P R O T O K Ó Ł nr XIX/2016
z XIX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 24 października 2016 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 00.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Stanisław Wincenty Miętus, 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.
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. 10 00 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, iż ze strony radnych nie zgłoszono żadnych
uwag, zaproponowany porządek obrad, Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej :
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kadry
kierowniczej urzędu,
8. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
radnych Rady Gminy.
9. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny Dunajec
w roku szkolnym 2015/2016.
10.Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 – 2025.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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c) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w latach 2017
i 2018.
d) Regulaminu udzielania pomocy finansowej na realizację zadania „Usuwanie z terenu
Gminy odpadów niebezpiecznych - zdemontowanych pokryć dachowych zawierających
azbest,
e) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec i Załuczne,
f) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Chochołów.
12. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XVIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Jan Wacławiak,
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 XVIII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli :
Radny Harbut Stanisław w imieniu Rady Sołeckiej zawnioskował o przedłużenie wykonania
chodnika na ulicy Kolejowej w Czarnym Dunajcu, na odcinku od drogi na Wróblówkę do
mostku „Na Czarnym Potoku”, w ramach planowanej w 2018 roku modernizacji drogi
wojewódzkiej Nr 957.
Radny Kazimierz Dzielski poparł swojego przedmówcę w kwestii przedłużenia chodnika,
argumentując to dużym natężeniem ruchu. Natomiast zwrócił się z prośbą o udostępnienie treści
pisma jakie zostało skierowane do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie, na wniosek
Komisji Budżetu, a dotyczące rozważenia możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy
Mościckiego w Czarnym Dunajcu, w ramach planowanej modernizacji dróg wojewódzkich
Nr 957 i 958.
Radny Szuba Władysław wnioskował o załatanie występujących dziur na drodze wojewódzkiej
Nr 957 Nowy Targ – Jabłonka na odcinku od Baligówki w stronę Piekielnika. Droga ta jest
w bardzo złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla ruchu komunikacyjnego.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Babicz Józef
– Wójt Gminy.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne
Urzędu Gminy działające z upoważnienia Wójta w okresie od 27 września do 23 października
dotyczyły :
W ramach zamówień publicznych zostały zawarte umowy na następujące zadania inwestycyjne :
1) wykonanie remontu drogi gminnej „Na Beskid” w miejscowości Odrowąż uszkodzonej
w wyniku klęski żywiołowej. Umowa została zawarta w dniu 12.10.2016 r. na kwotę 200.865,03
zł, z terminem realizacji do dnia 14 listopada 2016 r.
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2) wykonanie budowy boiska sportowego w miejscowości Pieniążkowice. Umowa została zawarta
w dniu 13.10.2016 r.. Cena zadania 287.166,99 zł, z terminem realizacji do dnia 31 października
2016 r.
3) wykonanie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Wróblówka na
odcinku od km 1+230 do km 1+780. Najniższa zaoferowana cena to 82.067,49 zł.
W ramach prowadzonych inwestycji zostały wykonane niżej wymienione inwestycje :
1. adaptacja pomieszczenia w przyziemiu Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu
z przeznaczeniem na archiwum. W dniu 17.10.2016 r. dokonano odbioru robót. Wartość robót
wyniosła 16.617,47 zł.
2. wykonanie stanu surowego zamkniętego III etapu budynku szkoły w Czerwiennem Nr 2. Odbiór
robót nastąpi do końca października 2016 r. Wartość robót 876.371,97 zł.
3. w dniu 17.10.2016r. podpisano umowę z firmą HYDROEL z Klęczan na wykonanie ujęcia wód
podziemnych wraz z przyłączem do budynku w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu.
Wartość umowy 49.864,20 zł, z terminem realizacji do 22.12.2016r.
W zakresie inwestycji drogowych wykonano następujące remonty dróg :
Czarny Dunajec : wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej „k/Zaborskiego” na
kwotę 3.850,oo zł.
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Łącznik DP K1651 – ul.
Sienkiewicza dłg. 99,00m, szer. 3,00 m, na kwotę 29.781,74 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej „Wzdłuż potoku Czarny Dunajec”
dłg. 110,00 m, szer. 3,00 m, na kwotę 17.870,92 zł.
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Łącznik DW957- Droga za
Stacją” o dłg. 28.00m, szer. 3,00 m, na kwotę 11.491,89 zł.
Dział : wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej rolniczej „k/Biłka” o dłg.
186,00m, szer. 2,50 m, na kwotę 34.302,98 zł.
Odrowąż : wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „ Do Płoskonów” o dłg.
45,00m, szer. 4m, na kwotę 22.034,64 zł.
Piekielnik : wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Małysi” o dłg.
370,00m, szer. 3,00 m, na kwotę 97.203,47 zł.
Podczerwone : wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Przy Stacji
Kolejowej” o dłg. 220,00m, szer. 3,00 m, na kwotę 42.499,89 zł.
Podszkle : wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej rolniczej „Do Guta”
o dłg. 75,00m , szer, 2,50 m, na kwotę 18.310,09 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Do Zonzeli” o dłg.140,00 m, szer.
3,00 m, na kwotę 58.045,90 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Do Prylińskich” o dłg. 200,00m,
szer. 3,00 m, na kwotę 52.259,99 zł.
Stare Bystre : wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Wierchowa do
Sośniny” o dłg. 160,00m, szer. 4,00 m, na kwotę 61.498,95 zł.
Łączna kwota za jaką wykonano remonty dróg gminnych – 449.150,46 zł,
Łączna długość wykonanych dróg o nawierzchni bitumicznej – 1 523,00 m
Łączna długość wykonanych dróg o nawierzchni tłuczniowej – 110,00 m
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał pomoc materialną w formie/lub wykonywał
pracę socjalną :
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1. udzielał pomocy w naturze w formie żywności, zakupu opału,
2. przyjmował wnioski tj. stypendium szkolne na zakup podręczników szkolnych, przyborów
szkolnych i odzieży szkolnej dla rodzin spełniających określone kryteria Ustawy o Pomocy
Społecznej,
3. organizował zbiórkę odzieży, mebli, drzwi, sprzętu AGD dla potrzebujących rodzin,
4. przeprowadzał wywiady środowiskowe u osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi
członkami rodziny,
5. wykonywał pracę socjalną z rodzinami u których funkcjonuje Niebieska Karta.
