokonuje zmian w planie wydatków bieżących w granicach działu.
W omawianym okresie zostało wprowadzonych 12 zarządzeń, w wyniku których
zwiększono planowane dochody z dotacji i wydatki pokrywane z tych dotacji na ogólną
kwotę 4.375.853,40 zł a zmniejszono planowane dochody z dotacji i wydatki pokrywane
z tych dotacji na ogólną kwotę 12.823,93 zł.
Najwięcej zmian dotyczyło opieki społecznej.
W 2016 roku przyznano dotacje:
- na program 500+ w kwocie 3.547.266,00 zł
- na obsługę programu KDR w kwocie 139,30 zł
- wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 297,80 zł
Zwiększono natomiast dotację na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 150.094,00 zł
(pierwotny wynosił 1.620.354,00)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
z GOPS o 5.333,00 ( pierwotny 11.797,00)
- zasiłki i pomoc w naturze o 3.591,00 zł (pierwotnie 1.718,00)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 3.102,00
- dożywianie o 27.271,00 zł (pierwotny plan 66.499,00 zł)
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy o 99.990,00 ( pierwotnie było
356.490,00)
- zasiłki stałe o 33.420,00 (najpierw zmniejszono plan o 5.283,00 a potem zwiększono
o 38.703,00 a pierwotny wynosił 105.848,00)

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 3.102,00 (najpierw zmniejszono
o 1.015,00 a potem zwiększono o 4.117,00, a pierwotnie było 24.738,00 zł)
Zmniejszono natomiast plan dotacji na Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 622,00
(z 51.620,00)
Zmiany w budżecie Zarządzeniami zostały również wprowadzone:
- w oświacie: gdzie przyznano ogółem dotacje na kwotę 67.218,37 w tym na program już
pływam 6.100,00 na zakup podręczników 48.638,37 i na edukacje przedszkolną
zwiększono plan o 12.480,00 zł
- w administracji publicznej na zadania zlecone, plan zwiększono o – 23.842,00 zł
- w ochronie zdrowia – wprowadzono plan dotacji na kwotę 270,00 zł
- w dziale rolnictwo i łowiectwo- na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie
243.819,93 zł oraz na dofinansowanie remontu drogi Charsznica – Szklana - U. Kolonia w
kwocie 59.560,00 zł
- w zakresie działań związanych z likwidacją Barszczu Sosnowskiego – w kwocie
16.406,00 zł
- na stypendia dla uczniów – w kwocie 9.111,00 zł
- oraz na wyposażenie i prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup urn wyborczy
w ogólnej kwocie 11.236,00 zł
Planując budżet nie jest się w stanie precyzyjnie ustalić ile wyda się pieniędzy na
realizacje poszczególnych zadań. W trakcie roku okazuje się, że na jednych są
oszczędności na innych braki. I dlatego dokonuje się przeniesień w planowanych
wydatkach, ale tylko w ramach danego działu.
Zmian w planie wydatków bieżących w granicach działu dokonano na ogólną kwotę:
380.443,11 zł
Z tego:
- w ramach działu 801 czyli oświata na kwotę 212.948,11
- w ramach działu 852 czyli opieka społeczna na kwotę 163.995,00
- w ramach działu 010 rolnictwo i łowiectwo – na kwotę 2.500,00
- w ramach działu 851 ochrona zdrowia na kwotę 1.000,00

Ad. 15. Przedłożenie informacji Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy
o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – proszę Państwa mam dwa pisma,
które chciałbym Państwu odczytać a jest to korespondencja od Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Miechowie, kierowane do Rady Gminy a dotyczą wyników analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Charsznica oraz drugie pismo
dotyczące złożonych oświadczeń przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady
Gminy. Wszystkie oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do złożenia są bez
uwag. Sprostowania tylko wymaga błędnie wpisane nazwisko w poz. 2. jest „Czerwik
Tomasz” a winien być „ poz. 2. Dulba Wojciech”
W/w pisma stanowią załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Beliczyńska – osobami zobowiązanymi do złożenia
oświadczenia majątkowego są również sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu
Wójta Gminy Charsznica.
Pozwolę sobie odczytać pismo, w którym wymienione są osoby zobowiązane do złożenia
oświadczeń majątkowych, wszystkie te osoby złożyły takie oświadczenia bez uwag.
Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Uchto Zdzisław – dziękuję bardzo Pani Sekretarz,
a ten drobny błąd w trybie administracyjnym zostanie wyjaśniony i sprostowany.

