P R O T O K Ó Ł nr XXIII/2017
z XXIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 28 marca 2017 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 14 00.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 20 Radnych.
W początkowej części sesji nieobecny był radny Ratułowski Marcin, który usprawiedliwił swoją
nieobecność.
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 i Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych 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,
Przewodniczący Rady – Pan Gonciarczyk Stanisław o godz. 1000 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 20 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
Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady w sprawie ewentualnych uwag i propozycji do
proponowanego porządku obrad. Z uwagi na to, że ze strony Rady nie zgłoszono żadnych uwag,
zaproponowany porządek obrad Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie, w wyniku
którego został przyjęty przy 20 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej :
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2016 rok,
8. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny
Dunajec,
b) ustalenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych,
c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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d) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec,
e) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny
Dunajec jest organem prowadzącym,
f) zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia
2016 roku,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017 - 2028,
h) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
i) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy czarny Dunajec,
k) zmiany Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXII/226/2017 z dnia 25 stycznia
2017 r.
l) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
m) planu pracy stałych komisji Rady Gminy,
n) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec,
o) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Czerwienne,
p) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Piekielnik,
q) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
10.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Tadeusz Czepiel,
stwierdził, że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego
przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu, iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z XXII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli radni :
Władysław Lenart poruszył problem trwającego konfliktu pomiędzy Dyrektorem
a kilkoma nauczycielami Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
Z uzyskanych przez niego informacji konflikt ten podobno trwa już dłuższy czas i daleki jest od
zakończenia, wręcz odwrotnie spirala wzajemnych oskarżeń trwa na dobre. Sytuacja taka nie
przynosi chluby, nie tylko gronu nauczycielskiemu jak i wszystkim innym pozostałym
pracownikom, co gorsze odbija się nie tylko echem w gminie, ale wykracza poza jej obszar.
W związku z takim stanem rzeczy w swojej interpelacji poruszył kilka spraw, które według
niego mogą mieć istotny wpływ na zaistniałą sytuację , a to:
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 Czy w okresie od 2012 roku do chwili obecnej były prowadzone jakiekolwiek
postępowania administracyjne, sądowe oraz innych uprawnionych organów z udziałem
Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnym Dunajcu,
 Czy na dzień dzisiejszy prowadzone są jakiekolwiek postępowania wyjaśniające
w sprawie Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnym Dunajcu lub wobec podległych
pracowników,
 Czy w powyższej sprawie Wójt Gminy podejmował jakiekolwiek czynności, jeżeli tak to
w jakim czasie.
 Jakie czynności w tej sprawie zamierza podjąć Pan Wójt Gminy oraz Dyrektor Gminnego
Zespołu Oświatowego.
Tomasz Garbaciak w związku z reformą w systemie oświaty pytał jakie są planowane
inwestycje oświatowe, skąd będą pochodziły środki finansowe na ten cel, oraz czy są
szacunkowe wyliczenia nakładów finansowych, które zostaną poniesione.
Druga sprawa związana była z gospodarką odpadami komunalnymi i nową ustawą, która wejdzie
w życie od 1 lipca 2017 roku, a do której należy się odpowiednio przygotować. Podał przykład
z zeszłego roku, gdzie do przetargu przystąpiła jedna firma i szkoły z terenu gminy płaciły za
wywóz odpadów o 100% wyższą cenę niż w latach ubiegłych. Z zapowiedzi wynika, iż
w wyniku nowelizacji ustawy cena za odpady komunalne może wzrosnąć nawet o 70%. Jest
zatem odpowiedni czas na przygotowanie i należy go dobrze wykorzystać- zaapelował radny.
Kazimierz Dzielski jego interpelacja dotyczyła działalności lodowiska w Czarnym Dunajcu,
a konkretnie tego, że w miesiącu marcu zostało zamknięte dla uczniów z terenu gminy, natomiast
równocześnie zostało wynajęte na wyłączną działalność organizatorom curlingu spoza terenu
Gminy. Tym samym lodowisko było dostępne dla uczniów i mieszkańców przez około 3
miesiące. Co powoduje że lodowisko które jest dotowane przez gminę zamykane jest dla
uczniów, mieszkańców i grup sportowych. W związku z tym prosił o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytanie : Jakie są wpływy z wynajmu lodowiska od drużyny curlingowej. Jakie są
dochody z wynajmu lodowiska dla drużyn hokejowych. Czy są stosowane zniżki dla grup
z terenu gminy, jakie są wpływy ze ślizgawek. Jak wygląda harmonogram korzystania
z lodowiska przez szkoły, grupy zorganizowane, drużyny hokejowe.
Czy prawdą jest że na lodowisku znajdują się automaty z napojami i słodyczami. Jeżeli tak, to
kto jest ich właścicielem i jakie dochody uzyskuje gmina z tytułu tej działalności. Zaznaczył, że
lodowisko miało służyć rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców gminy i wyraził nadzieję, że
wszystkie te poczynania do tego dążą.
Następnie poruszył kwestię projektowanego boiska treningowego na stadionie w Czarnym
Dunajcu. Czy prawdą jest, że tego typu działania zostały podjęte i projekt jest przygotowywany
i kto go realizuje. Zaznaczył, że poprzedni projekt był mocno dyskutowany i napotykał wiele
krytyki, w efekcie skończył się fiaskiem. Przy okazji tej interpelacji prosił aby
o wszystkich inwestycjach jakie są planowane radni byli informowani. W tym miejscu zwrócił
uwagę na brak współpracy urzędu z radnymi, co przenosi się później w dyskusję na forum sesji.
Tadeusz Czepiel w ramach planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 958 Chabówka –
Zakopane wnosił o wykonanie remontu przepustu w miejscowości Pieniążkowice /koło
Fajcorza/, gdyż zalewająca drogę woda stanowi poważne zagrożenie w ruchu komunikacyjnym.
Ponadto pytał czy projekt modernizacji drogi był konsultowany z Urzędem Gminy i czy
wszystkie konieczne roboty dotyczące zatoczek, przepustów itp. zostały uwzględnione w tym
projekcie.
Stanisław Miętus poruszył sprawę placu zabaw w Czarnym Dunajcu i zadaszenia usytuowanego
po drugiej stronie placu, które miało służyć opiekunom do obserwacji dzieci, niestety służy do
ekscesów chuligańskich, w efekcie czego dochodzi do jego notorycznego zniszczenia, w związku
z czym radny proponował przeniesienie zadaszenia w inne miejsca, tak samo w inne miejsce
należy przenieś toaletę wolnostojącą typu ToiToi, która jest postawiona bezpośrednio przy
wejściu na plac zabaw.