Wypłacił kwotę w wysokości 9.191.319,41 zł na świadczenia wychowawcze 500+.
Wydał 1087 Kart Dużej Rodziny,
Wypłacił kwotę 182.834,37 zł na świadczenia rodzicielskie.
Wypłacił kwotę w wysokości 19.823,37 zł na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
Założono 10 niebieskich kart.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
29 września – wyjazd do Kielc w celu odebrania certyfikatu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”
w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tej samej nazwie.
30 września – spotkanie z Dyrektorem Instytutu Książki w Krakowie w sprawie możliwości
ubiegania się o dotację w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”.
6 października – posiedzenie Zespołu ds. Zarządzenia Kryzysowego w sprawie opracowanej na
zlecenie Urzędu Gminy dokumentacji dotyczącej zasobów wody na terenie Gminy Czarny
Dunajec.
11 października – spotkanie z Wójtem Gminy Kościelisko oraz Prezesem Spółki PPK w sprawie
możliwości uzyskania dotacji na budowę kanalizacji uzupełniającej w aglomeracji Czarny
Dunajec. Ustalono, że istnieje konieczność wystąpienia do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11 października – spotkanie w Nowym Targu z Burmistrzami oraz przedstawicielami Spółki IB
w sprawie treści umowy dzierżawy. Uzgodniono warunki korzystne z punktu widzenia gmin
będących współwłaścicielami terenu.
12 października – uroczyste wręczenie odznaczeń za wieloletnie pożycie małżeńskie.
19 października – udział w posiedzeniach stałych komisjach Rady Gminy.
Łączna kwota funduszu sołeckiego na 2017 rok, w wysokości 760.260,14 zł została
przeznaczona na następujące zadania, w poszczególnych sołectwach :
Chochołów – 42.813,80 zł z przeznaczeniem na : remont dróg gminnych i dojazdowych do pól –
40.000 zł, zorganizowanie festynu – 2.813,80 zł,
Ciche – 98.988,14 zł z przeznaczeniem na : remont dróg gminnych – 96.000 zł, zorganizowanie
festynu – 2.988,14 zł,
Czarny Dunajec – 122.346,58 zł: na drogi gminne- 40.000 zł, przedszkole – 5.000 zł, plac zabaw
– 4.000 zł, imprezy kulturalne- 6.346,58 zł, wodociąg – 67.000 zł,
Czerwienne – 56.354,48 zł : na remont dróg gminnych – 40.000 zł, ochrona przeciw- pożarowa
OSP Czerwienne Dolne – 5.000 zł, OSP Czerwienne Górne – 5.000 zł, Szkoła Podstawowa
nr 1 Czerwienne – 6.354,48 zł,
Dział – 21.436,92 zł, z przeznaczeniem na położenie masy bitumicznej na drodze nr 433 „pod
Gronostolkę” – 21.436,92 zł,
Koniówka – 18.404,53 zł na potrzeby szkoły podstawowej w Podczerwonem – 3.000 zł, OSP
Koniówka – 3.000 zł, boisko sportowe – 12.404,53 zł.
Odrowąż – 36.328,68 zł na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego – 23.328,68 zł, festyn
rodzinny – 3.000 zł, przebudowa wjazdu do garażu OSP – 10.000 zł,
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Piekielnik -78.992,35 zł, naprawa dróg i rowów dojazdowych do pól – 50.000 zł, festyn – 6.000
zł, ośrodek zdrowia – 5.000 zł, szkoła – 10.000 zł, oświetlenie ulic – 7.992,35 zł,
Pieniążkowice – 32.275.48 zł, budowa przystawki p-poż. przy remizie OSP – 15.000 zł, festyn
rodzinny – 6.000 zł, drogi gminne – 11.275.48 zł,
Podczerwone – 35.938,37 zł, impreza kulturalna – 3.000 zł, nawierzchnia asfaltowa na drodze do
dawnej stacji kolejowej- 32.938,37 zł,
Podszkle – 32.455,62 zł, remont drogi „Zązelowa” nr ewid. 6130 – 32.155,38 zł,
Ratułów – 73.347,90 zł, remont dróg gminnych – 11.267,90 zł, OSP Ratułów Górny – 10.000 zł,
OSP Ratułów Dolny – 10.000 zł, zorganizowanie festynu u Domina – 5.000 zł, zakup koszy na
boisko szkolne – 12.000 zł, zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej o puchar
sołtysa – 1.500 zł, kapliczka – 18.530 zł, kosze na śmieci dla wsi – 5.000 zł,
Stare Bystre – 58.366,07 zł, remont i modernizacja budynku szkoły – 10.000 zł, ocieplenie
budynku szkoły – 10.000 zł, remont remizy OSP, zakup masek tlenowych – 10.000 zł., drogi
gminne - 28.366,07 zł.
Wróblówka – 23.418,49 zł, dofinansowanie w doprowadzeniu wody do kaplicy na cmentarzu –
10.000 zł, remont drogi gminnej – 13.418,49 zł.
Załuczne – 28.792,73 zł, dla potrzeb OSP Załuczne – 5.000 zł, remont i asfaltowanie dróg
gminnych – 10.000 zł, festyn – 5.000 zł, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz zakup niektórych
elementów oświetlenia świątecznego – 8.792,73 zł.
Do złożonego Sprawozdania zapytania wniósł radny Marcin Ratułowski, w związku z odbytym
spotkaniem z przedstawicielami firmy IB pytał czego konkretnie ono dotyczyło, oraz spotkania
z udziałem Prezesa PPK w temacie budowy kanalizacji w aglomeracji Czarny Dunajec, pytał czy
dotyczy to tylko samego Dunajca, czy również Chochołowa i Podczerwonego.
Ustosunkowując się do pytania radnego, Wójt wyjaśnił, że odbyte spotkanie z burmistrzami
i przedstawicielem Spółki IB dotyczyło uzgodnienia treści nowej umowy dzierżawy,
w której zostały uwzględnione warunki korzystne dla gminy Czarny Dunajec jak również innych
gmin będących współwłaścicielami terenu. Umowa została przesłana do zainteresowanych gmin,
celem jej zaakceptowania. Po jej akceptacji sprawa zostanie skierowana na Komisję Rewizyjną
i sesję Rady.
