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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

1. Jaki główny cel Gmina powinna realizować przez najbliższe 4 lata 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Podstawowym celem istnienia gminy jest zaspokajanie zbiorowych, wspólnych 
interesów jej mieszkańców. Najważniejszym jednak dobrem każdego z nas jest 
życie i zdrowie, dlatego moim zdaniem gmina powinna w pierwszej kolejności 
realizować te zadania, które  bezpośrednio wiążą się z tymi kwestiami, jak 
zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa – od odpowiedniego stanu dróg, po 
likwidację zagrożeń ekologicznych, takich jak smog czy zanieczyszczenie wód.   

Moim priorytetem jest dynamiczny i zrównoważony rozwój naszej Gminy, który nie 
ma szans powodzenia bez współpracy samorządowców z mieszkańcami, jak 
również przedsiębiorcami. Jak to już podkreślałem w swoim programie 
wyborczym - nie widzę dalszego rozwoju Gminy bez większej partycypacji 
mieszkańców oraz wsłuchania się samorządowców w ich głosy.  
Dlatego też w mojej ocenie sprawą wymagająca pilnej realizacji jest opracowanie 
nowej Strategii Gminy Porąbka z szerokim udziałem społeczeństwa. Ważnym jest, 
by na potrzeby strategii przygotować aktualną diagnozę sytuacji społeczno-
gospodarczej Gminy, zidentyfikować najważniejsze problemy wymagające 
rozwiązania, a następnie wyznaczyć wizję i misję gminy, kierunki rozwoju Gminy 
oraz cele strategiczne mające wpływ na dalszy rozwój Gminy. 
Pod każdy z celów należy skonkretyzować działania i zadania służące jego realizacji. 
Strategia musi zostać przygotowana w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, w 
szczególności poprzez przedstawicieli różnych środowisk, organizacji społecznych, 
kulturalnych i lokalnych liderów. Patrząc na naszą Gminę, na pewno ważnym 
kierunkiem działań są działania proekologiczne, stąd po zakończeniu budowy 
kanalizacji sanitarnej w Bujakowie przy ul. Podlesie konieczne będzie planowanie 
budowy kolejnych odcinków. Ze względu na zakazy i nakazy wynikające z 
ustanowienia strefy ochrony ujęć wody SOŁA 2 i SOŁA 3 konieczne jest 
zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w tym obszarze, przy czym 
zamierzam zabiegać o współfinansowanie tej inwestycji przez właściciela ujęć 
AQUA S.A. Kolejnym etapem jest budowa kanalizacji w Por 
ąbce. Będzie mogła ona być wykonywana etapowo, w miarę posiadanych środków. 
Ze względu na fakt, że teren ten znajduje się poza aglomeracją, możliwość 
pozyskania środków wobecnym okresie programowania posiadamy tylko w 
WFOŚiGW Katowice. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

2. Jakie Pani / Pana zdaniem inwestycje gminne Gmina powinna realizować w pierwszej kolejności?  

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

W związku z odp. na pytanie pierwsze te, które 
bezpośrednio wpłyną na poprawę naszego zdrowia, 
lub zabezpieczą przed możliwością utraty zdrowia i 
życia. 

Jest bardzo dużo do zrobienia, jednak biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe naszej Gminy uważam, że 
przede wszystkim należy dokończyć inwestycje już rozpoczęte, takie jak budowa kanalizacji sanitarnej w 
Bujakowie i Kobiernicach wzdłuż ul. Podlesie. Realizacja I etapu tego zadania została rozpoczęta w lipcu br. i 
potrwa jeszcze do września 2019 r. Po wykonaniu obecnie realizowanej części zadania chciałbym, aby zostały 
zrealizowane prace na odcinku, który musiał zostać ze względów finansowych wyłączony z obecnej realizacji. 
Planowane jest uzyskanie umorzenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację obecnie prowadzonych prac i przeznaczenie tych 
środków na budowę pozostałego odcinka w rejonie ul. Stawowej w Bujakowie i ul. Polnej w Kobiernicach. 
Kolejną inwestycją jaką chciałbym zrealizować jest rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Porąbce. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót. Realizacja tego 
zadania pozwoli dostosować budynek do obowiązujących wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz 
zapewni dostępność szkoły dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Pozwoli również uniknąć konieczności 
wprowadzenia nauczania w systemie dwuzmianowym. Ze względu na możliwości finansowe Gminy realizacja 
rozbudowy przewidziana jest na lata 2018-2020. 
 
Długo oczekiwanym zadaniem jest również budowa wodociągu w Porąbce - Wielkiej Puszczy. Zadanie to jest od 
strony formalno-prawnej przygotowane do realizacji. Wraz z Gminą Andrychów została opracowana 
dokumentacja projektowa i uzyskano niezbędne zezwolenia. Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest 
jednak od podjęcia prac przez Gminę Andrychów i doprowadzenia magistrali zasilającej do granicy z Gminą 
Porąbka. Prace na terenie naszej Gminy powinny rozpocząć się już w 2019 r. 
 