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Józef Miętus wnioskował o wymianę kratki ściekowej, która to została uszkodzona
w wyniku zimowego odśnieżania, w miejscowości Stare Bystre - Na Skałce na drodze
„Do Bartusia”.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Babicz Józef
Wójt Gminy.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy działające
z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 26 stycznia do 27 marca 2017 roku obejmowały :
W ramach prowadzonych inwestycji zostały podpisane umowy na :
1.
W dniu 23 lutego podpisano umowę z panem Michałem Trutym z Nowego Targu na
wykonanie dokumentacji remontu przepustu w ciągi drogi gminnej w miejscowości Wróblówka.
Wartość umowy 6.000 zł, z terminem realizacji do 5 kwietnia 2017 r.
2.
W dniu 27 lutego podpisano umowę z firmą Pana Jana Zaskalskiego z Odrowąża na
wykonanie remontu zastawki p. poż. w Pieniążkowicach. Wartość umowy 15.000 zł, z terminem
realizacji do 12 kwietnia 2017r.
3.
W dniu 20 marca 2017 roku podpisano umowę z firmą MITRANS z Zubrzycy Górnej na
wykonanie odbudowy mostu w ciągu drogi „Koło Ciężczaka” na potoku Bystry w miejscowości
Ratułów. Wartość umowy 598.650 z terminem wykonania do 29 września 2017 r.
4.
W dniu 22 marca podpisano umowę z firmą Stanisława Maśnicy na wykonanie
ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Czerwiennem.
Z zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska :
1.
Wydano decyzję umarzającą postępowanie środowiskowe dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Cichem.
2.
Podpisano 3 umowy o dzieło na przeprowadzenie monitoringów na ścieżce rowerowej.
Łączna kwota 23.200 złotych.
3.
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego”
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całkowity zadania
7.900 zł.
4.
Zakupiono nową pompę na ujęcie wody zasilające wodociąg w Czarnym Dunajcu,
studnia S1 na kwotę 2.600 zł,
5.
Przekazano zakupionego przez Wójta Gminy samochodu asenizacyjnego do
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, za kwotę 469.650 złotych.
6.
W dniu 16 marca odbyto spotkanie z Przedstawicielami Firm świadczących usługi
z zakresu wywozu odpadów komunalnych. Spotkanie dotyczyło nowego systemu gospodarki
odpadami – związanego ze szczegółowym sposobem selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.
7.
W dniach 20 - 24 marca przeprowadzona została zbiórka folii rolniczych po
sianokiszonkach.
Z zakresu inwestycji drogowych dokonano następujących remontów i odbioru dróg :


wykonania remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
w Czarnym Dunajcu na łączną kwotę 18.400 zł.
 odwodnienia drogi gminnej „Do Czyszczoniów” w Podszklu na kwotę 12.055 złotych,
 remontu nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej „Pod Ogród” w Czerwiennem o dłg. 90
m, szer. 3,0 m,
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 Odbioru remontu odwodnienia drogi gminnej „Koło Wody” w Cichem na kwotę 6.209 zł,
 Wykonania remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej oraz
odwodnienia dróg gminnych w Piekielniku na kwotę 6.000 zł,
 Zawarto umowę na wykonanie remontu odwodnienia drogi gminnej „Do Basenu”
w Piekielniku na kwotę 6.699 zł,
 Zawarto umowę na wykonanie zabezpieczenia ażurami skarp drogi gminnej
„Ciacianowa” w Ratułowie na kwotę 6.970 zł,
 Dokonano obmiaru w terenie dróg gminnych „Krowiarki” w Chochołowie, „Do Skupnia
I” w Pieniążkowicach oraz „Zązelowa” i „ Do Zonzeli” w Podszklu, celem sporządzenia
kosztorysów inwestorskich.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w formie/ lub wykonywał pracę socjalną :

przyznawał pomoc materialną

1.
udzielał pomocy w naturze w formie dofinansowania do zakupu opału rodzinom
korzystającym z pomocy tut. Ośrodka,
2. kierował rodziny do pomocy żywnościowej organizowanej przez Związek Dużych Rodzin
Trzy Plus w Nowym Targu Oddział w Krakowie – z Banku Żywności ( 93 rodziny, 487 osób
w rodzinie ),
3. od lutego 2017 rozpoczął projekt socjalny ,,ZŁOTY LIŚĆ – Jesień najpiękniejsza pora roku’’
aktywizacja seniorów w Gminie Czarny Dunajec.
Jest to projekt socjalny skierowany do seniorów 60 +, których dochód nie przekracza
ustawowego kryterium o pomocy społecznej; ( 634,00 zł osoba samotna, 514,00 zł dochód na
osobę w rodzinie ).
Projekt ten opiera się na aktywizacji zdrowotnej tj :
a)
spotkania z psychologiem w miejscu zamieszkania Klienta 1 x w miesiącu,
b)
rehabilitacja w miejscu zamieszkania Klienta 1 x w miesiącu,
c)
spotkania/pogadanki z lekarzami ( internista, kardiolog, endokrynolog )
oraz na aktywizacji społecznej tj: wyjazdy do kina, imprezy okolicznościowe.
Liczba uczestników projektu : 15 osób.
Czas realizacji projektu : od luty 2017 do listopada 2017 roku.
4.
GOPS nadal organizuje zbiórkę odzieży , mebli, drzwi, sprzętu AGD dla potrzebujących
rodzin;
5.
udzielił pomocy materialnej pogorzelcom z m. Czarny Dunajec.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
a) Od 01.01.2017r do 20.03.2017r wypłacono kwotę 4.764.415,90 zł
na świadczenie wychowawcze 500 + .
b) Od 01.01.2017r do 20.03.2017r wydano 136 Kart Dużej Rodziny.
c) Od 01.01.2017r do 20.03.2017r wypłacono 28.660,89 zł na świadczenia rodzicielskie.
d) Od 01.01.2017r do 20.03.2017r założono 4 Niebieskie Karty.
e) Od 01.01.2017r do 20.03.2017r wypłacono kwotę na 1.307.480,05 zasiłki rodzinne +
fundusz alimentacyjny.
W ramach zamówień publicznych zostały przeprowadzone przetargi na :
1)
Wykonanie odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej „koło Ciężczaka” przez potok „Bystry”
w miejscowości Ratułów
Umowę zawarto w dniu 20.03.2017r.
z firmą: FUH „MITRANS” export-import Mirosław Bałaś - Zubrzyca Dolna
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Oferowana cena wynosi: 598.650,37 złotych brutto
Termin gwarancji: 60 m-cy
Termin realizacji zadania: 29 wrzesień 2017r.
2)
Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie Gminy Cz.Dunajec
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.03.2017r.