W kwestii spotkania z Prezesem Spółki PPK Wójt poinformował, że tematem spotkanie było
omówienie możliwości uzyskania dotacji na budowę kanalizacji uzupełniającej w Czarnym
Dunajcu. Zaznaczył, że sprawa jest na dobrej drodze, gdyż istnieje możliwość złożenie wniosku
o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ad. pkt. 6. Informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady Gminy przedłożył Gonciarczyk Stanisław.
Pytań nie zgłoszono – Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedkładaną Informację, do
akceptującej wiadomości – stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej
urzędu przedstawił Wójt Gminy – Józef Babicz.
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok złożyli Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, Skarbnik
Gminy, Sekretarz Gminy oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Łącznie 9 osób.
Wszystkie oświadczenia zostały złożone w wymaganym terminie, prawidłowo wypełnione oraz
dołączono do nich kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu tzw. PIT za 2015 rok.
Oświadczenia majątkowe dnia 11 maja 2016 r. zostały przesłane do Urzędu Skarbowego
w Nowym Targu, który to Urząd dokonał analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych osób związanych do składania tychże oświadczeń i nie zgłosił zastrzeżeń w tym
zakresie.
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Ad. pkt.8. Informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady
Gminy przedstawił Przewodniczący Rady Gminy - Gonciarczyk Stanisław.
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok złożyli wszyscy radni. Oświadczenia zostały złożone
w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2016 roku wraz z kopią zeznań podatkowych
o wysokości osiągniętego dochodu.
Działając na podstawie art. 24 h ust.6 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady
dokonał analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy i nie stwierdził
nieprawidłowości.
W dniu 12 maja 2016 r. oświadczenia majątkowe zostały przesłane do Urzędu Skarbowego
w Nowym Targu, który dokonał analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
radnych nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości.











Ad. pkt. 9. Informację Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny
Dunajec w roku szkolnym 2015/2016 w formie wizualizacji przedstawiła Anna Słodyczka –
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Zgodnie z wymogiem art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu
i egzaminów, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego.
W roku szkolnym 2015/2016 podjęto podstawowe strategiczne decyzje prawne dotyczące :
Kontynuacji procesu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola,
a w szczególności dostosowania budynków
szkolnych do warunków wynikających
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań
ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej, ustalanie sieci przedszkoli w gminie. W związku ze
zmianą Rozporządzenia odstąpiono od tworzenia zespołów szkolno- przedszkolnych,
przedłużając ten proces do 2019 roku. Dlatego w gminie kontynuowano prace remontowe, które
wcześniej zostały rozpoczęte.
Przygotowanie szkół do wprowadzenia edukacji regionalnej,
Aktualizacja przepisów związanych z naborem i rekrutacją do przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.
Zapoznawanie się z przepisami wprowadzającymi reformę oświaty, szczególnie dotyczące
wydłużenia etapu edukacyjnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas I i II szkoły
podstawowej,
wydzielenie w księgowości kategorii wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne,
przygotowanie szkół do realizacji projektów Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014 – 2020, w zakresie sporządzania diagnozy potrzeb.
Zorganizowanie szkoleń w zakresie wdrażania platformy e-puap w codziennej praktyce
funkcjonowania szkół,
zapoznanie dyrektorów z raportem z przeprowadzonych przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną przesiewowych badań logopedycznych wśród dzieci z terenu Gminy Czarny
Dunajec.
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec
wynosiła :
W przedszkolach i punktach przedszkolnych – 444 uczniów,
W szkołach podstawowych – 1269 uczniów,
W gimnazjach – 584 uczniów,
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Co stanowi łącznie 2297 uczniów, i to jest o 1 ucznia mniej niż w ubiegłym roku szkolny,
w którym liczba uczniów wynosiła 2298.
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich wynosi 752 uczniów, w tym przedszkolach niepublicznych 169 uczniów,
w szkołach podstawowych 412 uczniów, w gimnazjach 171 uczniów.
Łączna liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Limbo wynosi
:15.
Łączna liczba dzieci uczęszczających do Prywatnego Integracyjnego Bajkowego Przedszkola
wynosi : 50,
Łączna liczba uczniów na terenie gminy wzrosła o 14 uczniów i wynosiła 3314 uczniów,
w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie łączna liczba uczniów wynosiła 3100 uczniów.
Budżet jednostek oświatowych za 2015 rok ogółem wyniósł 19.321.488,85 złotych,
w przeliczeniu na 1 ucznia – 2.296 zł. Największe wydatki, w przeliczeniu na 1 ucznia
odnotowano w Filii szkoły Dział w wysokości 13.195,29 zł, szkoła w Czerwiennem – 11.433,66
zł i szkoła w Chochołowie – 11.262,75 zł. Natomiast najniższe wydatki, w przeliczeniu na 1
ucznia odnotowano w zespole szkół w Ratułowie – 6.566,69 zł,
W szkołach prowadzonych przez gminę zatrudnionych jest 259 nauczycieli, z tego najwięcej
nauczycieli dyplomowanych 158, mianowanych 65, kontraktowych 28 i stażystów 8 nauczycieli.
Nadzór nad działalnością szkół w gminie prowadzi powołany przez Wójta Gminy inspektor ds.
księgowości budżetowej i kontroli oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego.
Przeprowadzono w ramach kontroli zarządczej kontrolę na podstawie pisemnych upoważnień
Wójta Gminy. W roku szkolnym 20015/2016 przeprowadzono 20 kontroli w ramach kontroli
zarządczej, wynikające z planu kontroli na 2015 rok i wydano 49 zaleceń pokontrolnych.
Nadzór na działalnością szkół w gminie w zakresie zadań dydaktyczno- wychowawczo –
opiekuńczych prowadzą wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Nowym
Targu. Przeprowadzono 2 kontrole i wydano 2 zalecenia pokontrolne. Przeprowadzona w szkole
ewaluacja zewnętrzna ma na celu ustalenie poziomu spełnienia wymagań przez szkołę na jednym
z dwóch poziomów : poziom wysoki – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełnienia
wymagania i stopień podstawowy – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania.