16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – najwięcej działań i prac toczy się wokół Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica, mamy ciągle spotkania, uzgodnienia,
konsultacje itp. Na dzień dzisiejszy projekt programu jest już opracowany i przedstawiony
do konsultacji społecznych, jest opublikowany na naszej stronie internetowej i został
przesłany do kilkunastu instytucji celem zaopiniowania.
Po tym terminie tak planujemy wstępnie w okolicach 24 listopada br. musi się odbyć

sesja, na której przedstawimy projekt uchwały w tej sprawie celem przyjęcia przez Radę
Gminy. Również planujemy na tej sesji uchwalenie podatków, wcześniej oczywiście
komisje stałe aby można przedyskutować podatki.
Kontynuując jeszcze ten watek chciałbym powiedzieć, że w trakcie konsultacji wpłynęły
takie uwagi aby jeszcze dołączyć do tego programu rewitalizacji drogę ul. Rzemieślnicza,
Skowrona, więc na te drogi robi się projekt techniczny aby je ewentualnie dołączyć do
wspólnego wniosku, robi się projekt altanki koło bloków w Charsznicy i siłowni pod
chmurką.
W poniedziałek byłem na posiedzeniu Forum Subregionalnego tzn. całe województwo jest
podzielone na 5 subregionów, my jesteśmy subregion KOM – Krakowski Obszar
Metropolitalny czyli gminy na północ od Krakowa i taki obwarzanek wokół Krakowa.
Każdy subregion ma określone swoje pieniądze na określone programy. To co nas
dotyczyło co zostało w pewnej mierze rozstrzygnięte a mianowicie – wymiana piecy.
I tak ustaliliśmy, że przyznajemy każdej gminie pewną pulę pieniędzy do wykorzystania,
ponieważ na piece na paliwo stałe (węgiel) było bardzo duże zapotrzebowanie, złożonych
zostało bardzo dużo wniosków w stosunku do możliwości finansowych na poziomie 27%,
wyszło na to, że będziemy mieć około 285 000 zł na całą gminę i gdyby to podzielić przez
8 000 zł na jeden piec to wychodzi 35-36 piecy, ale to jest maksymalna kwota te 8 000 zł
na piec w granicach 23KW. Jeżeli będą piece mniejszej mocy to mniejsza będzie też
dotacja, czyli reasumując wyszło by średnio około 2; 2.5 pieca na wioskę. Ale jest również
taki warunek, że tam gdzie jest sieć gazownicza nie można dotować piecy na węgiel bo
chodzi tu generalnie o ochronę powietrza.
Województwo Małopolskie jest jedynym regionem w całej Unii Europejskiej, które
wywalczyło dofinansowanie piecy, kotłów na węgiel. Motywowano to tym, że piece gazowe
są niemieckie, a gaz rosyjski, natomiast przy węglu to są nasze piece i nasz opał. Czyli
wioski, które by się kwalifikowały do tego wniosku to Pogwizdów, Marcinkowice, Tczyca,
Jelcza, Wierzbie i Dąbrowiec oraz część Podlesic, czyli tam gdzie nie ma sieci
gazowniczej. Będziemy składać wniosek na dofinansowanie tego rodzaju kotłów,
oczywiście trzeba będzie spełnić tu szereg wymogów tak samo jak i przy gazie, przyjdzie
audytor z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, który oceni czy dom jest docieplony a jeżeli
nie a ktoś jest chętny na kocioł to dostanie warunek docieplić, przystosować i dopiero
dostanie dofinansowanie i z tym się należy liczyć.
Natomiast przy wymianie kotłów na gaz, złożyliśmy kartę projektu na 109 kotłów gazowych
bo tyle mieliśmy chętnych. W tym przypadku sprawa jest nieco inna, tu nie dzieliliśmy tak
dokładnie pieniędzy a ponieważ ja jestem członkiem forum i w naszym charsznickim

interesie nie było dzielenia ponieważ my mamy sporo chętnych, mamy gaz a niewiele
gmin ma taką sieć. A zatem te gminy wygrają, które mają więcej kotłów, bo większy będzie
efekt ekologiczny, więc my postaramy się aby