Ważną inwestycją z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest budowa chodnika wzdłuż ul. 
Bukowskiej w Czańcu i Porąbce. Jest to co prawda droga powiatowa, jednak doświadczenia z lat wcześniejszych 
wskazują, że zaangażowanie Gminy w przygotowanie inwestycji, jak również w jej finansowanie znacząco 
przyspiesza realizację tego typu zadań. Zarząd Dróg Powiatowych przystąpił do prac projektowych. Mam 
nadzieję że na zadanie to uda się pozyskać środki zewnętrzne, które ułatwią szybkie zrealizowanie zadania. 
Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że przebudowa drogi powiatowej Porąbka- Czaniec, obejmująca również 
budowę chodnika oraz przebudowa drogi Czaniec- Roczyny nie byłyby możliwa bez udziału finansowego Gminy 
Porąbka - Gmina pokryła 25% kosztów inwestycji (25% pokrył Powiat a na 50% uzyskano dotację). Podobny 
montaż finansowy praktykowany jest przez sąsiednie gminy, które również partycypują w kosztach budowy dróg 
powiatowych. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

3. Pozyskiwanie środków UE na inicjatywy proekologiczne - jak, kiedy? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Samo pytanie zostało dość dziwnie sformułowane – jak pozyskać ? – o 
tym mówią regulaminy konkretnych naborów, kiedy ?– wtedy kiedy 
zostaną ogłoszone.  
Obecnie mamy ostatni moment na pozyskiwanie środków unijnych w 
dogodnych wysokościach. Jak pozyskiwać w naszej gminie -  
1. Określić najważniejsze cele proekologiczne, by rozwiązać konkretne 
problemy, dlatego należy wzmocnić stanowisko ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych przynajmniej 1 osobą mającą doświadczenie w 
pozyskiwaniu środków i opracować wcześniej założenia do projektów, 
lub mieć gotowe projekty, kiedy będą ogłoszone konkretne nabory.  
2. Zabezpieczyć środki na realizację. 
3. Nie wycofywać się z realizacji kiedy będziemy mieli przyznane 
dofinansowanie – jak to było kilka lat temu z kanalizacją na Bujaków, 
czy budową szerokopasmowego internetu. 

W okresie programowania 2014-2020 r. Gmina podpisała 4 umowy z Urzędem Marszałkowskim 
na realizację zadań proekologicznych: 

a) umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Bujakowie — dofinansowanie 2 min zł - 
maksymalne dofinansowanie, jakie przysługuje nam na budowę kanalizacji sanitarnej 
poza aglomeracją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w obecnym okresie 
programowania, 

b) umowa na zagospodarowanie nabrzeży w Gminie Porąbka - dofinansowanie 
prawie 3 min zł w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa 
Śląskiego (RPO WSL 2014-2020) - budowa 4 centrów 
edukacyjno - ekologicznych - po jednym w każdym sołectwie z placami zabaw, ścieżki 
piesze na terenie sołectw, zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia warsztatów 
ekologicznych - centra posłużą nam do prowadzenia edukacji ekologicznej w różnych 
dziedzinach ochrony środowiska m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, 
ochrony wód, ale również do organizacji mniejszych imprez czy jako miejsce zabaw dla 
dzieci, 

c) umowa na Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach - 
dofinansowanie ok. 400 tys. zł (RPO WSL 2014-2020) - zadanie już 
zrealizowane w 2017 r, 

d) umowa na Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Czańcu - 
dofinansowanie ok. 300 tys. zł (RPO WSL 2014-2020) - zadanie już zrealizowane w 
latach 2016-2017. 

W obecnym okresie programowania (do roku 2022) planuję jeszcze złożenie wniosków o 
dofinansowanie oraz realizację następujących zadań: 

a) termomodernizacja „starej" części budynku szkoły podstawowej w Porąbce 
ramach już zaplanowanej rozbudowy tej szkoły, 
b) ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka 
- wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne z możliwością zastosowanie 
również odnawialnych źródeł energii w budynkach modernizowanych - tzw. projekt 
grantowy lub parasolowy, gdzie dofinansowanie może wynieść do 85%., 
c) termomodernizacja budynku Domu Kultury w Bujakowie, 
d) termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Porąbce, 
e) termomodernizacja budynku LKS Czaniec. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

4. Jakie kierunki rozwoju dla naszej gminy kandydaci widzą jako nadrzędne i w jaki sposób chcieli by je realizować? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Nadrobienie zaległości w działaniach dot. ochrony środowiska i w rozwoju 
obywatelskim gminy – premiowanie aktywności mieszkańców, edukacja 
obywatelska, zapewnienie realnego wpływu na decyzję władz, włączenie 
mieszkańców do interesowania się wspólnotą. Zmiana podejścia administracji do 
mieszkańca. Bezpieczna i wszechstronna edukacja na wysokim poziomie – 
opracowanie przemyślanej polityki edukacyjnej gminy. 

Cele i kierunki rozwoju naszej Gminy omówiłem w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
Myślę jednak, że kierunki rozwoju powinny być ściśle powiązane ze strategią 
rozwoju. Obowiązująca na lata 2008-2020 Strategia Rozwoju Gminy Porąbka, 
uchwalona przez Radę Gminy Porąbka, przewiduje strategiczne cele rozwoju Gminy 
tj. aktywna ochrona środowiska, rozwój oświaty, edukacji i kultury, rozwój 
turystyki, sportu i rekreacji, rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej, 
poprawa bezpieczeństwa publicznego, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz 
wsparcie przedsiębiorczości. Uważam, że należy jak najszybciej przystąpić do 
opracowywania nowej strategii rozwoju naszej Gminy. Zależy mi, aby czynny udział 
w jej opracowaniu mieli mieszkańcy naszej Gminy, co przyczyni się do określenia 
najistotniejszych kierunków rozwoju Gminy. Osobiście uważam jednak, że 
nadrzędnym celem jest rozwój edukacji, ponieważ dzieci są naszą przyszłością. 
Dlatego też moim marzeniem jest aby nasze dzieci żyły w przyjaznym, czystym i 
bezpiecznym środowisku. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

