P R O T O K Ó Ł nr XVIII/2016
z XVIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 września 2016 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 10.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Kazimierz Dzielski.
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 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 zawnioskował o wprowadzenie w pkt. 8, „ppkt. ł” - dodatkowego projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości
Czarny Dunajec.
Krótkich wyjaśnień związanych z wprowadzeniem projektu uchwały dokonał Klocek Stanisław –
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji wyjaśniając, iż projekt uchwały
z materiałami został przesłany radnym w ustawowym terminie, jedynie nie jest uwzględniony
w porządku obrad, w związku z czym zwrócił się z prośbą o jego wprowadzenie. Ponadto Rada
Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec pozytywnie zaopiniowała zamianę nieruchomości
z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Czarny Dunajec.
W ramach proponowanego porządku obrad, głos zabrał radny Marcin Ratułowski celem
uściślenia pytał, czy zgodnie z pkt. 8 ppkt. „a” chodzi o uchwalenie statutu Ochrony Obszaru
Uzdrowiskowej Czarny Dunajec, czy o zmianę statutu Ochrony Obszaru Uzdrowiskowej Czarny
Dunajec”, gdyż przed sesją radni otrzymali informację o zmianie statutu.
Wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy informując, iż można to zrobić w formie zmiany statutu, ale
w konsekwencji należałoby w terminie jednego roku dokonać ujednolicenia uchwały, dlatego
prostszym rozwiązaniem jest uchwalenie nowego statutu, ponieważ Rada ma kompetencje do
wydania takiej samej uchwały, pod warunkiem, iż z dniem uzyskania mocy obowiązującej,
poprzednia uchwała traci moc.
Proponowana zmiana do projektu porządku obrad została poddana pod jawne głosowanie,
w wyniku którego została przyjęta jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVII 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 o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec,
b) zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
c) Regulaminu udzielania pomocy finansowej mieszkańcom Gminy Czarny Dunajec
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie zdemontowanych pokryć
dachowych zawierających azbest,
d) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec,
e) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec,
f) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec,
g) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Dział,
h) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik,
i) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Podczerwone,
j) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ratułów,
k) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ratułów,
l) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ratułów oraz ustanowienia służebności gruntowej.
m) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Czarny
Dunajec.
9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad sesji.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. pkt. 3. Z protokołem z XVII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Jan Tylka, 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 XVII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu interpelacje złożyli :
Radny Wajda Czesław poprosił o przedstawienie informacji na temat wniosku
o dofinansowanie budowy szkoły Nr 1 w Cichem.
Jak również przedstawienia kosztów i możliwości budowy wiaty przystankowej przy drodze
powiatowej obok szkoły nr 1 w Cichem od strony południowej, gdzie z komunikacji korzystają
pasażerowie podróżujący w kierunku Nowego Targu i Zakopanego.
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Ponadto w związku z zapisem w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy dla Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zadania między innymi dotyczącego utrzymania
czystości i porządku, w tym koszenie terenów publicznych w gminie Czarny Dunajec,
położonych również w dolinach potoków – zapytał w jaki sposób zadanie to jest realizowane.
Radny Krupa Tadeusz wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym
Targu z prośbą o udrożnienie przepustu w rejonie „Wierchu Domańskiego” w Cichem, gdyż przy
każdorazowej ulewie gromadząca się woda nie spływa. W tym miejscu znajduje się również
ujęcie wody zasilające miejscowość, w którym to woda po raz kolejny jest skażona bakterią coli.
Radny Szuba Władysław wnioskował o rozważenie możliwości budowy wiaty przystankowej,
przy drodze powiatowej w miejscowości Piekielnik w stronę „Świńskiego Miasta”.
Radny Bartoszek Krzysztof pytał na jakim etapie są prace związane z opracowaniem planu
zagospodarowania przestrzennego gminy i kiedy on będzie wyłożony do publicznego wglądu.
Poprosił również o informację w temacie działki dzierżawionej przez Przedsiębiorstwo IB
stanowiącej własność miasta Krościenko n/Dunajcem, które to wyraziło wolę sprzedaży swojego
udziału, czy są gminy zainteresowane kupnem tego udziału.
Radny Czepiel Tadeusz pytał o nowe inwestycje jakie w ostatnim czasie powstają przy ulicy
Kolejowej w Czarnym Dunajcu czy teren ten jest w dalszym ciągu w posiadaniu Wojewódzkiego
Zarządu Dróg.
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 15 lipca do 26 września 2016 roku
dotyczyły :
Nabycia gruntów z mocy prawa oraz kupno i zamiana :
1. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr WS-IX.7533.1.209.2014.ESS
z dnia 16.06.2016r. dotycząca nabycia działki ewid.nr 12575/7, decyzja nr WSIX.7533.1.211, 213, 214, 218, 216.2014.ESS z dnia 29.06.2016r. dotycząca nabycia
działek ewid.nr 12572/12, 12561/3, 12561/5, 12965/9 i 12976/1, decyzja nr WSIX.7533.1.222, 223.2014.ESS z dnia 11.07.2016r. dotycząca nabycia działki ewid.nr
12850/5 i 12850/7 (droga-Świńskie Miasto c.d.) położonych w Piekielniku.