maksymalnie te 109 wniosków

przeforsować. Tu jest też pewna wnioskowana wcześniej przez nas w karcie projektu
pewna kwota finansowa ale przy kotłach gazowych 8 000 zł jest na piecyk ale na 1 KW
350,00 zł nie więcej + do 6 000 zł na wymianę instalacji wewnętrznej. Czyli warunki tu są
bardzo korzystne, praktycznie za darmo każdy może sobie wymienić piec na kocioł
gazowy. Piece na gaz są dużo tańsze niż węglowe.
Radny Sroga Ryszard - czy są jakieś warunki, tzn. chodzi mi oto ile muszę mieć taki piec
gazowy? Jeżeli np. nie będzie mnie stać płacić za gaz, co wtedy?
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – przy każdym projekcie unijnym jest trwałość projektu, jest
to 5 lat ale jest to różnie definiowane tzn. albo od ostatniej płatności 5 lat, albo od
podpisania umowy różnie to jest. Teraz obecnie kończą nam się powoli okresy trwałości na
przydomowe oczyszczalnie ścieków, kończą się na część kolektorów słonecznych.
Będziemy starali się aby przekazać mieszkańcom te dobra, nawet uruchomiłem biuro
prawne w Kielcach celem opracowania prawnego sposobu przekazania oczyszczalni
i kolektorów mieszkańcom. Kończy się okres trwałości, przekazujemy i niech każdy dba
o to we własnym zakresie.
Wracając do tematu piecy audytor, który przyjdzie określi jakiej mocy ma być w danym
domu piec, czy dom jest wystarczająco ocieplony i dopiero my na tej podstawie możemy
przyznać kocioł. Jest tu jeszcze bardzo dużo niejasności, nie jest wszystko
doprecyzowane, na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że każdy sobie z beneficjentów
ostatecznych zakupi piec i zamontuje a do nas przyjdzie z rachunkiem i my te pieniądze
wracamy. Być może, że przy kotłach na węgiel połączymy się z 3 gminami tj. Kozłów,
Gołcza i Miechów i złożymy jeden wspólny wniosek, wstępnie ustaliliśmy, że być może
Miechów wystąpi w imieniu nas wszystkich. Jest to z korzyścią dla wszystkich gdyż np.
w sytuacji gdy ktoś w Kozłowie zrezygnuje z pieca to my to przejmiemy, żeby nie było
straty, żebyśmy mogli się wzajemnie uzupełniać.
Ogłoszenie o naborze wniosków odbędzie się w drugiej połowie listopada i zawsze jest
miesiąc na złożenie wniosku czyli składanie wniosków będzie druga połowa grudnia –
pierwsza połowa stycznia. W tym czasie musimy te wnioski złożyć, musimy je dopracować
i tym tematem będziemy się w najbliższym czasie zajmować.
Na Forum Subregionalnym były poruszane też sprawy inne a mianowicie działanie 7.2.4 –
Infrastruktura dla podróżnych, wnioski złożyło w sumie 5 gmin tj. Kłaj, Słomniki, Miechów,
Krzeszowice i Charsznica. Myśmy złożyli największy wniosek na dofinansowanie

3 179 000 zł tj. na dworzec kolejowy i centrum. Będziemy taki wniosek składać też na
przełomie tego roku i tu wchodzi w grę dworzec i centrum ale nie z programu rewitalizacji
tylko z innego programu, z programu rewitalizacji dofinansowanie jest 75%, a w ramach
programu „Infrastruktura dla podróżnych” dofinansowanie wynosi 85%. Próbujemy jeszcze
do tego zadania dołączyć parking w Tunelu, przy okazji powiem, że wydzierżawiliśmy małą
działkę w Tunelu przy stacji od PKP z prawem do dysponowania na cele budowlane i
mamy wstępnie zaprojektowany tam zielony parking (płyty ażurowe) + stanowiska dla
rowerów. Może zdarzyć się taka sytuacja jeżeli złożymy wniosek, że musimy to w WPF
przewidzieć, że już w przyszłym roku będziemy mogli dworzec zaczynać. Była by to dobra
sytuacja bo wokół tej pętli, która została wyremontowana, gdyby też dworzec został
wyremontowany, gdyby centrum całe zostało uporządkowane, wykoszone krzaki i drzewa i
zagospodarowane, można by przy okazji dołączyć do tego przedszkole.
Będziemy początkiem przyszłego roku składać wniosek do Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej o pożyczkę na bardzo preferencyjnych warunkach na tego typu
zadanie, na przedszkole można do 1 mln zł. i będziemy się starać pozyskać od Wojewody
np. drugi milion złotych i ten temat byśmy w pewien sposób zamknęli.
Kolejna