Jeżeli szkoła nie spełni w jakimkolwiek obszarze poziomu podstawowego, to w takim przypadku
Kuratorium dokonuje ewaluacji całościowej. Może szkoła spełnić poziom podstawowy i spełniać
poziom wysoki w niektórych obszarach. W 5 szkołach przeprowadzono ewaluacje problemowe.
Szkoły osiągnęły wyniki na poziomie :
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem szkoła w wielu obszarach spełniła poziom
podstawowy i w 6 obszarach poziom wysoki, podobnie było w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Jana Pawła II w Cichem.
Publiczne gimnazjum SPSK w Starem Bystrem poziom podstawowy i w 5 obszarach poziom
wysoki,
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Starem Bystrem poziom podstawowy i 6 obszarach
poziom wysoki,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem poziom podstawowy i w 7 obszarach poziom wysoki.
W ubiegłym roku szkolnym odbyło się 8 narad roboczych dyrektora GZO z dyrektorami szkół
i placówek oświatowych z terenu gminy, podczas których przekazywano na bieżąco in formacje,
omawiano na bieżąco zachodzące zmiany w przepisach prawa oświatowego, a także
rozwiązywano pojawiające się problemy. W ramach wspomagania nauczycieli i dyrektorów
zorganizowano 6 szkoleń i zajęć warsztatowych o różnorodnej tematyce.
W ubiegłym roku szkolnym przeprowadzono 4 konkursy na stanowisko dyrektora dla szkół
podstawowych : w Chochołowie,
Odrowążu i
Podczerwonem oraz w Przedszkolu
Samorządowym w Czarnym, Dunajcu. Wszyscy dotychczasowi dyrektorzy stanęli do konkursu
i je wygrali. W okresie wakacji przeprowadzono 7 postępowań egzaminacyjnych. Wszyscy
nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
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Za rok szkolny 2015/2016 14 dyrektorów i 17 nauczycieli zostało nagrodzonych nagrodami
Wójta Gminy na łączną kwotę 30.792,73 złotych. Wójt Gminy wręczył dyplomy podziękowania
dla 7 dyrektorów szkół prowadzonych przez SPSK i dyrektora ZDZ i 4 nauczycieli Liceum
Integracyjnego za bardzo dobre przygotowanie uczniów do matury.
W roku sprawozdawczym dojazd dzieci do szkół zorganizowany był w następujący sposób :
2 trasy obsługiwane przez Gminny Zespół Oświatowy i 11 tras obsługiwanych przez
przewoźników wyłonionych w przetargach. Łącznie przewożonych było 533 uczniów, tj. o 34
osoby mniej niż w roku ubiegłym.
W roku ubiegłym wykonano 15 zadań inwestycyjno –remontowych na łączną kwotę
1.904.530,63 złotych.
Szkoły pozyskiwały dodatkowe środki z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkoli i szkół na
łączna kwotę w wysokości 94.118,86 złotych, w tym zespoły szkół i gimnazja w wysokości
593,56 zł, szkoły podstawowe w wysokości 93.525,30 zł.
Projekty rządowe i PEFRON realizowane przez Gminny Zespół Oświatowy to :
„Młodociani „ – za 2015 r. 55 pracodawcom kształcącym 176 uczniów młodocianych wypłacono
kwotę w wysokości 572.484,77 złotych,
„Wyprawka szkolna „ – otrzymana dotacja w wysokości 40.570,92 zł, dla 176 uczniów
korzystających z programu.
„ Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów” w sumie rozpatrzono wnioski 26 osób na
łączną kwotę 32.300 zł.
„Książki naszych marzeń” – program rządowy realizowany był na kwotę 13.125 zł.
Środki pozabudżetowe pozyskane dla szkół i uczniów to :
Program „Już pływam”, kwota ogółem : 105.645 zł, w tym środki z budżetu 32.945 zł, pozostałą
kwotę stanowią wpłata rodziców i środki z budżetu województwa,
„Jeżdżę z głową” – kwota ogółem 60.980 zł, w tym środki z budżetu 28.180 zł,
„Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”. Kwota ogółem 174.565,35 zł
rozliczona do wysokości 165.280,57 zł.
Następnie Dyrektor przedstawiła :
 średnie wyniki, po klasie VI ogółem w procentach i staninach, oraz średnie wyniki
z przedmiotów : język polski, język angielski, matematyki.
Najniższe staniny ogółem uzyskały szkoły Czerwienne Nr 2 i Ciche nr 2. Największe staniny
osiągnęły szkoły : Odrowąż, Czerwienne nr 1, Podszkle i Stare Bystre. Na tym samym poziomie
jest szkoła w Piekielniki, Pieniążkowicach, Chochołowie.
 wyniki egzaminu zewnętrznego po klasie III gimnazjum w procentach i staninach
z języka polskiego, matematyki, historii i WOS-u, przedmioty przyrodnicze, język
angielski i język niemiecki.
Średnie wyniku uczniów po sprawdzianie zewnętrznym obrazuje – tabela nr 16 do
przedmiotowej informacji, natomiast Średnie wyniki staninowe uczniów po egzaminach
zewnętrznych – tabela nr 17- Informacji Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Czarny Dunajec.
Dyrektor zaznaczyła, iż wyniki egzaminu zewnętrznego badane są również pod kątem tzw.
Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), osiągnięty wynik staninowy 0-9 i przyrost wiedzy,
z poszczególnych przedmiotów nauczania w szkołach na terenie gminy.
Dyrektor zakończyła prezentację mottem o treści :
„Siła Państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy
samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i aby nikt nie czuł się
zapomniany”.
Do przedmiotowej Informacji zapytania wnieśli :
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Radny Wajda Czesław nawiązując do przeprowadzonej w szkołach ewaluacji, która określana
jest na poziomie podstawowym i wysokim, w związku z tym, że wiele szkół uzyskało poziom
podstawowy oraz w niektórych obszarach poziom wysoki, pytał ile obszarów jest badanych
w poziomie podstawowym?.