Decyzje stały się ostateczne z dniem 02.07.2016r., 14.07.2016r., 27.07.2016r.
2. Umowa zamiany nr 3136/2016 z dnia 04.08.2016r. dotycząca nabycia działki ewid.
nr 11085 położonej w Chochołowie (bez dopłat).
3. Umowa sprzedaży nr 2634/2016 z dnia 08.09.2016r. dotycząca zakupu działek ewid.
nr 7768/4 i 7769/1 położonych w Chochołowie na cel publiczny tj: budowę skoczni
narciarskiej w kwocie 13.600,00 PLN.
4. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr WS-VII.7532.1.385.2016.PK
z dnia 01.09.2016r. dotycząca nabycia działki ewid.nr 3399/86 (droga-ul. Parkowa)
położona w Czarnym Dunajcu. Decyzja stała się ostateczna z dniem 17.09.2016r.
5. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr WS-VII.7532.1.666.2014.TG
z dnia 21.06.2016r. dotycząca nabycia działek ewid.nr 3643/40, 3643/50, 3677/19,
3677/33, 3677/39, 3698/5, 3784, 3787, 3792, 3795, 3799, 3803, 3807 i 3809 położone we
Wróblówce. Decyzja stała się ostateczna z dniem 06.07.2016r.
W ramach działania Biura Rozwoju złożono wnioski o dofinansowanie na realizację
następujących zadań :
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1.W dniu 16-08-2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn: „ Torfowiska
wysokie – Europejski unikat pogranicza polsko – słowackiego ” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
Gmina Czarny Dunajec występuje jako Partner Wiodący Projektu.
Szacunkowa całkowita wartość zadania- 562 622,71 EURO
Wnioskowana kwota – 428 562,59 EURO
2. W dniu 12-08-2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn: „ Rowerem po
kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza ” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Gmina Czarny Dunajec występuje jako Partner Projektu.
Szacunkowa całkowita wartość zadania- 475 379,13 EURO
Wnioskowana kwota – 404 072,20 EURO
3. W dniu 25-05-2016 roku złożono Kartę Projektu Subregionalnego w ramach RPO
Województwa Małopolskiego 2014-2020 na zadanie pn: „ Wymiana źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz
Gminy Kościelisko ”
Szacunkowa całkowita wartość zadania- 2 292 000,00zł
Wnioskowana kwota – 2 282 000,00 zł
4. W dniu 31-08-2016 złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn: „ Kompleksowa
modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec ” w ramach RPO
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Szacunkowa całkowita wartość zadania- 6 746 918,23 zł
Wnioskowana kwota – 3 932 950,83 zł
W dniu 12-09-2016 złożono kartę informacyjną do WFOŚiGW na dotację oraz pożyczkę dla
w/w zadania.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej podjął działania związane z :
1. Podpisaniem umowy w dniu 29 lipca z Firmą Roboty Ciesielskie Stanisław Kmin na
wykonanie I etapu prac konserwatorskich przy zabytkowej drewnianej dzwonnicy
w Czerwiennem na kwotę 35.500 zł.
2. Podpisaniem w dniu 17 sierpnia dwóch umów z Konsorcjum : LIDER : ASA EKO oraz
partnerem IB Spółka z o.o. w Białym Dunajcu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w pierwszej połowie 2017 r. ze szkół i sprzątania terenów publicznych oraz
gospodarstw domowych. Wynagrodzenie z tytułu odbioru odpadów ze szkół i sprzątania
terenów publicznych wynosi 69.930 zł. brutto. Natomiast wynagrodzenie z tytułu odbioru
odpadów z gospodarstw domowych wynosi 612.307 zł. brutto.
Z zakresu prowadzonych inwestycji gminnych zostały zawarte umowy na realizację
następujących zadań :
1. W dniu 25 lipca podpisano umowę z Firmą KOPEX z Rabki Zdrój na wykonanie
renowacji stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Odrowążu. Wartość
umowy 18.400 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.
2. W dniu 2 sierpnia podpisano umowę z Panem Janem Zaskalskim z Odrowąża na
wykonanie fundamentu oraz montaż kapliczki przy ścieżce rowerowej w Chochołowie.
Wartość umowy 13.000 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.
3. W dniu 8 sierpnia podpisano umowę z Firmą „EL- Komfort” Czesław Szopiński
z Nowego Targu na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Na
Beskid”. Wartość umowy 8.000 zł, z terminem realizacji do 30.11.2016 r.
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4. W dniu 10 sierpnia podpisano umowy z firmą „STM” Stanisław Maśnica z Piekielnika na
wykonanie robót związanych z nawierzchnią placu zabaw. Wartość umowy 5.399.28 zł.