sprawa,

rozpatrywaliśmy

temat

szlaku

rowerowego
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6.1.4

i zdecydowaliśmy również, że wszystkie te gminy począwszy od Charsznicy kończąc na
Krzeszowicach podjęliśmy decyzję, że wycofujemy się ze szlaku rowerowego z tego
działania ze względu na mało korzystne warunki dofinansowania a uzgodniliśmy
z Marszałkiem, że ogłosi dla nas w najbliższym czasie dodatkowy nabór kart projektu z
innego zadania 4.5.2 – Nisko-emisyjny transport miejski. Okazało się, że w ramach tego
programu można wcisnąć trasy rowerowe połączone z punktami przesiadkowymi czyli
dworce PKP, przystanki autobusowe. O tyle to jest korzystne, że jest tu szansa na 85%
dofinansowanie a w poprzednim zadaniu wynosi dofinansowanie tylko 50%.
Szukamy zatem terenu gdzie można zrobić taki szlak rowerowy, aby szlak nie figurował
jako droga gminna, analizujemy czy nie figuruje jako droga gminna np. doły w Uniejowie –
Rędzinach i np. zrobić od Jelczy koło zalewu ścieżkę rowerową aż do dworca w Tunelu.
Przy okazji zrobić drogę za 85% ale warunek nie może to być droga gminna.
To co w Chodowie planujemy po dawnej kolejce nie jest to droga gminna, szukamy więcej
takich miejsc na terenie naszej gminy
Radny Tomasz Kościelniak – można by taki szlak poprowadzić koło Dudka między
łąkami w Charsznicy.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – musi to wszystko mieć sens, musi łączyć ludzi, obszary
zabudowane z przystankiem, musi być prawo do dysponowania gruntem, musi być

wykazana pewna logika działania.
To co może być interesujące dla nas, dla mieszkańców otóż byłem niedawno w pewnym
biurze w Sułkowicach odnośnie paneli fotowoltaicznych. Jest nowa ustawa i tak jak żeśmy
przeanalizowali ustawa ta jest korzystna dla fotowoltaiki. Polega to na tym, że jeżeli ktoś
zakłada sobie przykładowo panel 3 KW to produkcję prądu zużywa na własne potrzeby nie
kupuje prądu i nie płaci ale jeżeli nie wykorzystuje i idzie w sieć to 80% tego może
odebrać, nieważne kiedy. Rozliczenia są półroczne i jeżeli zimą (styczeń, luty, marzec)
pobrał za dużo to już kwiecień, maj, czerwiec zwróci tą różnicę ale jeżeli wyjdzie do przodu
na plus to pieniędzy nie dostanie. Dlatego warto na bieżąco licznik obserwować i
korzystać nawet ogrzewając mieszkanie. Druga sprawa jest taka, że nie powinno się
zgodnie z ustawą robić większej mocy tej instalacji niż się ma przydziału, a zawsze można
wystąpić o zwiększenie mocy.
W I kwartale przyszłego roku ma być nabór wniosków, będziemy składać ale nie na
konkretne osoby, bo nie wiemy które. Jest to pewien problem, bo pytanie jest jeżeli
instalacja jest na dachu domu jest 8% VATu, jeżeli na ziemi lub na dachu budynku
gospodarczego jest 23% VATu. Teraz pytanie ile procent jest takich dachów na domach,
które zmieszczą 3 KW czyli 21 m2. Praktycznie takich domów jest mało bo jak jest komin i
komin cieniuje to przerywa całość, tzw. jaskółka na dachu też przerwie. Dlatego też
przyjmiemy chyba z góry że jest to 23% WATu i zrobimy tzw. program funkcjonalnoużytkowy czyli nie określimy nazwisk tylko ilość, dostaniemy dotację to wtedy wiemy ile.
Mamy 270 osób chętnych na kolektory słoneczne, przymierzamy 200 osób bo pytanie jest
ile ostatecznie będzie chętnych. Skoro mamy 60% dotacji to 40% ile osób może wpłacić i
dlatego szacujemy wstępnie 200 osób. Może jakieś pytanie dodatkowe wyślemy do tych
osób, które się wstępnie zdeklarowały.
Na kolektory fotowoltaiczne mamy zapisanych 800 osób, pytanie ile z nich wpłaci 8-10 czy
12 tys. zł udziału własnego, przymierzamy wstępnie w granicach 375 kolektorów
fotowoltaicznych, bo tu nas ogranicza zaś tzw. linia demarkacyjna, która mówi o tym, że
może gmina wystąpić o 2 MB czyli licząc kolektory słoneczne 200 szt. po 3 KW to nam
zostaje na 375 szt. średnio 4 KW paneli fotowoltaicznych.
My określimy sobie przedział 3,4 i 5 KW panele w pewnych proporcjach, przejdzie nam
wniosek to dopiero wówczas będziemy szukać konkretnych ludzi z pieniędzmi, kto wpłaca
ten ma.
Złożyliśmy wniosek do programu 10.1.3 jest to taki oświatowy wniosek, dofinansowanie
85% dotacji na wyposażenie pracowni przedmiotowych, czego nie ma.
Przystąpimy też w niedługim czasie do programu na przedszkola, poszerzenie zakresu

