P R O T O K Ó Ł nr XLI/2014
z XLI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 23 kwietnia 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 10 55
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 18 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Gonciarczyk Stanisław – radny z Odrowąża , jego nieobecność spowodowana jest wyjazdem
za granicę,
2. Czepiel Tadeusz – radny z Załucznego,
3. Ligas Andrzej – radny ze Starego Bystrego.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 18 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Rady o ewentualne propozycje, co do przedłożonego
porządku obrad. W związku z faktem , iż nikt z Radnych nie zgłaszał żadnych wniosków
porządek obrad został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty, przy 18
głosach „za” w następującym brzmieniu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdania z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2014 , Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24
stycznia 2014 roku,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014 – 2025.
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nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu.
d) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu.
e) zmiany uchwały Nr XXXVIII/353/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
w latach 2014 – 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
c)

Ad. pkt. 3. Z protokołem z XL sesji Rady Gminy zapoznał się radny Gewont Józef, wnioskując
o jego przyjęcie bez czytania, w związku z tym , że protokół w pełni odzwierciedlał przebieg
obrad sesji.
Wobec faktu , iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z XL sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 18 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesyjnym została dostarczona wszystkim
radnym w formie pisemnej , przed sesją Rady. Nie budziła żadnych wątpliwości , gdyż nikt
z radnych nie wnosił żadnych uwag ani też pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji żaden radny nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do
kontynuowania kolejnego pkt. dzisiejszych obrad , a mianowicie :
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2014 złożył Marek Kaczmarczyk – st. specjalista
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Czarnym Dunajcu.
Współpraca gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sfera zadań publicznych obejmuje
zadania w zakresie kultury, sztuki , ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego oraz wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej. Cel główny programu to tworzenie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi. Po uchwaleniu przez Radę
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi , co miało miejsce w listopadzie
2012 roku, w grudniu 2012 r. został ogłoszony otwarty konkurs na wykonywanie zadań
publicznych, jeden w zakresie kultury, drugi w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do tych
konkursów przystąpiło łącznie 30 organizacji pozarządowych. Kwota dotacji ogółem to 380.000
złotych, z tego 210. 000 zł na zadanie : „upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki „ oraz 170.000
zł na rozwój kultury fizycznej i sportu. Niniejsze sprawozdanie powstało po analizie sprawozdań
końcowych , w których organizacje opisują skalę i rezultaty działań realizowanych w ramach
zadania oraz rozliczają się finansowo. Środki finansowe przekazane 16 organizacjom (Związkom
Podhalan i orkiestrze) na zadanie pn: „ upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona
tradycji i dziedzictwa narodowego” zostały wydatkowane na podniesienie umiejętności
w śpiewie regionalnym , tańcu, grze na instrumentach, zakup potrzebnych materiałów i wyjazd
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zespołów na konkursy i przeglądy. Wydatki poniesione na rozwój sportu obejmowały przede
wszystkim zakup sprzętu sportowego, przygotowaniem i organizacją zawodów.
Członkowie organizacji przy realizacji powyższego programu przepracowali społecznie 3.786
godzin roboczych. W tym miejscu wyraził podziękowanie Wójtowi, Radzie Gminy , sołtysom
Sołectw bez których wsparcia organizacje nie mogłyby realizować swoich sportowych celów ,
w związku z czym działalność byłaby bardzo utrudniona.
Do przedmiotowego Programu nie było uwag, ani też pytań – Rada Gminy przez
aklamację przyjęła powyższe sprawozdanie – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Zmiany dotyczyły :
zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 152.495 złotych,
zwiększenia wydatków o kwotę 452.495 złotych,
zwiększenie przychodów gminy – 300.000 złotych z „wolnych środków „ pochodzących
z rozliczenia z roku poprzedniego.
Dochody :
Dział 010- dotacja od samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól –
100.000 zł,
Dział 754 – dotacja od samorządu województwa na remont remizy OSP w Starem Bystrem –
15.671 zł,
Dział 900 – odpłatność placówek oświatowych za odbieranie odpadów komunalnych – 36.824 zł.
Wydatki :
zwiększenie budżetu :
Dział 010 – modernizacja dróg dojazdowych do pól ( z dotacji z budżetu województwa) 512.684
złote,
Dział 754 – wydatki OSP ( z dotacji z budżetu województwa) 15.671 złotych,
Dział 900 – wydatki na wywóz odpadów komunalnych 36.824 złote, z wolnych środków
w dziale 900, pokrycie dopłat za zbiórkę odpadów komunalnych 100.000 złotych,
- w dziale 851, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 27.000 złotych.