Udzielając odpowiedzi Dyrektor wyjaśniła, że w poziomie podstawowym badane są 4 obszary
i te same obszary badane są pod kątem poziomu wysokiego. Podała przykład szkoły w Cichem,
gdzie realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego
etapu edukacyjnego, uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej
realizacji, w szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Poziom wysoki : wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów
przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów
edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli
dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno –
wychowawczych. Dyrektor dodała, że wydzielane są obszary, z których wyodrębnia się jeszcze
pewne działania, które szkoła musi spełnić i z nich wyszczególnia się poziom podstawowy
i wysoki. Dyrektor dodała, że nie jest w stanie jednoznacznie udzielić odpowiedzi na tak zadane
szczegółowe pytanie, gdyż jest to obszerna dokumentacja. Natomiast dokładny opis wniosków
z ewaluacji znajduje się na str. 326 Informacji.
Nie do końca udzielona odpowiedź była wyczerpująca dla radnego, jednak jak stwierdził
poważniejszym problemem jest fakt, że niektóre szkoły na terenie gminy z roku na rok osiągają
niskie wyniki nauczania, czy w związku z tym są robione jakieś analizy pod kątem
wprowadzenia dla tych szkół działań naprawczych mających na celu ich zmotywowanie.
Dyrektor stwierdził, iż każda szkoła, która uzyskuje jedną lub drugą staninę pisze programy
naprawcze. Jest to obowiązek i te programy przedstawia zarówno Radzie Pedagogicznej,
rodzicom i Kuratorium. Taki program naprawczy był wprowadzony przez okres 3 lat w szkole
w Pieniążkowicach, w efekcie czego wyniki w tej szkole znacznie się poprawiły. Szkoła
integracyjna w Czerwiennym zawsze będzie miała niską staninę, gdyż na 30 uczniów, 5 uczniów
jest w normie intelektualnej, wszyscy pozostali uczniowie są w bardzo trudnej sytuacji i oni
nigdy nie osiągną dobrych wyników, zadaniem szkoły jest ich przygotowanie do normalnego
funkcjonowania w społeczeństwie, zaś w szkole w Cichem problem może tkwić w tym, że
cały czas funkcjonowało gimnazjum i teraz kiedy funkcjonuje szkoła podstawowa trudno im się
przeorganizować na nauczanie dzieci młodszych. W tym miejscu Dyrektor oświadczyła, że jeżeli
radny byłby zainteresowany programem naprawczym w tej szkole to może go przedstawić.
Radny Ratułowski Marcin zabierając głos zwrócił uwagę na następujące kwestie: pytał, co
oznaczają w tabelkach koła większe i mniejsze, zauważył, że z wykresu wynika, iż w szkole
w Czarnym Dunajcu uczniowie są na jednym poziomie, natomiast w szkole w Czerwiennem
Górnym wyniki są bardzo niskie, ale są i tacy uczniowie którzy mają wyniki powyżej 70%, i czy
Ci uczniowie mają możliwość przeniesienia się do szkoły w Czarnym Dunajcu. Jedną z decyzji
jaka była podjęta w roku szkolnym 2015/2016 było przygotowanie szkół do wprowadzenia
edukacji regionalnej, w związku z tym pytał czy została ona wprowadzona, jeżeli tak czy jest to
przedmiot obowiązkowy, czy może zajęcie dodatkowe i na czym ona polega, oraz na jakiej
zasadzie są wydzielanie środki na kształcenie specjalne .
Dyrektor wyjaśniła, że kółka mniejsze i większe oznaczają elipsę, którą tworzą poszczególni
uczniowie danej szkoły, szkoły są w posiadaniu takich analiz, na podstawie których można
uzyskać informację konkretnie o danym uczniu oraz czy szkoła wymaga wsparcia. Podkreśliła, iż
niskie wyniki nauczania w szkole integracyjnej w Czerwiennem Górnym są efektem tego, że
trafiają do niej głównie uczniowie z orzeczeniami. Co do możliwości zmiany szkoły Dyrektor
stwierdziła, że decyzja należy do rodzica ucznia i ona osobiście na to nie ma żadnego wpływu
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i były takie przypadki, że uczniowie odeszli ze szkoły integracyjnej w Czerwiennem. Zajęcia
z edukacji regionalnej są dodatkowymi zajęciami i odbywają się w szkołach w których jest
przygotowana kadra nauczycielska. Edukacja została wdrożona w szkołach prowadzonych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, ze względu na to, że funkcjonują świetlice
i finansowo łatwiej to udźwignąć, jak również w Podczerwonem i Chochołowie.
W kwestii zajęć z edukacji regionalnej stwierdziła, że jest opracowana podstawa programowa
i związana jest z literaturą, historią regionu, zwyczajami, obrzędami, śpiewem itp. Odnośnie
środków na kształcenie specjalne wyjaśniła, że są to środki wszystkich szkół gminnych oraz
prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Zaznaczyła, że jest to efekt
protestu rodziców, którzy uznali, że środki te nie są wydatkowane na dzieci potrzebujące
wsparcia, w efekcie czego zostały wydzielone na obszarze całego kraju i są ewidencjonowane
w budżecie w odpowiednim dziale księgowym.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy ogłosił dziesięciominutową przerwę,
w trakcie której na salę obrad przybyli uczniowie ze szkoły podstawowej w Starem Bystrem
prowadzonej przez SPSK, w ramach prowadzonej VII Edycji Odblaskowej Szkoły, gdzie jednym
z punktów był przemarsz przez gminę Czarny Dunajec i zapromowanie bezpieczeństwa na
drodze.
Po przerwie kontynuowano dalszy ciąg dyskusji prowadzonej w temacie Informacji
z realizacji zadań oświatowych, w której głos zabrali jeszcze:
Radny Tadeusz Czepiel pytał o kwestię związaną z zapowiadaną reformę w oświacie, czy była
ona wstępnie analizowana, i czy gmina jest na to przygotowana, oraz czy są konkretne
dokumenty w tej sprawie, czy jest to może tylko rozgłos medialny.