Najkorzystniejsze złożone oferty zostały złożone przez firmy:

P.W. EVENTO PARTNER Wojciech Ścisłowicz - Ludźmierz
Ciche - Droga /Obrochcia/ o długości 0,41km – nawierzchnia tłuczniowa
Cena: 54.637,47 złotych brutto, gwarancji: 24 miesiące,
Piekielnik - Droga /Rola Królowa k/Tomali/ o długości 0,145km – nawierzchnia
tłuczniowa
Cena: 19.262,43 złotych brutto, gwarancji: 24 miesiące,
Wróblówka - Droga /Borowa/ o długości 0,10km – nawierzchnia tłuczniowa
Cena: 11.601,11 złotych brutto, gwarancji: 24 miesiące,
Załuczne - Droga /Motykowa Dół/ o długości 0,16km – nawierzchnia tłuczniowa
Cena: 19.333,24 złotych brutto, gwarancji: 24 miesiące,

F.H.U. RUTKOWSKI Artur Rutkowski - Ludźmierz
Odrowąż - Droga /Do Pałuby/ o długości 0,145km – nawierzchnia bitumiczna
Cena: 63.966,46, gwarancji: 60 miesięcy,
Podszkle - Droga /Do Nutów/ o długości 0,16km – nawierzchnia bitumiczna
Cena: 61.507,90 złotych brutto, gwarancji: 60 miesięcy,

Firma STM Usługi Transportowo-Sprzętowe - Piekielnik
Koniówka - Droga /Za Śtreką/ o długości 0,12km – nawierzchnia tłuczniowa
Cena: 12.001,39 złotych brutto, gwarancji: 24 miesiące,

KIERNIA sp.zo.o. - Ratułów
Czarny Dunajec - Droga /Kondasowa/ o długości 0,21km – nawierzchnia tłuczniowa
Cena: 19.346.67 złotych brutto, gwarancji: 24 miesiące,
Czerwienne - Droga /Do Barnasia/ o długości 0,15km – nawierzchnia bitumiczna
Cena: 61.332,18 złotych brutto, gwarancji: 60 miesięcy,
Dział - Droga /Pod Gronostalkę/ o długości 0,20km – nawierzchnia bitumiczna
Cena: 76.839,82 złotych brutto, gwarancji: 60 miesięcy,
Podczerwone - Droga /Pod Sztreką/ o długości 0,122km – nawierzchnia bitumiczna
Cena: 30.090,18 złotych brutto, gwarancji: 60 miesięcy,
Stare Bystre - Droga /Juhascarzowa/ o długości 0,15km – nawierzchnia bitumiczna
Cena: 38.260,87 złotych brutto, gwarancji: 60 miesięcy,
Termin realizacji wszystkich dróg: do dnia 12 czerwca 2017 r.
Aktualnie trwa ocena złożonych ofert.
Przewidywany termin zawarcia umów: początek kwietnia 2017r.
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W ramach działalności Gminnego Zespołu Oświatowego :
1.
W
dniu
10
lutego
2017
roku
odbyła
się
konferencja
prasowa
w
Zespole
Szkoły
Podstawowej
i
Gimnazjum
w
Czarnym
Dunajcu
z udziałem Pani Kurator- Barbary Nowak, Vice Kurator, przedstawicielami Gminy Czarny
Dunajec w sprawie tworzenia sieci szkolnej dla Gminy Czarny Dunajec.
2.
Zakończono realizację projektu „Jeżdżę z głową”. Dzieci uczyły się jazdy na nartach na
stoku Długa Polana w Nowym Targu oraz Czerwienne na Budzu. Całkowity koszt realizacji
projektu wyniósł 97 395,00 zł, w tym pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego
stanowiła kwotę 41 500,00 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy Czarny Dunajec
w wysokości 35 495,00 zł. Wkład finansowy rodziców wyniósł 100 zł od dziecka, co stanowiło
łącznie sumę 20 400,00 zł. W chwili obecnej trwają prace nad jego rozliczeniem.
Rozpoczęła się realizacja projektu „Już pływam”. Dzieci będą uczyły się pływać na basenie
w Chochołowskich Termach. Wartość dofinansowania udzielonego przez Województwo
Małopolskie Gminie Czarny Dunajec wynosi 48 650,00 zł. Wkład własny rodziców wynosi
100,00 zł od dziecka. Wkład własny Gminy stanowi kwota 34 550,00 zł. Łączna wartość
projektu została oszacowana na kwotę 130 200,00 zł.
3.
Został złożony wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie
projektu dla Przedszkola Samorządowego. W ramach projektu planowane jest dostosowanie go
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz realizację dodatkowych zajęć dla dzieci, w tym nauki
programowania, rytmikę, zajęcia korekcyjne. Ponadto planowany jest zakup niezbędnego
wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek. Wartość projektu została oszacowana na ok.
207 638,19 zł
4. Trwają prace nad przygotowaniem sprawozdawczości w systemie informacji oświatowejstan na 31 marca 2017 roku.
5. Oszacowano kwoty niezbędne na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na
rok szkolny 2017/18. Ze wstępnego oszacowania wynika, iż niezbędne będzie wystąpienie
z wnioskiem o dotację celową na ok 340 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
W dniu 3 lutego w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
W dniu 8 lutego udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników PPK Spółka z o.o.
Udział w spotkaniu oraz konferencji prasowej dotyczący wdrażania reformy oświaty, która
odbyła się w Zespole Szkół w Czarnym Dunajcu.
W dniu 16 lutego – wyjazd na spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie w celu omówienia możliwości przywrócenia strzelnicy w Baligówce.
W dniu 17 lutego wyjazd na spotkanie z Prezesem PZN Apoloniuszem Tajnerem w sprawie
planów budowy kompleksu skoczni w Chochołowie oraz zasad funkcjonowania skoczni
w przyszłości.
W dniu 20 lutego spotkanie z przedstawicielami Trsteny w sprawie współpracy w ramach
Programu Europa dla obywateli.
21 luty udział w spotkaniu i uroczystym przekazaniu nagród dla sołtysów za rok 2015.
5 marzec udział w zebraniu Wspólnoty Urbarialnej w Piekielniku.
W dniach 8 i 15 marzec wyjazd do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w celu omówienia
planowanego zakresu robót na drogach wojewódzkich w Gminie Czarny Dunajec oraz
współpracy przy realizacji tych zadań.

8

W ramach przedłożonego Sprawozdania głos zabrali :
Radny Władysław Lenart poprosił o przybliżenie kwestii związanej z przywróceniem strzelnicy
w Baligówce w Czarnym Dunajcu, w związku z odbytym wyjazdem w tej sprawie do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Wójt Gminy poinformował, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaakceptowała to
przedsięwzięcie, jednak zdecydowano, aby temat został skierowany na Zebranie Wiejskie
Samorządu Sołectwa Czarny Dunajec, celem konsultacji i podjęcia już ostatecznej decyzji.