usług przez przedszkola, zwiększenie godzin pracy itd.
Tych wniosków jak widzicie jest dużo ale teraz jest szansa i trzeba ją wykorzystać.
Do 15 listopada musimy opracować projekt budżetu na 2017 rok, na pewno niczego tutaj
nie wymyślimy, pewien kurs mamy obrany na pewnego rodzaju dotacje, inwestycje, nie
będziemy robić wodociągów, kanalizacji bo mamy wykonane. Będziemy realizować
zadania nad którymi już pracujemy tj. wnioski oświatowe, rewitalizacja, wstępnie
przyznane dotacje na drogi powodziowe, ścieżki rowerowe, może jeszcze nam się uda i w
tym roku spróbujemy jeszcze pewne drogi powodziowe dołączyć. Myślałem tutaj
o Pogwizdowie gdzie nasz radny mieszka, droga ta jest bardzo zniszczona i dosyć mocno
jest zniszczona w Jelczy tam gdzie Pani radna mieszka przynajmniej sam dół, muszą to
być faktycznie drogi zniszczone aby można się było jeszcze ubiegać o dofinansowanie.
Zobaczymy może się uda, musimy i o nasze gminne drogi dbać. Być może uda się
powiatowi wstawić do dróg powodziowych drogę na Tunel przez las. Gdyby to było 80 %
dotacji i 20% własne środki to są to małe pieniądze a wielka sprawa.
Jesteśmy na etapie przejmowania od PKP działki koło dworca tam gdzie dawniej SOK
miał budkę, ta część jest jeszcze nie nasza, ale jesteśmy już po uzgodnieniach, mamy
podpisany protokół uzgodnień i działkę przejmujemy. Może już na kolejnej sesji taki projekt
uchwały przedstawimy.
Rozmawiamy też o kolejnej działce o powierzchni około 1 ha, obok Planety. Jest tam
problem ale spróbujemy przeforsować, nie bardzo chcą nam to przekazać. Wiem, że
sprzedali działkę naprzeciwko „Złotego Rogu” obok tego budynku Szczepanika. Nie wiem
kto to kupił ale się dowiem.
W dniu jutrzejszym tj. 27 października br. mamy przetarg na śmieci, czy zostanie
rozstrzygnięty czy też musimy powtarzać zobaczymy jakie będą kwoty. Na dzień dzisiejszy
5 zł to jest bardzo dobra cena, mam ceny z całego województwa to nie ma cen niższych.

Ad. 17. Dyskusja.

Radny Oleksy Zbigniew – pytanie na temat dróg powodziowych, czy droga w Wierzbiu
jest brana pod uwagę?
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – 7 dróg mieliśmy zaliczonych przez komisję wojewódzką,
z tego 5 dróg mieliśmy wytypować i 2 drogi były wytypowane w Wierzbiu.
Potem otrzymaliśmy informację, że w ogóle w całym kraju nikt nie dostanie