- w dziale 926, na realizację gminnego programu sportowego 23.000 złotych,
- w dziale 630, na remont budynku w Chochołowie na siedzibę Lokalnej Organizacji
Turystycznej 150.000 złotych,
Przeniesienie 412.684 złote z modernizacji dróg dział 600, na modernizację dróg dojazdowych
do pół dział 010.
Zmiana w zadaniach w miejscowości : Piekielnik – przesunięcie 30.000 złotych z modernizacji
dróg oraz wydatków bieżących OSP Piekielnik kwoty 10.000 złotych, na dotację dla OSP
Piekielnik na zakup samochodu strażackiego kwota 40.000 złotych,
Ratułów – przeniesienie kwoty 100.000 złotych z dobudowy oświetlenia dróg na remont dróg,
Wróblówka – przeniesienie kwoty 20.000 zł z pozycji boisko sportowe na modernizację dróg
gminnych.
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Załącznik nr 3 do uchwały dotyczył zwiększenia przychodów o kwotę 300.000 zł. (wolne środki
na koncie bankowym).
Załącznik nr 4 – dotacja dla OSP Piekielnik – 40.000 złotych na zakup samochodu strażackiego.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLI/380/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny
Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 roku.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Dokonana zmiana w budżecie gminy powodowała zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy tj. zmianę kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy.
Została podjęta uchwałą :
U C H W A Ł A Nr XLI/381/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014
– 2025.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Zmiana w statucie Samodzielnego Gminnego Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu dotyczyła wprowadzenia w § 12 ust. 2 statutu, w Przychodni w Ratułowie
w komórce organizacyjnej w pkt. k) „Pracowni USG”. Pracownia ta do tej pory funkcjonowała,
natomiast w chwili obecnej została wyodrębniona jako oddzielna komórka organizacyjna. Żeby
dokonać zmiany w rejestrze Wojewody Małopolskiego konieczne jest dokonanie zmiany
w przedmiotowym statucie, potem w rejestrze Wojewody i na końcu w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Komentarza udzielała Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu- Joanna Mateja.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLI/382/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie : nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
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Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Kolejny projekt uchwały dotyczył zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej
w Czarnym Dunajcu stanowiącej nieruchomość gminną, za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę
majątkowego na cele placu zabaw dla Przedszkola prowadzonego przez Marię Kruczek przy
ulicy Kmietowicza w Czarnym Dunajcu.
Pytań nie było, dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLI/383/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej
w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt.e)
Zmiana uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy podyktowana była Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego przez
Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie badania legalności
przedmiotowej uchwały organ nadzoru zgłosił pewne zastrzeżenia do uchwały. W związku z tym
w przedkładanej uchwale Rady zostały wprowadzone odpowiednie zapisy, zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLI/384/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy w latach 2014 – 2018 oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W związku z faktem, że na sesji nie zostały zgłoszone żadne interpelacje radnych
pkt. 8. porządku obrad dzisiejszej sesji nie był realizowany.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski i zapytania.
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radny Garbaciak Tomasz zwrócił uwagę na pojawiający się ostatnio problem związany
z zakazem uboju zwierząt na potrzeby własne oraz niejasne procedury z tym związane jak
również zakaz wędzenia w naturalnych warunkach. W związku z tym pytał czy na terenie gminy
Czarny Dunajec występuje tego typu problem , jeśli tak, to Samorządy powinny się zastanowić
i podjąć zdecydowane działania, występując w tej sprawie z Rezolucją do Ministerstwa
Rolnictwa. Proponował aby tym problemem zajęło się również Stowarzyszenie Sołtysów
z terenu gminy.
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
poinformował o roboczym spotkaniu radnych i sołtysów dniu 6 maja br. związanego
z rozpatrzeniem wniosków i uwag wniesionych do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy. Ze względu na ważność tematyki prosił o obowiązkowy udział w tym
spotkaniu, ponieważ ogółem wpłynęło 500 wniosków , które to należy rozpatrzyć.
Sekretarz Gminy poinformował, iż w dniach od 1 – 3 maja br. w Chochołowie odbędzie się
Święto Cieśli i Dekarza organizowane pod patronatem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W programie między innymi pokazy
i nauka, budowy domów z bala. Zaproszenie dla radnych zostało skierowane na ręce
Przewodniczącej Rady Gminy.
Styrczula Andrzej – Sołtys Sołectwa Podczerwone poparł swojego przedmówcę w kwestii
związanej z wystąpieniem do Ministerstwa Rolnictwa z odpowiednim apelem, gdyż jak twierdził
źle się dzieje w polskim rolnictwie i nie należy być obojętnym , mając na uwadze fakt ,że wielu
Sołtysów i radnych związanych jest z rolnictwem i należy się bronić.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 10 50 dokonała zamknięcia obrad XLI sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata
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