Radny Kazimierz Dzielski w związku z odbytym spotkaniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Krakowie w celu omówienia planowanego zakresu robót na drogach wojewódzkich w gminie
Czarny Dunajec poprosił o szczegółowsze informacje w tym zakresie.
Żądane informacje przedstawił Antoni Chlebek – Kierownik Referatu Budownictwa informując,
iż drogi 958 Rabka – Zakopane i 957 Nowy Targ – Jabłonka, oraz 959 Chochołów – Sucha Hora
będą przedmiotem projektowania i remontu. Obecnie są przeprowadzane przetargi w ramach
programu „Zaprojektuj i wybuduj”. Zaznaczył, że w zasadzie przetargi są rozstrzygnięte, jednak
nie ze wszystkimi firmami zawarto umowę, wykonawców będzie kilku, dlatego całe
przedsięwzięcie trudne w wykonaniu jak również i finansowaniu. Odcinki dróg, podzielone są na
odcinki dróg, które nie wymagają pozwolenia na budowę, czyli na zasadzie zgłoszenia robót
i odcinki które wymagają pozwolenia na budowę. Na zgłoszenie robót w Czarnym Dunajcu
będzie realizowany remont na odcinku od skrzyżowania w kierunku mostu. W tym miejscu
Kierownik poinformował o konieczności wymiany sieci wodociągowej. Projekty będące
w realizacji będą uzgadnianie z Urzędem Gminy, dlatego zapewnił, że nic nie umknie uwadze
i wszystkie roboty zostaną uwzględnione. Na dzień dzisiejszy nic w projektach nie jest
przesądzone. Podkreślił, że odcinki, na których w ostatnich latach wymieniona była nawierzchnia
i jest w dobrym stanie nie będzie brana pod uwagę przy modernizacji.
W tym miejscu Przewodniczący zaproponował, by w formie audiowizualnej Kierownik na
kolejną sesję przygotował szczegółowy zakres robót jakie będą wykonywane w ramach remontu
dróg wojewódzkich.
Ad vocem radny Dzielski, rozumie, że sprawa ronda na ulicy Mościckiego, jak też ostrego
zakrętu przy skrzyżowaniu ulicy wojewódzkiej z ulicą Kantora wypada, ale co z chodnikiem
w kierunku stacji paliwowej jaki jest efekt postępowania, czy będzie on wydłużony?.
Kierownik poinformował, że jeśli chodzi o chodnik na odcinku od skrzyżowania ulic
Mościckiego i Jana Pawła II w stronę Nowego Targu do mostu „Na Potoku Czarny Dunajec” na
pewno na całej długości będzie przebudowywany. Pozostała część nawierzchni w kierunku
Nowego Targu nie będzie wymieniana, gdyż niedawno była kładziona. Zarząd Dróg
Wojewódzkich w ramach planowanej modernizacji dróg wojewódzkich nie będzie finansował
budowy chodników. Tego typu budowy mogą być realizowane jedynie w ramach inicjatywy
Samorządu poprzez zgłoszenie do Marszałka Województwa o ujęcie wniosku w planach
i partycypowania w kosztach 50%. Nie sądzi jednak, że Sołectwo Czarny Dunajec stać na
dodatkowe zadanie, w przypadku gdy należy wykonać przebudowę ujęcia wody.
Radny Dzielski stwierdził, że nie chodziło mu o obszerną interpretację co do działań związanych
z remontem, natomiast jeśli chodzi o chodnik, to Rada Gminy zawnioskowała o wydłużenie
wykonania budowy tego chodnika dalej do mostu w stronę Nowego Targu, dlatego nie rozumie
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tego typu dywagacje. Radny raz jeszcze argumentował, iż wydłużenie chodnika jest niezbędne,
gdyż w przeciwnym wypadku stwarza to realne zagrożenie w ruchu komunikacyjnym.
W tym miejscu doszło do polemiki między radnym, a Kierownikiem, w związku z czym radny
poprosił Wójta o zajęcie stanowiska w spornej sprawie. Wójt Gminy zabierając głos potwierdził
wcześniejsze stanowisko Kierownika, że z powodu braku środków finansowych nie jest możliwe
wykonywanie dodatkowych robót w ramach planowanej modernizacji dróg wojewódzkich.
Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił opracowanie dokumentacji, w ramach której będzie
wykonywany taki, a nie inny zakres robót. Ponadto Czarny Dunajec ma inne ważniejsze
priorytety jeśli chodzi o realizację inwestycji. Na koniec Wójt zaapelował o wzajemny szacunek,
oraz, że należy się cieszyć i docenić to co już zostało wykonane.
Wypowiedź Wójta wywołała ostrą wymianę zdań, na co Przewodniczący Rady uspokajając
nerwową atmosferę przypomniał, że dyskusja nie powinna przybierać takiej formy, gdyż to nie
jest odpowiednie miejsce, ani czas na tego typu scysje.
Do Sprawozdania zapytanie wniósł jeszcze radny Tadeusz Czepiel prosząc o wyjaśnienie kwestii
związanej z podpisaniem umów na przeprowadzenie monitoringów na ścieżce rowerowej, oraz
w sprawie sprzeciwu wniesionego przez Starostwo Nowotarskie, a dotyczącego zgłoszenia robót
na wykonanie remontu nawierzchni dróg przez Obszar „Natura 2000”, czy brak zgody
spowoduje zablokowanie inwestycji.
W kwestii monitoringów odpowiedzi udzieliła Jarosz Magdalena – Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska wyjaśniając, że chodzi o dwa monitoringi, monitoring stanu populacji cietrzewia
i natężenia ruchu turystycznego na ścieżce rowerowej. Prowadzone są w obszarze naturowym
w miejscowości Chochołów. Umowa obejmuje wykonanie sprawozdania całościowego, które
należy przekazać do RDOŚ. Monitoring taki był już prowadzony w roku zeszłym, zgodnie
z postanowieniem RDOŚ, który to wręcz nakazał gminie, tego typu działanie przy prowadzeniu
oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Monitoring należy prowadzić przez okres trzech lat od chwili zakończenia inwestycji.
Sprawę sprzeciwu wyjaśnił Sekretarz Gminy informując, że gmina zakładała takie działanie,
ponieważ w przypadku, gdy jakaś inwestycja nie wymaga decyzji środowiskowej może zostać
zrealizowana na zgłoszenie budowlane, jednak może powodować oddziaływanie na siedliska
i gatunki w obszarze „Natura 2000”, wówczas Starostwo w uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska obowiązane jest wydać sprzeciw, w wyniku tego następuje
zmiana procedury. To przedsięwzięcie, na które wymagane było zgłoszenie budowlane, po
zmianie realizowane może być na podstawie pozwolenia budowlanego. Generalnie Sekretarz
zapewnił, że inwestycja będzie dalej realizowana.