dofinansowania na drogi powodziowe.
Po pewnym czasie dostaję telefon z Urzędu Wojewódzkiego i mam konkretne pytanie –
proszę wytypować konkretnie 2 drogi, po przeanalizowaniu wytypowaliśmy na ten rok
2 drogi w Wierzbiu. Jeżeli dofinansowanie będzie w tym roku to jesteśmy w stanie to
zrobić, bo te 2 drogi mieszczą się poniżej pewnego pułapu finansowego gdzie moglibyśmy
szybko zlecić bez przetargu. Jeżeli nie będzie w tym roku to liczymy na przyszły rok, że
coś z tego będzie. Drogi te się łączą i będzie je najprościej zrobić gdyby rzeczywiście
doszło do realizacji jeszcze w tym roku.
Radny Andrzej Pietrzyk - a droga Swojczany – Ścięgna nie jest ujęta w planie?
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – Ścięgna odłożyliśmy na rok następny jeśli będzie
dofinansowanie a to już nie od nas zależy. Ponadto droga ta jest długości powyżej 1 km a
w tym wypadku musimy mieć przy realizacji decyzje środowiskową, z czym jest problem
bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opiniuje nam czy wymagana jest ocena
oddziaływania na środowisko. W tej chwili jak np. wystąpiliśmy o drogi w Charsznicy tj. ul.
Rzemieślnicza, Mickiewicza i Skowrona to dostaliśmy tyle pytań, nad którymi siedzimy i
zastanawiamy się jak do pewnych tematów podejść np. jak zabezpieczamy płazy
w okresie rozrodczym, co z wodami spływającymi z dróg, gdzie spływają, jak są
oczyszczane, jak zabezpieczamy główne zbiorniki wód podziemnych. Jest to masa pytań,
często ocena wymaga porady specjalistów i czasu na opracowanie stosownej
dokumentacji.
Radny Czarny Jan – proszę Pana Kierownika Zakładu Usług Komunalnych o informację
jaka jest oszczędność prądu na ogniwach fotowoltaicznych i jaki jest z tego tytułu zysk.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Pan Kozioł Zenon – na dzień dzisiejszy nie
umiem na to pytanie odpowiedzieć.
Wójt Gminy Pan Jan Żebrak – chcąc się zorientować w tym temacie Kierownik ZUK
próbował rozszyfrować faktury zeszłoroczne, tegoroczne jaka jest korzyść wynikająca
z oszczędności prądu i nie dał rady tego zrobić. Dlatego będąc w Sułkowicach w biurze
projektowym SOLARPOL przedstawiłem ten problem, odpowiedziano mi, że mogą się
tego podjąć ale raczej nie będą w stanie dokonać takiej oceny, gdyż na fakturach jest tyle
pozycji, różne okresy rozliczeniowe że nie jesteśmy w stanie tego porównać. W związku
z powyższym zleciłem zamontowanie licznika specjalnego (podlicznik), który puszcza prąd
z fotowoltaiki na oczyszczalnie bo rok czasu minął i nie wiemy jaką mamy z tego korzyść.
W wyniku tego będziemy mieć możliwość oceny, analizy kiedy, w jakich okresach, jak ten
prąd jest zużywany, ile go tracimy ile go nie wykorzystujemy żeby w pewnym sensie na ile
się da tak doprofilować funkcjonowanie oczyszczalni aby jak najwięcej tego prądu

wykorzystywać, a nawet przyjąć pewne rozwiązania wykorzystujące energię. Jeżeli
następuje oczyszczanie ścieków w oczyszczalni jest tzw. osad, który się pompuje
z bioreaktorów, osad jest prasowany i następnie musi firma specjalizująca ten osad
zabierać i wywozić a kierownik za to płaci od kg. A może by się opłaciło ten osad suszyć
tym prądem, którego tracimy a wówczas będzie on lżejszy i mniejszy będzie koszt za
wywóz

kosztem darmowego prądu. Daję taki jeden przykład żeby starać się tak

skonfigurować działalność oczyszczalni żeby ta korzyść była. A jaka jest to zamontowany
podlicznik powinien nam dać na to odpowiedź.
Radny Kościelniak Tomasz – chciałby jeszcze powiedzieć, że droga do Kierownika
Zakład Usług Komunalnych jest w bardzo złym stanie, też można by ją ująć w planach
remontowych.
Radny Pietrzyk Andrzej – jest propozycja aby część ulotek przekazać sołtysom aby
rozdali mieszkańcom przy zbiórce kolejnej raty podatku rolnego.
Wójt Gminy – myślę, że już dzisiaj jest paru sołtysów to mogą zabrać, pozostałym
dostarczymy. W przypadku gdyby brakło zlecimy jeszcze dodrukowanie, nie ma problemu
jest to niewielki koszt.

Ad. 18. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy Uchto Zdzisław uznał, że tematyka sesji została
wyczerpana i w związku z powyższym zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy
Charsznica.
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