5. Jakie kandydaci widzą pola pozyskania dodatkowych środków na działalność gminy? 
6. Na realizację jakich gminnych inwestycji należy pozyskiwać środki zewnętrzne np. unijne? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Odp. na pyt. 5: 
 
Takie jakie są dopuszczalne w finansach publicznych, najpierw 
ograniczenie niepotrzebnych wydatków, zweryfikowanie umów 
dotyczących dochodów, skonsolidowanie kredytów i pożyczek i 
restrukturyzacja (spłata) długu w oparciu korzystniejsze 
rozwiązania i narzędzia rynkowe, co pozwoli nam zaoszczędzić 
znaczną ilość pieniędzy. Zmiana strukturalna pewnych 
wydatków bieżących, na korzystniejsze dla wydatków 
budżetowych formy działania. Pozyskanie środków 
zewnętrznych – rządowych i unijnych. Dobre i gospodarne 
zarzadzanie mieniem komunalnym. Zdobywanie znacznych 
środków z podatków bezpośrednich jest niemożliwe ze względu 
na już wygórowane stawki, bliskie maksymalnym, 
dopuszczalnym pułapom. 
 
Odp. na pyt. 6: 
 
Najlepiej na wszystkie – lepiej dostać choć część 
dofinansowania, niż robić wszystko z własnych środków. 

Odp. na pyt. 5 i 6: 
 
Środki, które można pozyskać na działania proekologiczne i które już są na bieżąco pozyskiwane, to 
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Planuję kontynuację obecnie dofinansowywanych Programów: 

a) Program ograniczenia niskiej emisji — dotacja do wymiany źródeł ciepła, dla tych mieszkańców, 
którzy będą chcieli wymienić źródło w roku 2019 - z WFOŚiGW otrzymujemy częściowo dotacje, 
częściowo pożyczkę, korzystamy tu również z umorzeń już częściowo spłaconych pożyczek z lat 
poprzednich, 

b) Program budowy przydomowych oczyszczalni - pożyczka, częściowo umarzalna, przekazywana 
mieszkańcom jako dotacja, 

c) Program usuwania wyrobów zawierających azbest - pozyskujemy z WFOŚiGW dotację, Gmina 
wybiera wykonawcę, który demontuje i odbiera azbest z posesji, co dla mieszkańców jest 
całkowicie nieodpłatne. 

Z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach planuję również 
pozyskać środki na dalszą budowę kanalizacji w Gminie - poza aglomeracja. Istnieje możliwość 
pozyskania pożyczko-dotacji na 100% wartości zadania (40% dotacji i 60 % pożyczki). 
Dodatkowo zamierzam starać się o środki na edukację ekologiczną, bezsprzecznie istnieje olbrzymia 
potrzeba edukowania mieszkańców, w szczególności w dziedzinie spalania paliw niskiej jakości, nie 
mówiąc już o spalaniu odpadów, co niestety czasami jeszcze ma miejsce. Chce pozyskać środki na tzw. 
działania miękkie na organizowanie warsztatów, konkursów, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z 
naszej Gminy, ich organizację ułatwią nowopowstałe centra edukacyjno-ekologiczne. 
Jeśli chodzi o drogi gminne to we wrześniu został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Zielona w Czańcu" do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020, ze względu na korzystny poziom dofinansowania w stosunku do programu rządowego. 

W kolejnych latach planuję przygotowanie następnych inwestycji drogowych, wg określonego planu 
poprzedzonego sporządzeniem Inwentaryzacji stanu dróg w naszej gminie. Zgodnie z obietnicą Rządu 
kontynuowany będzie Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, gdzie wnioskowane będą o dofinansowanie kolejne odcinki 
dróg. 

Z kolei na działania sportowe - w tym w pierwszej kolejności modernizację boiska sportowego przy 
szkole w Kobiernicach - planuję pozyskać środki z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
- finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przy czym dofinansowanie wynosi 33% 
wydatków kwalifikowanych. 

Myślę również o wykorzystaniu w następnych latach nowoutworzonego programu rządowego OSA 
(Otwarte Strefy Aktywności), w ramach których mogą powstać: siłownia plenerowa (minimum 6 
różnych urządzeń) oraz strefa relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia 
do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie 
zieleni - nasadzenia) oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z 
ogrodzeniem. 

Nasza Gmina jest również członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska i 
korzystamy również z dofinansowania w ramach tego stowarzyszenia. W ostatnim czasie w ramach 
LGD ze środków PROW współfinansowane były zadania: 

a)  Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Czańcu przy ul. K.K. Wojtyły, 
b)  Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Czańcu przy ul. Królewskiej, 
c) Budowa strefy aktywnego wypoczynku w Kobiernicach. 

W ramach LGD istnieje również możliwość pozyskiwania środków na działania kulturalne, z których 
korzystają m.in. działające na terenie gminy stowarzyszenia, ale również nasz Gminny Ośrodek Kultury, 
który zawnioskował o pomoc na zadanie „Doposażenie gminnego ośrodka kultury w Porąbce, celem 
podniesienia jakości oferowanych usług kulturalnych". 
Jeśli tylko ogłaszane będą konkursy w tramach LGD, na pewno będę starał się aplikować, a następnie 
efektywnie wykorzystać oferowane tam środki. 