Na tym w całości został wyczerpany temat związany ze Sprawozdaniem Wójta Gminy
o pracy w okresie międzysesyjnym.
Ad. pkt. 6. Informację dotyczącą działań podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady Gminy złożył Gonciarczyk Stanisław.
Do przedkładanej Informacji nikt nie zgłaszał żadnych uwag, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2016 rok złożył
Przewodniczący tej Komisji - Krzysztof Bartoszek, oraz w zakresie pkt.7 Sprawozdania
dotyczącego „Kontroli gospodarki odpadami komunalnymi pod względem finansowym
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i merytorycznym, w imieniu powołanego Zespołu Kontrolnego – Tadeusz Czepiel – Kierownik
Zespołu Kontrolnego.
Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za rok 2016
przedstawiła Anna Trebunia – Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Na wstępie stwierdziła, że Program działa na podstawie przyjętej w dniu 22 stycznia 2015 roku
Uchwały Rady Gminy. Jest to program w którym realizowane są zajęcia sportowe dla dzieci
z terenu gminy Czarny Dunajec. W okresie sprawozdawczym działało 13 szkółek narciarstwa
biegowego, 2 szkółki piłki nożnej, 2 szkółki kombinacji norweskiej skoków, 1 szkółka
łyżwiarska z podziałem na dwie grupy z racji dużej ilości zainteresowanych, oraz jedna grupa
piłki siatkowej. W ciągu roku działalność przerwały 2 szkółki narciarstwa biegowego.
Rozpoczęła działalność szkółka piłki nożnej dziewcząt w miejscowości Czarny Dunajec, oraz
szkółka biegów narciarskich w miejscowości Stare Bystre przy szkole podstawowej Nr 2.
Organizowane były również zawody podsumowujące działalność szkółek między innymi :
zawody w tenisie stołowym, oraz planowane były zawody w biegach narciarskich, które ze
względów pogodowych zostały odwołane, natomiast przeprowadzone zostały zawody w biegach
przełajowych. Organizowano też zawody w piłce nożnej „Wakacje z piłką” w miesiącu lipcu.
Wydatki przeznaczone na program to kwota 110.000 złotych: w tym wynagrodzenia
instruktorów i trenerów- 74.190,73 zł, sprzęt i inne wydatki – 35.809,27 zł.
Przeprowadzone zostały również kontrole działalności wszystkich szkółek.
Do przedłożonego Sprawozdania nie zostały wniesione żadne pytania – przedmiotowe
Sprawozdanie stanowi – zał. nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Wprowadzenia do tematyki związanej z ustaleniem taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków dokonała Magdalena Jarosz – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Stwierdziła, że
wcześniej sprawa taryfy była przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego. Taryfa będzie miała zastosowanie w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia
2018 r. Stawka za 1 m3 odprowadzanych ścieków zarówno w grupie pierwszej jak i w grupie
drugiej odbiorców wynosi 12,71 netto. Poinformowała, że z opłaty abonamentowej została
wyszczególniona pozycja związana z doręczeniem faktury w wys. 0,95 zł, we wszystkich 3
grupach odbiorców.
Do przedkładanej uchwały pytań nie zgłoszono, dokonano podjęcia uchwały jak poniżej :
U C H W A Ł A Nr XXIII/229/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła uchwałę j/w – stanowiącą zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Po podjęciu uchwały o głos poprosił Prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Nowym Targu – Janusz Tarnowski. Między innymi podziękował Radzie za podjęcie
przedmiotowej uchwały i odbytej merytorycznej dyskusji.
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Poinformował o działaniach jakie w najbliższym czasie czekają spółkę. Ustalenie taryfy daje
możliwość stabilizacji w działalności na obszarze całej gminy, oraz zabezpiecza zamierzenia,
które po stronie inwestycji i działalności remontowej są podejmowane. Będąc przy głosie Prezes
zwrócił się do radnych i sołtysów, w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego przez
gminę do odbioru ścieków dowożonych, z prośbą o podjęcie działań zmierzających do
przekonywania właścicieli nieruchomości o zawarcie umów, ponieważ po miesięcznym
działaniu z wykorzystaniem tego samochodu na chwilę obecną, wpłynęły dopiero 4 wnioski
o podpisanie umów na zryczałtowane wywożenie ścieków. W tym miejscu wyraził swoje
zaniepokojenie, ponieważ na dzień dzisiejszy wielkość przychodu z tego miesiąca nawet nie
pokrywa wynagrodzenia kierowcy.
W poruszanym temacie głos zabrał jeszcze Przewodniczący Rady zwracając uwagę na
wypracowanie możliwości dopłaty do ścieków dowożonych, poprzez utworzenie dodatkowej
grupy taryfowej na podstawie art. 6 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podkreślił, że jest to na pewno główny powód, że te
umowy nie są zawierane.
ppkt. b)
Dopłata do ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych, wiązała się z wcześniej
podjętą uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
Taryfa będzie obowiązywała w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Dopłata
pochodzi z budżetu gminy i jest dopłatą do 1m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych. Propozycja dopłaty wynosi 4,86 zł netto. Wiąże się to z obniżeniem taryfy za m3
ścieków o 0,83 zł. w wyniku czego maleje również dopłata.
Komentarza udzielała Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIII/230/2017
RADY GMINY C ZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych
Rada Gminy w obecności 20 radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła uchwałę przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził piętnastominutową przerwę. Po przerwie
przystąpiono do procedowania kolejnych uchwał i tak :
ppkt. c)
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę - Prawo oświatowe organ prowadzący miał
obowiązek uzyskać opinię kuratora oświaty w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Taką opinię gmina uzyskała. Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego przedstawiając uchwałę skupiła się następnie na zmianach,
jakie wprowadził Kurator Oświaty w stosunku do poprzedniej uchwały, które sprowadzały się
głównie do zmiany daty związanej z zakończeniem działalności gimnazjum określonej na dzień
31.08.2017 rok. W przypadku zał. nr 4 dotyczącego przedszkoli, w miejscowości Ratułów
Kurator zobowiązał gminę do określenia granic obwodu szkolnego.