Ustosunkowując się do podnoszonej kwestii radnego Dyrektor w kwestii finansowej stwierdziła,
że bardzo trudno jest zająć jakiekolwiek stanowisko, gdyż gmina nie ma informacji w sprawie
wysokości subwencji oświatowej. Aby zachować taki stan prawny jaki jest proponowany, to
wszędzie, gdzie są szkoły podstawowe z klasami od O – VI, powstaną szkoły ośmioklasowe
z klasami 0 – VIII. Wszędzie tam, gdzie funkcjonują szkoły podstawowe o obniżonym stopniu
organizacji tak jak np. szkoła Ciche nr 3, zgodnie z przepisami prawa zostaje szkoła podstawowa
ośmioklasowa o obniżonym stopniu organizacji z klasami od I– III, gimnazja ulegają
wygaszeniu, natomiast istnieją różne możliwości określone w przepisach. Dyrektor zaznaczyła,
że intensywnie uczestniczy w organizowanych szkoleniach, ponadto odbyło się spotkanie
z rodzicami i komisją Oświaty. Dyrektorzy na podstawie ogłoszonej niedawno siatki godzin
przygotowują symulacje arkuszy organizacyjnych, z wersją optymistyczną zakładającą
pozostawienie w każdej miejscowości ośmioklasowych szkół podstawowych, jednak pod
warunkiem łączenia zajęć. Według zapowiadanych zmian w Prawie Oświatowym istnieje
możliwość organizowania szkoły podstawowej w dwóch budynkach, można również w jednym
budynku. Gmina ma wypracowane różne koncepcje między innymi zorganizowanie spotkań z
rodzicami we wszystkich miejscowościach, celem wysłuchania ich propozycji, spotkania te są
planowane w miesiącu listopadzie br. Po odbyciu tych spotkań uszczegółowione zostaną jasno
kwestie dotyczące sieci szkół, ponadto przepisy będą na tyle klarowne, że do końca można
będzie podjąć pewne działania i przedstawić konkretne propozycje Radzie Gminy. Zaznaczyła,
że na razie to wszystko jest w fazie projektu.
Radny Garbaciak Tomasz w związku z tym, że zbliża się koniec roku kalendarzowego,
i niedługo rozpoczną się prace nad projektem budżetu, pytał czy gmina spodziewa się
konkretnych danych ze strony Ministerstwa, tak aby w budżecie gminy można było uwzględnić
zmiany proponowane w reformie oświaty, oraz jak z podstawą programową?
Dyrektor raz jeszcze potwierdziła, iż kwestie finansowe na dzień dzisiejszy są trudne do
wyliczenia, gdyż nie ma jeszcze ogłoszonej podstawy programowej. Pewnik jest taki, że
powstaną ośmioklasowe szkoły podstawowe i drugi pewnik - siatka godzin.
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Na podstawie tych danych Dyrektorzy przygotowują projekty organizacyjne w dwóch wersjach,
optymistycznej i oszczędnościowej na podstawie których można będzie wyliczać budżet.
Radny Tadeusz Czepiel pytał, czy wszystkie te kwestie poruszane mają potwierdzenie
w odpowiednich dokumentach, czy jest to tylko przekaz medialny.
Dyrektor stwierdziła, że jest to tylko projekt, którym nie można się posługiwać i wszystkie
działania do tej pory podejmowane są na tej podstawie. Natomiast jeśli przepisy wejdą w życie,
będzie to czas intensywnej pracy, gdyż do 17 stycznia 2017 roku należy przedstawić do
Kuratorium propozycję projektu uchwały w sprawie sieci szkół. W tym zakresie Kurator ma duże
uprawnienia i od jego decyzji zależy ewentualna likwidacja szkół. Na koniec Dyrektor
zapewniła, że będzie szukać takich rozwiązań, aby reformę przeprowadzić w miarę
„bezboleśnie”, aby na tym nie stracili zarówno nauczyciele jak i uczniowie.
Na tym w całości wyczerpano tematykę związaną z Informacją Wójta Gminy o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2015/2016 – stanowiącą
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwał
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Dotyczyła ona zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 500 złotych, dochody
wypracowane przez szkołę podstawową w Podszklu z przeznaczeniem na wydatki tej szkoły.
Przesunięcie środków w miejscowościach :
Pieniążkowice – przesunięcie kwoty 25.099,75 złotych z pozycji modernizacja dróg na budowę
boiska sportowego ze środków Funduszu Sołeckiego, oraz kwoty 49.900 zł z wydatków poza
funduszem,
Czarny Dunajec – przesunięcie kwoty 43.000 złotych, z pozycji modernizacja dróg na plac
zabaw na Kamieńcu Dolnym.
Wróblówka – przesunięcie kwoty 18.600 złotych, z pozycji modernizacja dróg na modernizację
oświetlenia ulic we Wróblówce.
Pytań do proponowanej zmiany budżetu gminy nie było, dokonano podjęcia uchwały jak poniżej:
U C H W A Ł A Nr XIX/191/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej zał. nr. 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była z wprowadzeniem nowego
przedsięwzięcia, o nazwie : Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Czarny Dunajec –
przebudowa drogi „Bugaj” Nr K3601313 w Podszklu, w związku z tym, że została przyznana dla
gminy dotacja na przebudowę tej drogi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 -2020. Finansowanie odbędzie się w roku 2017, jednak warunkiem podpisania umowy
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z województwem jest zabezpieczenie finansowe w wysokości 274.271 złotych. Podpisanie
umowy nastąpi jeszcze w październiku br. Wysokość dotacji wynosi 63,63%.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIX/192/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016
– 2025.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej zał. nr. 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego dotyczyło rozbudowy
dróg wojewódzkich :
Nr 957 Krowiarki – Nowy Targ z kwotą 463.780 złotych,
Nr 958 Chabówka – Zakopane z kwotą 1.280.550 złotych,
Finansowanie w okresie dwóch lat : w 2017 w wysokości 871.497 złotych, w 2018 roku
w wysokości 872.833 złote.