Gmina współpracuje również z gminami partnerskimi w Czechach i na Słowacji, co pozwoli nam 
realizować wspólne projekty w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Do tej pory 
udało nam się skutecznie zrealizować i rozliczyć 8 takich projektów. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

7. Czy kandydaci akceptują poziom zadłużenia gminy i jakie widzą metody na wyjście z tej sytuacji? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Poziom zadłużenia możnaby było zaakceptować (nie jest wysoki w stosunku do 
dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia – wynoszącego 60% dochodów bieżących), 
jednak ma niekorzystną strukturę, ponieważ zadłużenie jest oparte w większości o 
kredyty bankowe na bieżące utrzymanie gminy, przy czym w roku 2019 będziemy 
spłacać prawie 2 mln 400 tys. zł, a w 2020 – już o milion więcej, po czym spadnie 
znów w roku następnym do 2 mln. 200 tys. zł. Można znaleźć korzystniejsze formy 
finasowania działalności gminy niż kredyty, gdzie to gmina ustala plan spłat 
(obligacje komunalne). Do zadłużenia dochodzą pożyczki w WFOŚ – na działania 
proekologiczne, w połowie umarzane ze wskazaniem przeznaczenia tego 
umorzenia na inne działania proekologiczne. 

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2018 r. nie przekroczy 12.204.962,00 zł. 
Kwota długu wynika z: 

a) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach - w wysokości 1.448.800,00 zł. 
Z pożyczek finansowane są działania służące ochronie środowiska tj . 
budowa kanalizacji, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, 
wymiana kotłów c.o). Pożyczki udzielane są na preferencyjnych 
warunkach i co najważniejsze po spłacie części zadłużenia można ubiegać 
się o ich umorzenie ( do 45%), co też Gmina czyni. 

b) kredytów – w wysokości 10.756.162,00 zł, w tym kwota 1.091.727,00 
zł stanowią środki na udział budżetu Unii Europejskiej w realizacji 
inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka - sołectwo 
Bujaków". Kredyt zostanie spłacony jednorazowo po otrzymaniu dotacji 
(refundacji poniesionych wydatków) ze środków UE. Z kredytów tych 
finansowano również inwestycje m.in. termomodernizacja budynku Szkoły 
w Porąbce-Kozubniku, budowa kanalizacji w Czańcu i Kobiernicach, 
termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach, termomodernizacja 
Przedszkola nr 2 w Czańcu, budowa Przedszkola w Kobiernicach, 
Pumptrack w Kobiernicach. 

Zarówno w 2018 r. jak i kolejnych latach wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań gminy nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w 
art.243 ustawy o finansach publicznych, co gwarantuje utrzymanie płynności 
finansowej naszej Gminy. Zadłużenie na tym poziomie jest bezpieczne, a bez niego 
realizacja inwestycji, nawet tych na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne ze 
względu na faktyczny termin ich otrzymania (niejednokrotnie ponad rok po 
realizacji zadania) byłaby niemożliwa. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

8. Jakie kandydaci widzą potrzeby w zakresie budowy i remontów infrastruktury w naszej gminie z podaniem źródła ich 
finansowania? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Infrastruktura drogowa – środki rządowe, modernizacja oświetlenia ulicznego i w 
budynkach komunalnych na energooszczędne – RPO Województwa Śląskiego – RIT 
Południowy (nabór grudzień 2019 r.); efektowne oświetlenie – ZIT i RIT nabór 
październik – 2019 r. Gospodarka wodno - ściekowa – RIT nabór wrzesień 2019 r. 
(m. in. budowa wodociągu do Wielkiej Puszczy, kontynuacja rozbudowy 
kanalizacji). 

Wśród największych i najpilniejszych potrzeb w zakresie budowy i remontów 
infrastruktury, wymieniłbym: 

a) rozbudowę sieci kanalizacyjnej, 
b) poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg - budowa chodników wzdłuż 

dróg o znacznym natężeniu ruchu, doświetlenie dróg i przejść dla pieszych, 
c) remonty i przebudowa sieci drogowej z uwzględnieniem odwodnienia dróg, 
d) niezbędną modernizację i remonty placówek oświatowych, 
e) remonty, modernizacja i budowa nowych miejsc aktywnego wypoczynku 

mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne itp.) 
f) dalsza termomodernizacja obiektów kubaturowych administrowanych przez 

Urząd Gminy Porąbka. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

9. Jak kandydaci  widzą kwestie komunikacji z mieszkańcami i co w tym zakresie chcieliby zmienić? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Bardzo cieszę się, że zmiany ustawodawstwa państwowego od nowej kadencji 
wprowadzą ciekawe rozwiązania w tym zakresie: konsultacje, inicjatywę 
obywatelską itp.  
W kwestii komunikacji z mieszkańcami w naszej gminie trzeba zmienić prawie 
wszystko, szczególnie cyklicznie informować ich o działaniach w gminie (moje 
kwartalne spotkania z mieszkańcami – jak teraz przedstawiam program), szeroko 
konsultować decyzje oraz opracowywać wspólnie strategie i plany poszczególnych 
polityk gminy. Wójt musi lubić rozmawiać z mieszkańcami i nie bać się z nimi 
spotykać. 