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W temacie uchwały radny T. Garbaciak, zwrócił uwagę na niuanse dotyczące zakończenia
działalności gimnazjów z dniem 30 sierpnia 2017 roku, natomiast uczniowie kończący
gimnazjum w 2019 roku otrzymają świadectwo ukończenia, podpisane przez Dyrektora szkoły
podstawowej. Dalej radny pytał o kierunki kształcenia w planowanym czteroletnim technikum
w Starem Bystrem.
Do pytań odniosła się Dyrektor GZO.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H WAŁA Nr XXIII/231/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
Rada Gminy w obecności 19 radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu, przy 18
głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 9
do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny J. Miętus. Aktualna ilość radnych -19.
ppkt. d)
W związku ze zmianami w przepisach Prawa oświatowego należało dokonać zmian w kolejnych
uchwałach zmieniając rzeczywistość prawną, głównie podstawę prawną. Były to uchwały
dotyczące określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły
podstawowej i publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina.
Uchwały określały kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ponieważ na
pierwszym etapie uczniowie przychodzą z obwodu, a w przypadku braku miejsc należy
przeprowadzić rekrutację. Dyrektor zaznaczyła, że uchwały w gminie Czarny Dunajec nie będą
mieć zastosowania będą martwe, gdyż liczba uczniów jest mała, nie mniej jednak tego typu
uchwały należy podjąć.
Pytań nie było, dokonano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A Nr XXIII/232/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest
Gmina Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 19 radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu - 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
U C H W A Ł A Nr XXIII/233/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
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w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów
przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem
prowadzącym
Rada Gminy w obecności 19 radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu - 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2017 rok złożyła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dotyczyła ona :
Zwiększenia dochodów gminy o kwotę 365.086 zł,
Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.183.005 zł,
Dochody :
Niższa kwota subwencji oświatowej o kwotę 281.383 zł.
Niższa dotacja przedszkolna w wys. 198.536 zł,
Dotacje dla szkół, które nie są prowadzone przez gminę – 200.000 zł.
Braki zostaną pokryte z rozliczenia roku 2016.
Pozostałe zmiany w dochodach :
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – 100.000 zł – środki planowane na modernizację dróg
dojazdowych do pól (podział jak w zał. nr 1 do uchwały).
Dział 630 – dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Torfowiska wysokie – europejski
unikat polsko – słowackiego pogranicza” – 564.155 zł, środki własne 250.000 zł + kredyt
375.000 zł. Razem 1.189.155 zł.
Dział 700 – środki z planowanych wpływów za dzierżawę terenów borów – Czarny Dunajec
2.784, Odrowąż 17.967 zł, Załuczne 12.024 zł,
Dział 852 – odpłatność rodzin za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 65.855 zł,
Dział 926 – pomoc z województwa małopolskiego na realizację programu „Już pływam” 44.150
zł,
Zwrot z wydatków niewygasających – dokumentacja na budowę skoczni 38.070 zł.
Pozostałe zmiany :
Czarny Dunajec – przeniesienie środków z remontu dróg gminnych w wysokości 100.000 zł na
wymianę wodociągu znajdującego się w drogach wojewódzkich, w związku z modernizacją
drogi wojewódzkiej 957 + 400.000 zł pożyczka wewnętrzna z budżetu gminy.
Podczerwone – przeniesienie z remontów dróg gminnych na pomoc dla Województwa
Małopolskiego 300.000 zł,
Piekielnik – przeniesienie z poz. remonty dróg na zabezpieczenie środków na zakup auta
bojowego dla OSP 150.000 zł + 200.000 zł, na ten zakup jako pożyczka wewnętrzna z budżetu,
oraz przeniesienie kwoty 5.000 zł na zakup działki.
Pieniążkowice – przeniesienie z remontu dróg kwoty 2.500 zł na wykonanie zastawki
przeciwpożarowej.
Ratułów – przeniesienie kwoty 50.000 zł z zadania regulacja stanu dróg na budowę mostu +
udzielenie pożyczki wewnętrznej dla Ratułowa na ten cel 163.00 zł.
W związku z tymi zmianami nastąpiło zwiększenie przychodów budżetu gminy o kwotę
1.817.919 zł. oraz zwiększył się deficyt budżetowy na rok bieżący.
Zwiększeniu uległ także plan dotacji o kwotę 200.000 zł.
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W ramach proponowanych zmian w budżecie głos zabrał radny Władysław Lenart, który
króciutko uzasadnił konieczność przeniesienia środków z remontu dróg na zakup auta bojowego
w wys. 150.000 zł, oraz pożyczki wewnętrznej w wys. 200.000 zł na ten zakup. Zaznaczył, że
sprawa przeniesienia środków uzgodniona była wcześniej z Radą Sołecką oraz Zarządem OSP,
wszyscy są przekonani co do słuszności zakupu samochodu, gdyż jednostka OSP w Piekielniku
należy do Krajowego Systemu Ratownictwa, musi zatem posiadać samochód odpowiedniej
rangi.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIII/234/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec,
z dnia 30 grudnia 2016 roku
Rada Gminy w obecności 20 radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu - 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
W trakcie omawianej uchwały na salę obrad przybył radny M. Ratułowski. Aktualna ilość
radnych -20.
pkt. g)
W wyniku dokonanej zmiany kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy zmianie
uległa również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy. Ponadto do Wieloletniej Prognozy
Finansowej zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie o nazwie :Torfowiska wysokieeuropejski unikat polsko- słowackiego pogranicza”, oraz dokonano zmian kwot
w przedsięwzięciu „ Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy”.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIII/235/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017 2028
Rada Gminy w obecności 19 radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu - 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Radny K. Dzielski przed głosowaniem chwilowo opuścił salę.
ppkt. h)
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego dotyczyła zadania „Budowa kolektora
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Czarny Dunajec w miejscowości Podczerwone”.
Dofinansowanie w wysokości 50% pochodzić będzie z budżetu gminy i 50% ze środków
inwestora - Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.
Dokonano podjęcia uchwały :
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U C H W A Ł A Nr XXIII/236/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego
Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścili radni : A. Żegleń i Wł. Lenart.
ppkt. i)
System zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalony przez Radę
obowiązuje już ponad rok czasu. Zwolnienie częściowe z opłaty przysługiwało gospodarstwu
domowemu, w którym, dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, oraz rodzinom wielodzietnym, które posiadają Karty Dużej Rodzinie.