Powyższe kwoty stanowią udział gminy we współfinansowaniu wkładu krajowego, gdyż zadanie
ma być dofinansowywane ze środków unijnych, planowane wstępnie na poziomie 85% wartości
zadania. W kosztach wkładu krajowego w wysokości 15% partycypują gminy :
Przy drodze wojewódzkiej Nr 958 : Rabka - Zdrój, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Kościelisko
i Zakopane. Największy udział finansowy wnosi gmina Czarny Dunajec,
Przy drodze wojewódzkiej Nr 957 : Zawoja, Jabłonka, Czarny Dunajec i Nowy Targ.
Urząd Gminy zwrócił się do Zarządu z prośbą o rozbicie kosztów zadania na poszczególne lata
oraz przedstawienia wstępnego zakresu robót przewidzianych do wykonania na terenie gminy.
Otrzymano jedynie odpowiedź w sprawie remontu drogi nr 957 Krowiarki – Nowy Targ.
Na terenie gminy zakres robót będzie wykonany na odcinku 3 km i obejmie : przebudowę 3
mostów na potokach „Czarny”, „Młynówka” i „Piekielnik” budowa 5 zatok autobusowych,
budowa odcinków chodników niezbędnych do skomunikowania zatok autobusowych (ok.950m),
budowa krawężników pod przyszłą budowę chodników około 780 m, w przypadku zaistnienia
takiej konieczności odcinkowa przebudowa chodników związana z rozbudową drogi
i podniesieniem niwelety drogi, budowa i przebudowa odwodnienia drogi, remont istniejących
przepustów drogowych, przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
przebudowa istniejących zjazdów i poboczy drogi, wprowadzenie stałej organizacji ruchu
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Udział gmin w realizacji zadań to jest :
 50% kosztów udziału krajowego opracowania dokumentacji,
 100% kosztów udziału krajowego wykonania chodników z oświetleniem,
 50 % kosztów udziału krajowego wykonania krawężników chodnikowych,
 10% kosztów udziału krajowego wykonania nawierzchni.
W ramach omawianej uchwały radny Tadeusz Czepiel pytał czy dofinansowanie zadania
rozbudowy drogi wojewódzkiej Chabówka – Zakopane w wysokości 1.280.550 złotych,
pochodziło będzie z budżetu ogólnego gminy, czy w kosztach tego finansowaniu partycypować
będą miejscowości położone wzdłuż tej drogi, oraz czy finansowanie to obejmuje także zdanie
budowy obwodnicy od Dunajca przez Koniówkę i Chochołów, czy jest to inne zupełnie zadanie.
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Ustosunkowując się do pytania radnego Skarbnik Gminy poinformowała, że koszt zadania drogi
wojewódzkiej Nr 958 Chabówka – Zakopane wynosi 55.145.587 złotych, czyli konkretnie od
Rabki do Zakopanego, w związku z czym na pewno zadanie to nie obejmuje budowy obwodnicy,
gdyż jej koszt jest liczony w granicach ponad 60 mln. złotych. Budowę dróg wojewódzkich
zakłada się w latach 2017 – 2018, natomiast na obwodnicę nie ma dokumentacji, także trudno
byłoby połączyć te dwa zadania. W kwestii dotyczącej dofinansowania Skarbnik stwierdziła, że
na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ nie ma ustalonego zakresu
rzeczowego robót, jakie przewiduje się do wykonania w poszczególnych miejscowościach.
Na pewno w miejscowościach w których mają być wykonywane chodniki finansowanie odbywać
się będzie przy udziale miejscowości, natomiast w przypadku położenia nawierzchni bitumicznej
finansowanie będzie z budżetu ogólnego gminy, gdyż droga służy nie tylko mieszkańcom
Pieniążkowic, lecz wszystkim użytkownikom korzystającym z tej drogi. Skarbnik zastrzegła, że
jest to jej osobiste zdanie, natomiast decyzja zostanie podjęta podczas opracowania projektu
budżetu na rok przyszły.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XIX/193/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w latach
2017 i 2018
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej zał. nr. 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Konieczność podjęcia ponownej uchwały w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy finansowej
na usuwanie zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest wynikła
z wszczęcia przez organ nadzoru postępowania nadzorczego dotyczącego oceny legalności
uchwały podjętej na sesji w dniu 27 września br. W wyniku oceny uchwały Wydział Prawny
zakwestionował § 5 tej uchwały dotyczący wejścia w życie uchwały z dniem podjęcia. Według
organu nadzoru uchwała należy do kategorii uchwał prawa miejscowego. W związku z tym
skorygowano zapis, w którym § 5 otrzymuje prawidłowe brzmienie : „Uchwała podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIX/194/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy finansowej na realizację zadania „Usuwanie
z terenu Gminy odpadów niebezpiecznych – zdemontowanych pokryć
dachowych zawierających azbest”
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej zał. nr. 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
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Dwie kolejne, a zarazem ostatnie planowane do podjęcia uchwały dotyczyły dzierżawy
nieruchomości położonych w miejscowościach Czarny Dunajec, Odrowąż i Załuczne, oraz
nabycia przez gminę nieruchomości położonej w Chochołowie.
Projekt uchwały dotyczący dzierżawy działek tzw. „Borów” położonych w miejscowościach
Czarny Dunajec, Odrowąż i Załuczne o łącznej pow. około 230 ha postanawia wydzierżawić się
w celu realizowania pakietu Krajowego Programu rolnośrodowiskowo – klimatycznego, zgodnie
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na ekstensywne użytkowanie
przyrodniczo cennych siedlisk i miejsc lęgowych ptaków na obszarach NATURA 2000.
Przedmiotowa dzierżawa została uzgodniona z zainteresowanymi sołtysami Sołectw.
Ustalono czynsz w wysokości 300 złotych za 1 ha.
Do uchwały radny Marcin Ratułowski wniósł pytanie czy panowie, którzy wyrazili chęć
dzierżawy reprezentują spółkę, czy też są indywidualnymi rolnikami.
Podobne wątpliwości w tej kwestii wyraził radny Tomasz Garbaciak.
Odnosząc się do uwag radnych Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zainteresowani Panowie nie mogą
utworzyć spółki, gdyż wiąże się to z problemami w przypadku dopłat, najwygodniej dla nich jest
zawiązać umowy jako trójka indywidualnych rolników. Tego typu umowy dzierżawy mają
zawarte z innymi gminami, które posiadają większe tereny i w takiej formie umowy te zawierają.