Obecnie Urząd Gminy komunikuje się z mieszkańcami za pomocą strony 
internetowej, BIP, oficjalnych stron na portalach FACEBOOK, TWITTER i INSTAGRAM 
jak również za pomocą oficjalnej skrzynki e-mail i e-PUAP. Cyklicznie wydawana jest 
gazetka „Nasza Gmina". Dla bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami utworzone 
zostało w budynku Urzędu Gminy Biuro Obsługi Interesanta. Ważne informacje i 
wiadomości umieszczane są na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 
Organizowane są również zebrania wiejskie. W bieżącym roku została uruchomiona 
dla mieszkańców Gminy aplikacja BLISKO, która umożliwia dwustronną komunikację 
pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami (również turystami). Aplikacja jest 
rozwinięciem istniejącego od 2010 r. systemu powiadamiania mieszkańców przez 
wiadomości SMS. Umożliwia ona przesyłanie informacji do mieszkańców w postaci 
tekstu (w tym dokumentów np. pdf), zdjęć, rysunków, plakatów, map, i innych plików 
graficznych, jak również krótkich filmów. Nie ma tutaj ograniczeń co do ilości 
wysyłanych informacji tak jak w przypadku SMS. Przez osiem lat w systemie SMS 
zarejestrowało się ok. 1700 mieszkańców Gminy, natomiast w ciągu czterech 
miesięcy od uruchomienia aplikacji BLISKO mamy już prawie 1200 użytkowników. 
 
Co poprawić?? 
Najważniejsze jest zachęcenie mieszkańców do pobierania aplikacji, bo jest to 
najprostszy i najszybszy sposób dotarcia z informacjami do wszystkich mieszkańców. 
Na rok 2019 planowany jest druk ulotek, prowadzenie zajęć ze starszą młodzieżą w 
szkołach oraz opracowanie i przeprowadzenie gry terenowej dla użytkowników 
aplikacji z terenu Gminy. Chcę osiągnąć efekt w postaci min. 3000 użytkowników tej 
aplikacji. Chcę również, aby możliwie szybko uruchomić komunikację w drugą stronę, 
tj. od mieszkańców do Gminy. Dzięki temu, każdy użytkownik aplikacji będzie miał 
możliwość przesłania informacji do Urzędu Gminy (np. dziura w drodze, niedziałająca 
latarnia lub innych). System umożliwia również przeprowadzanie konsultacji i ankiet. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

10. Proszę o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii i uszeregowanie ich 
wg ważności od najważniejszej. 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Mogę więcej zadeklarować:  
 
1. Mieszkańcy będą mieć większy i realny wpływ na naszą gminną rzeczywistość. 
2. Poprawimy system remontów dróg. 
3. Pozyskam środki zewnętrzne na kontynuację budowy i modernizacji kanalizacji.  
4. Administracja będzie pomocna mieszkańcom – utworzę stanowisko do pomocy 
przy pisaniu wniosków indywidualnych do programów proekologicznych – np. 
Czyste powietrze. Wzmocnię nadzór nad realizowanymi zadaniami gminnymi. 
4. Obsadzanie wolnych stanowisk urzędniczych będzie odbywało się wyłącznie w 
sposób przewidziany w prawie, przeniesienie z innego urzędu lub otwarty konkurs.  
5. Doposażę szkoły w sprzęt, ciekawe pomoce naukowe oraz inne wymagane 
prawem rozwiązania.  
6. Zapewnię dobre działanie Domu Kultury wraz z filiami i ciekawą ofertę 
skierowaną do różnych grup społecznych. 

Deklaracje zawarte są w moim programie wyborczym, jednak najważniejszym jest: 
 
a) dialog i współuczestnictwo mieszkańców w podejmowanych decyzjach, 
b) zwiększenie nakładów na edukację, 
c) pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje, 
d) likwidacja barier architektonicznych, 
e) czysta, ekologiczna i bezpieczna Gmina, 
f) usprawnienie funkcjonowania urzędu. 

 

11. Proszę o wskazanie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

1. Przygotowanie mieszkańców do zmiany sposobu segregowania śmieci. 
2. Zorganizowanie pomocy dla mieszkańców do pozyskiwania środków z programu 
„Czyste Powietrze” – nabór na wnioski już ruszył, by jak najwięcej osób mogło z 
tego dofinansowania skorzystać. 
3. Weryfikacja budżetu. 

Dla mnie najważniejszym jest : 
a) dalsza rozbudowa kanalizacji w Gminie, a tam gdzie nie jest to możliwe, to 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 
b) poprawa jakości powierza poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie 

Gminy, 
c) poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie np. rozbudowa Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Porąbce, zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w 
przedszkolach, 

d) poprawa jakości dróg administrowanych przez Gminę. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

12. Proszę o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów gminy. 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

1. Smog i ścieki spuszczane do rzek i rowów. 
2. Mała aktywność w życiu społeczno–obywatelskim  mieszkańców. 
3. Nierównomierny rozwój sołectw i ich poszczególnych części. 

Jednym z problemów naszej Gminy jest ukształtowanie jej terenu i mocno 
rozproszona zabudowa. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost faktycznych 
kosztów budowy, jak również utrzymania infrastruktury drogowej, czy zaopatrzenia 
w media. Fakt ten uniemożliwia często osiągnięcie minimalnych wskaźników 
wymaganych do pozyskania środków zewnętrznych na realizację budowy 
infrastruktury — np. współczynnik koncentracji mieszkańców na km sieci 
kanalizacyjnej. Problemem jest również położenie gminy na granicy dwóch 
województw i trzech powiatów. Z jednej strony daje to mieszkańcom możliwość 
znalezienia pracy w pobliskich miejscowościach czy skorzystania z usług różnego 
rodzaju instytucji w nich funkcjonujących, z drugiej jednak strony generuje 
różnorodne problemy związane chociażby z zapewnieniem i sfinansowaniem 
właściwej i satysfakcjonującej mieszkańców komunikacji publicznej. Trudność 
stanowi również ogromne zapotrzebowanie na finansowanie oświaty, które jest 
dofinansowane subwencją przez budżet państwa, ale niestety nie w całości i resztę 
gmina musi dokładać z własnego budżetu. Wydatki na oświatę stanowią ok. 22 min 
zł, co stanowi ok. 34% wydatków gminy, przy czym subwencja i dotacje wynoszą ok. 
14,5 min zł. Kolejną barierą jest czas, jaki upływa od złożenia wniosku o 
dofinansowanie inwestycji z UE po jego rozpatrzenie, a następnie od złożenia 
wniosku o płatność do faktycznego otrzymania środków. Są to długie miesiące, 
przez które Gmina ma „zamrożone" środki, które już na inwestycję musiała 
wydatkować. Stąd często, szczególnie przy większych projektach, istnieje 
konieczność zaciągania kredytów krótkoterminowych komercyjnych dla 
zachowania płynności finansowej. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