Zwolnienie to było stosowane w wysokości 50% opłaty za odpady komunalne. Nowa uchwała
przedkładana do podjęcia związana jest z propozycją zrezygnowania ze zwolnienia
przysługującego osobom, korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej. Związane jest to
z faktem, że w praktyce zwolnienie to nie spełniło oczekiwanego rezultatu. Gospodarstwa
domowe często otrzymywały świadczenie na okres jednego miesiąca, a w kolejnym miesiącu
takie świadczenie już nie przysługiwało, co stwarzało problem w naliczaniu zwolnienia i jego
rozliczaniu, pojawiały się przypisy i odpisy. Również wiele gospodarstw przekazywanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie kwalifikowało się do tego zwolnienia, albo też
otrzymywały już zwolnienie na podstawie Karty Dużej Rodzinie, dlatego nie przysługiwało im
zwolnienie po raz drugi. Zatem stwierdzono, że dalsze zwolnienia dla osób korzystających ze
świadczeń z pomocy społecznej mija się z celem, dlatego postanowiono z niego zrezygnować.
Z kolei zwolnienie przysługujące rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny
funkcjonuje bez zarzutu, w związku z czym proponuje się go pozostawić na tym samym
poziomie jak dotychczas, czyli 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego. Pozostały zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały
są zmianami kosmetycznymi, do tej pory zwolnienie przysługiwało od miesiąca następującego,
po miesiącu w którym gospodarstwo spełniło kryterium kwalifikujące do zwolnienia, w nowej
uchwale będzie przysługiwało od konkretnego miesiąca w którym dane gospodarstwo otrzymało
kartę Dużej Rodziny. Doprecyzowano również warunki jakie należy spełnić, żeby zwolnienie
przysługiwało, są to : złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, oraz posiadanie przez gospodarstwo domowe aktualnej karty Dużej Rodziny.
Przedkładana uchwała nie budziła wątpliwości, bezpośrednio po odczytaniu przystąpiono do jej
podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXIII/237/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi przedstawił insp. ds. rolnictwa – Kołodziejczyk
Ryszard. W ramach działania Program w roku 2016 przeprowadzono : szczepień -18, utylizacji
17, kastracji -6, eutanazji- 1, sterylizacji -3, padła 1 sztuka, zwrócone-3, wydane ze schroniska 13, doprowadzone do schroniska – 19, do Przychodni Weterynaryjnej w Czarnym Dunajcu – 30,
Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z programu została określona
w wysokości 7.000 zł. Kwota ta została podzielona w następujący sposób:
1/ utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt – 45.000 zł,
2/ przychodnia Weterynaryjna Czarny Dunajec – 15.000 zł,
3/ przychodnia Weterynaryjna Nowy Targ – 6.000 zł,
4/ ochrona zwierząt – 4.000 zł.
Będąc przy głosie insp. ds. rolnictwa zasygnalizował o problemie, który ostatnio wystąpił
w gminie, dotyczący pojawienia się bobrów, o ile w zeszłym roku można było ich spotkać tylko
na niektórych potokach, w tej chwili są na terenie całej gminy. W tej sprawie Urząd Gminy
porozumiał się z Zarządem Melioracji, w celu rozwiązania problemu poprzez zlokalizowanie
tam w Piekielniku, częściowo w Pieniążkowicach, w Dziale, następnie w Załucznem
i Odrowążu.
Pytań nie było, podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XXIII/238/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
Zmiana uchwały podjętej na sesji w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze jak również trybu ich pobierania
została podyktowana korektą zał. nr 1 do w/w uchwały w § 3 pkt.1, poz. 2 poprzez zmianę kwoty
wysokości kryterium dochodowego z 620 złotych na kwotę 720 złotych. Pozostałe zapisy
uchwały pozostały bez zmian.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIII/239/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXII/226/2017 z dnia 25
stycznia 2017 r
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilo opuścił radny K. Dzielski.
ppkt. l)

17

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został opracowany i zatwierdzony przez członków Komisji
Rewizyjnej na posiedzeniu komisji w dniu 17 marca br. W związku z czym pytań nie wnoszono,
po odczytaniu uchwały, przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXIII/240/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
ppkt. m)
Podobnie plany pracy pozostałych stałych Komisji Rady zostały zatwierdzone przez
poszczególnych członków komisji na odbytych w posiedzeniach. Pytań nie było, dokonano
podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A L A Nr XXIII/242/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Gminy
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 19 do niniejszego protokołu.
ppkt. n)
Kolejne, a zarazem ostatnie uchwały planowane do podjęcia związane były z dzierżawą ,
zamianą oraz nabyciem nieruchomości położonych w miejscowościach : Czarny Dunajec,
Czerwienne i Piekielnik.
Dzierżawa terenów borów wsi Odrowąż położonych w Czarnym Dunajcu i stanowiących
własność gminy była uzupełnieniem w stosunku do uchwały z dnia 25 stycznia br. Przedmiotowe
tereny będą wykorzystywane w celach rolniczych, ukierunkowane na ekstensywne użytkowanie
przyrodniczo cennych siedlisk i miejsc lęgowych ptaków na obszarach NATURA 2000.
Z kolei zamiana nieruchomości położonych w miejscowości Czerwienne dokonywana była
w celu przywrócenia drogi gminnej, przy granicy miejscowości. Zamiana była pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Sołecką tej miejscowości.
Również nabycie przez gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Piekielnik
dokonywane było na wniosek Rady Sołeckiej tej miejscowości w celu budowy drogi gminnej
wykorzystywanej jako szlak rowerowy. Cena działki została ustalona na kwotę w wysokości
5.000 złotych.
Druga dzierżawa dotyczyła nieruchomości położonych w Czarnym Dunajcu o łącznej pow.
3.1770 ha, na okres 10-ciu lat, z przeznaczeniem na działalność rolniczą – pozyskiwanie siana.
Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec wydała pozytywną opinię do przedmiotowej dzierżawy.
Pytań nie wnoszono. Kolejno dokonywano ich podjęcia i tak :
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U C H W A Ł A Nr XXIII/242/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 20 do niniejszego protokołu.
ppkt. o)
U C H W A Ł A Nr XXIII/243/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości
Czerwienne
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 21 do niniejszego protokołu.
ppkt. p)
U C H W A Ł A Nr XXIII/244/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Piekielnik
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 22 do niniejszego protokołu.
ppkt. q)
U C H W A Ł A Nr XXIII/245/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 23 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Na zgłoszoną interpelację radnego Wł. Lenart odpowiedzi udzieliła Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświatowego – Anna Słodyczka informując, iż w okresie od 2012 roku nie toczyły się
postępowania administracyjne z udziałem Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnym Dunajcu, które
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skutkowałyby nałożeniem kar lub opłat administracyjnych. W tym czasie odbyły się 23 kontrole,
w tym, w okresie ostatnich dwóch lat kontrole Państwowej Inspekcji Pracy na wniosek
nauczycieli. Natomiast toczyły się dwa postępowania sądowe z powództwa nauczyciela
o zobowiązanie go do uzupełnienia etatu w szkołach na terenie gminy. Sytuacja taka została
spowodowana stale malejącą liczbą dzieci, w związku z czym brak jest wystarczającej liczby
godzin dla wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego.