Odpłatność odbywać się będzie na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.
W związku z tym radny Marcin Ratułowski zaproponował, aby § 1 uchwały uzupełnić o zapis
.„wydzierżawienie solidarne”.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XIX/195/2016
RADY GMINY CZARFNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec i Załuczne
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej zał. nr. 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Nabycie przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chochołów o pow.
0.0034 ha wynikło z tego, że mieszkaniec Chochołowa przeprowadzając regulację stanu
prawnego swoich działek uwłaszczył się również na tym niewielkim fragmencie drogi gminnej.
W związku z czym gmina zamierza tą nieruchomość odzyskać w formie przyjęcia darowizny.
Pytań nie było, dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIX/196/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Chochołów
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej zał. nr. 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
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Odpowiedzi na interpelację radnego St. Harbuta udzielał Antoni Chlebek – Kierownik Referatu
Budownictwa.
Na wstępie przybliżył kwestię finansową przebudowy drogi nr 957 informując, że znane jest
procentowe dofinansowanie budowy chodników i nawierzchni, które pochodzić będzie z dwóch
źródeł : z Regionalnego Programu Operacyjnego (środki krajowe) oraz z programu Europejskiej
Współpracy Transgranicznej w wysokości 85% kosztów inwestycji, natomiast 15% kosztów
musi pokryć gmina wspólnie z województwem. Stwierdził, że został już przeprowadzony
przetarg na wykonanie remontu i przebudowy tej drogi, lecz jedynie na odcinkach
finansowanych w ramach programu RPO czyli środków krajowych. Projektowanie planowane
jest w roku przyszłym, większość robót odbywać się będzie na zasadzie zgłoszeń budowlanych,
także istnieje możliwość rozpoczęcia prac jeszcze w roku 2017, koniec wykonawstwa nastąpi
w roku 2018. Odpowiadając konkretnie na interpelację radnego Kierownik oświadczył, że
sprawa przedłużenia wykonania chodnika na ulicy Kolejowej jest uwzględniona w protokole
i urząd dopilnuje, aby to zadanie zostało zrealizowane.
Radny Dzielski Kazimierz otrzymał treść pisma jakie zostało wystosowane do Wojewódzkiego
Zarządu Dróg w Krakowie w sprawie rozważenia możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu
ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu.
Radny K. Dzielski nawiązując do odpowiedzi Kierownika w sprawie przedłużenia wykonania
chodnika na ulicy Kolejowej zasugerował, by Rada Gminy zajęła stanowisko, że widzi potrzebę
wydłużenia wykonania budowy chodnika na odcinku od drogi na Wróblówkę do mostu „Na
Czarnym Potoku”. Argumentował, że byłoby to dobre rozwiązanie gdyż w tym miejscu znajduje
się stacja paliw, skład opałowy oraz powstają sklepy, w związku z czym należy to uwzględnić na
etapie projektowania,
Rada Gminy przychyliła się do zgłoszonego przez radnego K. Dzielskiego stanowiska w sprawie
wydłużenia wykonania budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Czarnym Dunajcu do mostu „Na
Czarnym Potoku” w ramach planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 957 - i w wyniku
jawnego głosowania, jednogłośnie - w/w stanowisko przyjęła.
Następnie kontynuowano dalszy ciąg odpowiedzi na zgłoszoną interpelację przez radnego Wł.
Szubę dotyczącą załatania występujących dziur na drodze wojewódzkiej nr 957 Nowy Targ
Jabłonka na odcinku od Baligówki w stronę Piekielnika. Kierownik Antoni Chlebek oświadczył,
że zarządca tej drogi w ramach bieżącej konserwacji wykonuje niezbędne remonty dróg
wojewódzkich. Natomiast biorąc pod uwagę fakt planowanej przebudowy tej drogi, odcinki,
które wymagają pilnej naprawy będą wymieniane, natomiast odcinki, które jeszcze nie były
naprawiane będą całe przebudowywane, łącznie z dwoma mostkami w miejscowości Piekielnik.
Jednak radny Szuba przekonywał, że pilnej naprawy wymaga odcinek około 40 m, po prawej
stronie jezdni, który stanowi duże zagrożenie dla ruchu i należy go wykonać jeszcze przed
planowaną przebudową tej drogi.
Kierownik zapewnił, że wystąpi z pismem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.
Na tym w całości wyczerpano punkt związany z udzielaniem odpowiedzi na złożone
interpelacje radnych.
Ad. pkt. 12. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Bobek Józef – sołtys sołectwa Odrowąż wnioskując o podjęcie interwencji w Wojewódzkim
Zarządzie Dróg w sprawie uzupełnienia znaku drogowego informującego o odległości do
miejscowości Załuczne i Odrowąż, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową
w Pieniążkowicach,
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Radny Lenart Władysław nawiązując do spotkania zorganizowanego z okazji wykonania
kapitalnego remontu pomieszczeń dla personelu lekarskiego w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku
złożył podziękowanie Wójtowi, że podjął się tego remontu, zgłaszanego już wcześniej przez
Radę Społeczną Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu jak i też Zespołu Kontrolnego, przy okazji dokonywanej kontroli w 2015
roku dotyczącej opieki zdrowotnej pod kątem wydatkowania środków finansowych.
Na koniec swojego wystąpienia zaapelował do radnych o wzajemny szacunek, powagę
i rozwagę, przy podejmowaniu ważnych decyzji, nawet tych odmiennych, gdyż każde odmienne
zdanie warto rozważyć. Swoje wystąpienie zakończył słowami : „Idźmy radni : „Solidarni
z Wyborcami”, „Wspólna Gmina”, „ Razem Podhale, Spisz, Orawa,”, „Niezależni” i pracujmy
dla dobra naszej gminy”.
radny Kazimierz Dzielski wyszedł z propozycją rozważenia możliwości złożenia wniosku
w ramach programów europejskich o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych
zawierających azbest.
Radny Szuba Władysław wnioskował o wprowadzenie zakazu postoju dla samochodów
ciężarowych (tirów, autobusów) obok szkoły w Piekielniku.

Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1300 dokonał zamknięcia obrad XIX sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