13. Czy jest Pani/Pan za debatą kandydatów na wójta? Proszę o uzasadnienie. 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Byłam, jestem i będę. Debata pokazuje, jakie predyspozycje reprezentacyjne ma 
kandydat, jak myśli i jak zachowuje się będąc pod presją. 

Moim zdaniem debata ma sens w dużej Gminie, gdzie ludzie się nie znają 
i kandydaci na radnych i włodarzy są często anonimowi. Natomiast ja jestem otwarty 
na bezpośredni i indywidualny kontakt z mieszkańcami, gdzie mogę skupić uwagę na 
ich problemach i potrzebach. Doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że do 
poszczególnych spraw należy podchodzić indywidualnie. 

 

14. Czy jest szansa na poprawienie komunikacji Bielsko - Czaniec? Czasem wyjazd z naszej wsi wymaga ekwilibrystki na zasadzie 
Czaniec -> Kęty -> Bielsko, lub Czaniec -> Andrychów -> Bielsko.  
Jakie kandydaci mają plany na usprawnienie komunikacji Czaniec/Porąbka -> Bielsko? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Szansa jest zawsze. To kwestia ułożenia odpowiedniego planu komunikacji oraz 
opłacenia ewentualnych kosztów uruchomienia dodatkowych kursów czy linii (nie 
mamy, a przydało by się uruchomienie połączenia Czaniec Górny – Porąbka).  
By usprawnić komunikację potrzeba określić potrzeby mieszkańców w tym zakresie 
– więc powinno się zapytać ludzi i określić wielkość tego zapotrzebowania, 
następnie przeanalizować możliwości związane z dwoma naszymi przedsiębiorcami, 
którego współudziałowcami jesteśmy, lub niebawem będziemy – MZK i PKS 
odnośnie kwestii finasowania kursów. Nie chcę również dopuścić do likwidacji linii 
MZK – Kęty – przez Czaniec – do Andrychowa i z powrotem, co wiązało by się z 
brakiem komunikacji publicznej na Zagłęboczu. Jest to  o tyle zasadne, że nie 
wiadomo, co uzgodniły nasze władze w związku z przyszłością MZK. 

Jak już wspominałem w odpowiedzi na pyt. 12 położenie naszej Gminy na granicy 
dwóch województw i trzech powiatów generuje różnorodne problemy związane z 
zapewnieniem i sfinansowaniem właściwej i satysfakcjonującej mieszkańców 
komunikacji publicznej. Zapewnienie komunikacji w kierunkach Bielsko-Biała, 
Żywiec, Andrychów i Kęty nie jest zadaniem łatwym. Dlatego też, mimo wielu 
przeciwności i trudności staraliśmy się utrzymać obsługę komunikacji publicznej 
zarówno przez MZK Kęty jak i PKS Bielsko-Biała. Obecnie wraz z innymi gminami 
powiatu bielskiego i powiatem bielskim dla umożliwienia realizacji komunikacji 
publicznej wykraczającej poza teren gminy powołany został Beskidzki Związek 
Powiatowo-Gminny. Dzięki temu funkcjonuje komunikacja w kierunkach: Bielsko-
Biała i Żywiec; natomiast obsługę na kierunkach Kęty i Andrychów wykonuje MZK 
Kęty. Zarówno z Gminą Kęty jak i Gminą Andrychów oraz Beskidzkim Związkiem 
Powiatowo-Gminnym prowadzone są intensywne rozmowy i prace mające na celu 
utrzymanie funkcjonowania oraz usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej z 
jednoczesnym zapobieżeniem wzrostowi kosztów jej funkcjonowania. Analizowana 
jest również możliwość korekt rozkładów jazdy, czy też wprowadzenia dodatkowych 
kursów lub zmiany tras poszczególnych linii. Jednak decyzje takie mogą być 
podejmowane wyłącznie w oparciu o rzetelną analizę obciążenia poszczególnych linii 
i kursów autobusowych. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

15. Kolejna sprawa dotyczy projektów UE, między innymi na dofinansowanie fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych - sporo 
gmin już zainwestowało w takie rozwiązania - u nas.... trochę cisza (chyba że się mylę). 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Obecnie dobrym programem na tego typu rozwiązania jest program rządowy 
„Czyste powietrze”. Dlatego stworzę stanowisko ds. pomocy mieszkańcom 
odnośnie pozyskania środków z tego źródła, ponieważ to sami zainteresowani 
mieszkańcy są bezpośrednio uczestnikami tego prowadzonego przez WFOŚ 
programu. 