Dyrektor zaznaczyła, że Sąd nie przychylił się do twierdzeń, w związku z czym nie było
zasądzonych żadnych opłat sądowych ani odszkodowań. Toczyła się również jedna sprawa
w Sądzie Pracy z powództwa pracownika obsługi, o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy
o pracę. W tej sprawie Sąd zasądził odszkodowanie w wysokości 4.800 złotych, oraz 137 zł
kosztów sądowych. Pracownik ten przebywał na zwolnieniach lekarskich. Dyrektor rozwiązując
z nim umowę nie dopełniła wszystkich wymogów prawnych.
Obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym dla
Nauczycieli przy Wojewodzie w sprawie przeciwko Dyrektora Zespołu Szkół o uchybienie
godności zawodu nauczyciela, które złożyła grupa nauczycieli. Dyrektor zaznaczyła, że
postępowanie jest w toku. Sprawa konfliktu w szkole była przedmiotem wielokrotnie
podejmowanych czynności przez Wójta Gminy, z udziałem jej osoby jako Dyrektora Gminnego
Zespołu Oświatowego. Z przeprowadzonych spotkań mediacyjnych wynika, że głównie są to
dwie osoby, którym organ prowadzący nie może zapewnić tego, czego oni żądają i głównie tym
to jest powodowane. Dyrektor stwierdziła, że nie zna innych okoliczności, które miałyby
bezpośredni wpływ na podłoże konfliktu. Dodała, że sprawa może się trochę rozwiązać,
ponieważ w przepisach przejściowych wprowadzających Prawo oświatowe istnieje zapis
mówiący o tym, że nauczyciele z 30 letnim stażem, w tym 20 lat przy tablicy mogą przejść na
emeryturę, w związku z wygaszaniem gimnazjów, na zasadach obowiązujących do 2008 roku.
W sprawie udzielonej odpowiedzi na powyższą interpelację głos zabrał radny Kazimierz
Dzielski, który stwierdził, że konflikt jest szerszy na pewno nie dotyczy on jedynie dwóch
nauczycieli, tylko dotyczy szerszego grona i polega na złośliwości w jedną lub drugą stronę
i zastraszaniu. W tym miejscu odniósł się do pisma, w którym to pracownicy szkoły biorą
w obronę Panią Dyrektor, lista poparcia tego pisma znajdowało się koło gabinetu pani Dyrektor
i stanowiło jakby sugestię do jego podpisania. Stwierdził, że 9 osób, które takiego pisma nie
podpisały, straciły podatek motywacyjny. Jest to karygodne, żeby dochodziło do tego typu
sytuacji, dobro szkoły jest najważniejsze, a nie interes dwóch panów, czy interes pani dyrektorskomentował radny. Czystą złośliwością radny nazwał to, że nauczyciel do pełnego wymiaru
godzin, część etatu musi uzupełnić w innej szkole.
Ustosunkowując się Dyrektor stwierdziła, że nauczyciel o który mowa już od dawna pracuje
w dwóch innych szkołach, ponadto nauczyciel musi pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami
i właściwą instytucją do rozstrzygnięcia tej kwestii jest Kuratorium Oświaty.
Do sprawy planowanych inwestycji oświatowych w związku z wprowadzoną reformą w systemie
oświaty odniosła się Skarbnik Gminy stwierdzając, że reforma została wprowadzona, natomiast
na chwilę obecną nie jest znana wysokość subwencji, jak i też sposób finansowania, dlatego nie
są planowane jak na razie żadne inwestycje oświatowe. Jedynie w przypadku Załucznego można
wystąpić o środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej, w związku z tym, że w budynku
mieści się gimnazjum, natomiast po reformie edukację rozpoczną dzieci przedszkolne.
Uzupełniając wypowiedź Dyrektor GZO przypomniała, że zajdzie konieczność dostosowania
dwóch klas lekcyjnych w dwóch szkołach w Czerwiennem Nr 1, oraz w Szkole Starem Bystrem
„Na Skałce”, oraz w tych szkołach, które nie dysponują salami gimnastycznymi.
W tym momencie na salę obrad przybył Wojewoda Małopolski. Po przywitaniu
Wojewody Małopolskiego Pana Józefa Pilch, kontynuowano dalszy ciąg odpowiedzi na
interpelacje.
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Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, która
wejdzie w życie od 1 lipca 2017 roku przybliżył Sekretarz Gminy. Zaznaczył, że proponowane
zmiany są bardzo poważne związane z systemem gospodarki oraz systemem selekcji odpadów
frakcji suchej i mokrej. Natomiast umowy, które będą obowiązywać w dniu 1 lipca zachowują
ważność do 2021 roku. Obecnie gmina ogłasza przetarg i z dniem wejścia w życie ustawy tj.
1 lipca będzie posiadała podpisaną umowę na starych zasadach, która będzie obowiązywała do
końca roku 2018. Nowy system spowoduje na pewno podwyżki ceny, tak przynajmniej wynika,
po odbytym spotkaniu z firmami, które na terenie gminy zajmują się wywozem odpadów.
Potwierdził, że jest 1,5 roku na przygotowanie się, odpowiednie informacje w tym czasie zostaną
przekazane również mieszkańcom. Zgodził się, że w przypadku szkół cena wywozu odpadów
w szkołach wzrosła o 100%, firmy to tak skalkulowały, być może nastąpiło niedoszacowanie,
jednak gmina nie ma na to wpływu, głównie z powodu braku konkurencji.
Odpowiedź dotycząca wpływów z wynajmu lodowiska w Czarnym Dunajcu zostanie radnemu
udzielona w formie pisemnej.
Kwestię zadaszenia placu zabaw przybliżyła Kierownik Referatu Ochrony Środowiska –
Magdalena Jarosz przyznała, że jest ono notorycznie niszczone jak również i znajdująca się tam
ławka. Urząd sygnalizował sprawę Policji, która pełni służbę patrolową tego obiektu, jednak
niecodziennie. Nie ma również zamontowanego monitoringu dlatego zniszczenia się powtarzają.
Planuje się wymienić pokrycie dachowe na bardziej trwałe- blachę. Nie widzi problemu
związanego z przeniesieniem ławki w inne miejsce, jak również ubikacji wolnostojącej, tak aby
nie była bezpośrednio przy wejściu na plac. Zostanie także wymieniony fragment zniszczonego
ogrodzenia.
Uszkodzona krata na drodze gminnej w Starem Bystrem „Do Bartusia” zostanie wymieniona
w ramach pozimowego remontu dróg.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1420 dokonał zamknięcia obrad XXIII sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

