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W odpowirazi na Pana Pismo uprzejmie informuję, że kwota 720 000 zł, jaka została

uwzględniona w Wykazie dotacji celowych na realizację w 2020 r. zadań tzw. Programu

To zadanie, jak wspominałam Panu Rzecznikowi w poprzednich pismach, jest jedynym 

akceptowalnym rozwiązaniem, tak przez większość Rady Gminy Łącko, jak również przez 

sytuację spowodowaną prowadzonymi postępowaniami.

W poprzednich pismach -  tak moich jak i wójta Gminy Łącko, wyjaśnialiśmy sytuację 

prawną związaną z gruntami, na których usytuowane są budynki mieszkalne społeczności 

romskiej, przedstawiana ona była również w trakcie spotkań. Pozwolę sobie, opisać ją 

ponownie poniżej.

Zasadniczy problem sprowadza się do tego, że tylko część terenu zajętego przez osadę 

stanowi własność gminy, a większość ma charakter nieuregulowany lub stanowi własność 

osób prywatnych. Ma to znaczenie fundamentalne, gdyż w świetle prawa budowalnego 

jakiekolwiek czynności budowlane wymagają złożenia przez inwestora Oświadczenia 

o dysponowaniu gruntem na cele budowlane. Prawdziwość takiego oświadczenia jest 

weryfikowana przez Wydział Budownictwa właściwego administracyjnie Starostwa 

Powiatowego. Fakt ten stanowi zresztą kluczową przesłankę w stanowisku władz Gminy 

Łącko w kontekście prowadzonych przez WINB/PINB postępowań dotyczących samowoli 

budowlanych na ww. osiedlu. Ani obecne, ani żadne poprzednie władze naszej gminy nie 

wyrażały nigdy nikomu spośród społeczności romskiej zgody na budowę.

Drugim zasadniczym problemem, również wielokrotnie przedstawianym, jest fakt 

wspomnianych wyżej postępowań Nadzoru Budowlanego dotyczących bardzo licznych 

samowoli budowlanych na ww. osiedlu. W świetle obowiązujących przepisów 

nieruchomość/działka, na której znajduje się obiekt stanowiący przedmiot ww. postępowania 

nie może stanowić lokalizacji kolejnego obiektu do czasu zakończenia poprzedniego

romskiego obejmuje dofinansowanie zakupu dwóch budynków kontenerowych mieszkalnych.



postępowania. Taki stan rzeczy oznacza, że w przypadku osiedla romskiego 

w Maszkowicach/Jazowsku na chwilę obecną nie ma działki ewidencyjnej „wolnej” od 

postępowania służb Nadzoru Budowlanego. To zaś oznacza, że złożenie wspomnianego już 

wyżej Oświadczenia o dysponowaniu gruntem na cele budowlane w imieniu Gminy Łącko 

staje się w tym momencie niewykonalne.

Pragnę na koniec odnieść się również do kwestii braku wiedzy na temat sytuacji 

socjalno-bytowej na osiedlu romskim przez władze samorządowe. To stwierdzenie jest 

mocno niesprawiedliwe, gdyż żadna spośród 16 miejscowości gminy Łącko nie zajmuje tyle 

uwagi, co właśnie osiedle romskie usytuowane właściwie w dwóch miejscowościach. 

Wszystkie budynki zostały zewidencjonowane, jeżeli zaś chodzi o liczbę mieszkańców, 

przedstawiłam ją  Panu w poprzednim piśmie. Nie wyobrażam sobie, na jakiej podstawie 

można przeprowadzić liczenie osób zamieszkujących poszczególne budynki. Pozostaje 

polegać na informacjach podanych przez samych Romów, czyli tych wynikających z faktu 

zameldowania. Dodatkowo nadmienię, że przez szereg lat, w tym ostatnich również, 

kierowane były środki na poprawę sytuacji Romów. Nie będę wspominać o licznych 

programach mających wpłynąć na aktywizację tego środowiska, bo o ich efektach słyszał Pan 

już wielokrotnie. Powstały również budynki kontenerowe. Prowadzone były prace związane z 

budową sieci kanalizacyjnej, w aktualnym programie przewidziano 400 tys. na budowę 

infrastruktury sieci wodociągowej. Ta pomoc w różnej formie, co niestety trzeba przyznać ze 

smutkiem, w większości nie wpłynęło na zmianę stylu życia i przystosowania społecznego 

Romów. O tym właśnie fakcie przypominają nam inni mieszkańcy gminy Łącko, którzy 

szczególnie w tym ciężkim czasie borykają się z wieloma problemami związanymi np. z 

groźbą utraty pracy, czy też z panującą suszą.

Mam jednak osobiście nadzieję, że zaakceptowany przez Radę Gminy Łącko plan 

poprawy warunków na osiedlu, mający odzwierciedlenie w przyznanych środkach, wpłynie 

również na zmianę zachowania społeczności romskiej. Będzie to również sygnał całej Rady, 

że podjęte działanie było słuszne i należy je kontynuować.

Z poważaniem

Do wiadomości;
1. Pani Ewa Podłęcka -  Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych.
2. Wójt Gminy Łącko.
3. a/a