Dotacje na odnawialne źródła energii będzie można otrzymać przy okazji wymiany 
źródła ciepła w ramach dotacji, o którą zmierzamy ubiegać się ze środków Unii 
Europejskiej. Rozważę również rozszerzenie naszego Regulaminu PONE o możliwość 
zastosowania takich rozwiązań. Tym niemniej na chwilę obecną najważniejszą 
sprawą z zakresu energetyki jest likwidacja niskiej emisji i wymiana starych kotłów 
na nowe. Efekt ekologiczny liczony jako stosunek ilości wyeliminowanych z powietrza 
zanieczyszczeń do nakładów finansowych poniesionych przez inwestora na wymianę 
kotła jest wielokrotnie wyższy niż w przypadku instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z 
tzw. hierarchią potrzeb w pierwszej kolejności powinny być zaspakajane potrzeby 
najprostsze. Dlatego wymiana kotłów jest dla nas obecnie problemem 
priorytetowym, natomiast tam gdzie jest to możliwe, będziemy się starać łączyć obie 
te oferty. 

 

16. Wywóz śmieci - w każdym normalnym miejscu - przyjedzie śmieciara i wrzuci worki niebieskie i żółte, a u nas - nie, albo to, 
albo to. Śmieci, czemu nie można odbierać jednocześnie śmieci papierowych, tworzyw i bio? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Właśnie w normalnej gminie jest to zabronione – tak mówią 
przepisy, chyba że śmieci odbiera śmieciarka dwukomorowa. 

Od 1 stycznia 2017 r. zmienił się w naszej Gminie system segregacji odpadów. Jest to spowodowane zmianą 
przepisów krajowych, na wprowadzenie których gminy otrzymały czas do zawarcia kolejnej umowy z firmą 
odbierająca odpady. Z tego też powodu gminy wprowadzały je w życie w różnym czasie i stąd różnice 
pomiędzy różnymi gminami. 
Obecnie mamy podział odpadów na 7 frakcji. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1454) zakazuje się mieszania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnego rodzaju ze sobą. Stąd w 
skrajnym przypadku na Państwa nieruchomość w jednym dniu musiałoby przyjechać nawet 7 pojazdów, z 
których każdy odbierałby inną frakcję, co zapewne zaburzyłoby komunikację w naszej gminie, szczególnie 
tam, gdzie drogi są wąskie. Wybrany sposób został ustalony jako najbardziej optymalny. System ten jest 
jednak na bieżąco analizowany i nie wykluczam ewentualnych zmian, które pozwolą na jego udoskonalenie. 
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Pytania mieszkańców Gminy Porąbka do kandydatów  

na Wójta Gminy Porąbka wraz z odpowiedziami. 

17. Proszę o wyjaśnienie co to jest BIP i czy, ewentualnie czym, różni się od strony WWW Gminy Porąbka 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

BIP – jest to Biuletyn Informacji Publicznej, stworzony przepisami ustawy o 
informacji publicznej, która określa jego cechy, podmioty, które muszą prowadzić 
ten oficjalny publikator teleinformatyczny oraz m. in. określa jego zawartość. BIP 
różni się tym od strony internetowej czym publikacja naukowa od komiksu – w 
BIPie są wiarygodne informacje, zaś strona jest nigdzie nie określoną prawnie 
platformą upowszechniania informacji. 

BIP jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, gdzie udostępniane są 
informacje publiczne wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. triet 
drugie, lit. c i d i pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Zgodnie z zapisem ustawy w BIP można zamieszczać także inne dane. 
Prowadzenie BIP jest obligatoryjne dla urzędu gminy, natomiast strona internetowa 
jest fakultatywna. Dzięki stronie internetowej urząd może przede wszystkim na 
bieżąco informować mieszkańców w sprawach dla nich istotnych. 

 

 

18. Czy BIP naszej gminy jest dobrze i rzetelnie prowadzony. 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Niestety nie, powinien być prowadzony na bieżąco, minimum w zakresie 
określonym w przepisach ustaw, najlepiej jak zawiera możliwie najwięcej informacji 
publicznej, ponieważ wtedy nie trzeba jej udostępniać na wniosek i przyczynia się 
do lepszej i większej transparentności działań podmiotów publicznych. 

Kwestia ta podlega subiektywnej ocenie każdego mieszkańca. BIP prowadzony jest 
na bieżąco. Jednak jeśli ktoś nie znajdzie w nim interesujących go danych, zawsze 
może się zwrócić do Urzędu o udostępnienie ich w trybie dostępu do informacji 
publicznej. 

 

 

19. Proszę o podanie czy GOK powinien mieć BIP i co powinien zawierać chodzi mi o kilka podstawowych danych? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Oczywiście, że powinien ponieważ jest jednostką, która została zobligowana do 
jego prowadzenia w myśl przepisów ustawy, gdyż jest samorządową jednostką 
organizacyjną posiadającą osobowość prawną. 

GOK powinien mieć BIP, a jego zawartość powinna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami. Dokonam analizy, czy strony BIP we wszystkich podległych Gminie 
jednostkach są prowadzone prawidłowo. Jeżeli w tym zakresie zostaną stwierdzone 
jakieś niedociągnięcia lub uchybienia, to dołożę wszelkich starań by zostały 
niezwłocznie usunięte. 
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20. Co zmieniłaby Pani / Pan w przestrzeni publicznej w naszej Gminie? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Jako kobieta na początek zadbam o estetykę naszej Gminy. Powinny W dalszej 
kolejności powinny pojawić się w przestrzeni publicznej miejsca integracji, relaksu i 
odpoczynku tj. siłownie zewnętrzne, parki, place zabaw. 

Przestrzeń publiczna to obszar, który ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 
Dla mnie istotne jest to, żeby w przestrzeni tej komfortowo czuli się wszyscy 
mieszkańcy, również ci, którzy potrzebują szczególnej opieki np. osoby starsze i 
niepełnosprawne. Chciałbym stopniowo likwidować bariery architektoniczne, 
których niestety nadal nie brakuje. Priorytetem moim jest doświetlenie przejść 
ulicznych, zazielenienie „betonowego" Centrum w Czańcu, modernizacja 
newralgicznych węzłów komunikacyjnych  
(skrzyżowanie w Czańcu oraz przeprawa mostowa w Porąbce), zagospodarowanie 
rekreacyjno - turystyczne wałów wzdłuż Soły (światełkiem w tunelu jest ujęcie tych 
terenów w obecnie realizowanym Projekcie pn. „Zagospodarowanie cieków 
wodnych w Gminie Porąbka" współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej). 
Pragnę zadbanej, czystej i ekologicznej Gminy służącej zarówno mieszkańcom jak i 
odwiedzającym nas turystom. 

 

21. Czy realna jest współpraca dla dobra Gminy z drugim kandydatem po wyborach? 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

Nie wiem, to zależy od charakteru kampanii. Oczywiście. Dla dobra naszej Gminy będę współpracował z każdym, kto przedstawi 
ciekawe inicjatywy czy konstruktywną krytykę. 
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22. Kto będzie wicewójtem (i dlaczego Pan Kocemba😊) 

Pani Marta Tylza-Janosz Pan Paweł Zemanek 

A czy naszej gminie w ogóle potrzeba Wicewójta, skoro Pan Zemanek napisał, że 
nie miał wpływu na decyzje w gminie? To na co miał wpływ?  Zawsze to jakieś 
oszczędności. Patrząc na historię naszego samorządu, prawie wszyscy zastępcy 
Wójta Bułki, występowali później przeciw niemu, więc nie wróży to dobrze ☺  
Kiedy Wójt Bułka nie miał zastępcy, funkcję tę pełnił Sekretarz Gminy. To urząd na 
który trzeba mieć odpowiednie wykształcenie samorządowe i doświadczenie pracy 
na stanowiskach kierowniczych, a w związku z tym, że według BIP po rezygnacji 
Pana Gałuszki nie ma obecnie Sekretarza, to przyjdzie mi go wybrać. Według 
przepisów można to zrobić przez awans kogoś z administracji, lub w wyniku 
wygranej w konkursie na stanowisko, więc prawdopodobnie funkcja zastępowania 
mnie jako Wójta, będzie powierzona osobie wyłonionej w jednym z tych dwóch  
trybów. Gdyby miał być Wicewójt jednak, to nie będzie to Ignacy Kocemba, i nigdy 
nie miałam takich planów.  Jest to taka sama plotka jak wiele innych na mój temat – 
stek nieprawdziwych bzdur ☺. 

Obecnie jako Zastępca Wójta zajęty jestem realizacją bieżących zadań. Jeżeli 
mieszkańcy zdecydują się powierzyć mi zaszczytny urząd Wójta Gminy Porąbka, 
stworzę zespół profesjonalistów, którzy sprawnie będą zarządzać powierzonymi im 
obszarami i powołam swojego Zastępcę. Na chwilę obecną nie mam takiego 
kandydata. 
Ważne dla pracy urzędu jest również stanowisko Sekretarza Gminy, które wiąże się 
z ogromną odpowiedzialnością oraz umiejętnością kierowania zasobami ludzkimi. 
Dlatego tą właśnie funkcję powierzę osobie merytorycznie przygotowanej. 
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Pytania do Pani Marty Tylzy-Janosz 

 
1. Gospodarka mieszkaniowa w gminie. Od ostatniego zebrania jestem żywo tą sprawą zainteresowany Pani Marto. 
ODP. Długo by pisać – przemyślana polityka mieszkaniowa dotycząca zarządzania gminnym zasobem mieszkalnym obecnie nie istnieje.  
 
2. W jaki sposób zagwarantuje pracę zwolnionym pracownikom brygady, tak  żeby działało to na zasadach rynkowych i opłacało się gminie. 
ODP. Nie będzie zwolnionych, chyba że nie będą chcieli ze mną pracować  - pracować dobrze i rzetelnie.  
 
3. Ile zabierze OSP i LKS-om żeby dać innym, bo żeby dać innym trzeba komuś zabrać. 
ODP. Pytanie tak bzdurne jak to powyżej – OSP i LKS nie stracą żadnych pieniędzy. 
 
4. Żeby korzystać z środków unijnych trzeba mieć wkład własny. Skąd ma Pani zamiar wziąć wkład własny skoro kasa pusta. Kredyty? 
ODP. To wójt Bułka cały czas mówi, że kasa jest pusta. Trzeba dokładnie zweryfikować wydatki i dochody. Tu kłania się mój plan urealnienia budżetu. Można go poznać w 
moim programie i z odp. powyżej.   
 
5. Jak chce Pani poprawić szkolnictwo skoro Pani radni chcą zamknąć szkołę w Porąbce. 
ODP. Po pierwsze nie mam radnych, tylko kandydatów na radnych. Proszę napisać kto, kiedy i co – zweryfikuję, bo ostatnio dużo baśniowych wrzutek, że ktoś, coś, 
komuś  tam… 
 
6. Co w przypadku kiedy Pani radni znów będą w mniejszości? a na to się  zanosi. Czy będzie Pani współpracowała z radnymi, z którymi Pani teraz  nie chce 
współpracować? 
ODP. Proszę o konkrety  – jak nie chcę współpracować ?  
 

 