Roboty wykonano i odebrano, oraz z Firmą Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Harbut
z Czarnego Dunajca na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej.
Wartość umowy 4.200 zł z terminem realizacji do 30.09.2016 r.
5. W dniu 22 sierpnia dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem robót
remontowych części parteru budynku w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku. Wartość
umowy 175.000 zł.
6. W dniu 5 września podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz
Harbut z Czarnego Dunajca na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego
w Czerwiennem. Wartość umowy 5.800 zł, z terminem realizacji do 30.09.2016 r.
7. W dniu 7 września podpisano umowę z firmą Instalacyjno – Budowlaną „MICHALIK:
z Czarnego Dunajca na wykonanie adaptacji pomieszczenia przyziemia w Ośrodku
Zdrowia w Czarnym Dunajcu z przeznaczeniem pod archiwum zakładowe. Wartość
umowy 16.617,47 zł, z terminem realizacji do14.10. 2016 r.
8. W dniu 12 września dokonano odbioru robót związanych z przebudową i zmianą funkcji
części budynku Szkół Podstawowych w Piekielniku i Podczerwonem na oddziały
przedszkolne. Wartość umowy 232.367 zł.
9. W dniu 14 września podpisano umowę z firmą ANIK Stanisław Słodyczka
z Czerwiennego na wykonanie robót remontowych zadaszenia przed wejściem do
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Starem Bystrym. Wartość umowy 17.000 zł,
z terminem realizacji do 24.10. 2016 r.
W ramach zamówień publicznych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :
1)
Adaptacja tymczasowego zagospodarowania sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
nr 1 w Cichem na sale lekcyjne
Umowa została zawarta w dniu 14.07.2016r. z firmą:
Zakład Stolarski S.C. Dzioboń Kazimierz & Dzioboń Krzysztof - Nowy Targ
Termin realizacji: do dnia 18 sierpnia 2016 r.
Cena zadana: 175.106,96 złotych brutto
2)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego dla potrzeb gospodarki wodnościekowej Gminy Czarny Dunajec
Umowa została zawarta w dniu 13.07.2016r. z firmą:
GP TRUCK TRADING S.C. Grzegorz Kądziela, Agnieszka Kądziela - Warszawa
Termin realizacji: do dnia 15 grudnia 2016 r.
Cena zadana: 469.650,90 złotych brutto
3)
Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec
Umowy zostały zawarte w dniu 27.07.2016r. z następującymi firmami:
1. KIERNIA sp.zo.o. – Ratułów
Chochołów – droga /Do Zychów/, dł. 80m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Czarny Dunajec – droga /K/Chytrego/, dł. 76m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Czarny Dunajec – droga /Łącznik Kantora-Tetmajera/, dł. 60m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Czarny Dunajec – droga /Snoziowa/, dł. 80m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Odrowąż - droga /Do Płaskonów/ dł. 45m, szer. 3,00-4,00m – nowy asfalt
Odrowąż - droga /Mikoś-Gaber/, dł. 100m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Cena zadania: 111.311,37 złotych brutto
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Termin realizacji: do dnia 30 września 2016 r.
2. F.H.U. RUTKOWSKI Artur Rutkowski
Ciche – Droga /Do Cmentarza/, dł. 125m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Piekielnik – Droga /Smutkowa K/Kąsia/, dł. 70m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Piekielnik – Droga /Małysi/, dł. 370m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Podszkle – Droga /Do Prylińskich/, dł. 200m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Ratułów – Droga /Sanicko Góra/, dł. 250m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Ratułów – Droga /Szeligówka/, dł. 450m - remont poboczy
Stare Bystre – Droga /Na Równi/, dł. 165m, szer. 3,00m – nowy asfalt
Cena zadania: 315.807,24 złotych brutto
Termin realizacji: do dnia 30 września 2016 r.
4)
Udzielenie kredytu w kwocie 3 milionów złotych na sfinansowanie zadań realizowanych przez
gminę Czarny Dunajec
Umowa została zawarta w dniu 24.08.2016r. z bankiem:
Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu
Koszt kredytu: 166.600,33 złotych – marża banku wynosi 0,59% w skali rocznej
5)
Wykonanie remontu dróg rolniczych na terenie Gminy Czarny Dunajec
Umowa została zawarta w dniu 19.07.2016r. z firmą:
KIERNIA sp.zo.o. – Ratułów
Cześć 1 obejmuje wykonanie remontu dróg – nawierzchnie bitumiczne
Dział – droga /k/Biłka/, dł. 186m, szer. 2,5m
Podszkle – droga /Do Guta/, 75m, szer. 2,5 m
Cena zadania: 52.613,07 złotych brutto
Termin realizacji: do dnia 30 września 2016 r.
Cześć 2 obejmuje wykonanie remontu dróg – nawierzchnie tłuczniowe
Chochołów – droga /Pod Ogrodami/, dł. 410m, szer. 4,0 m
Czerwienne – droga /Pod Ogród/, dł. 250m, szer. 3,0 m
Cena zadana: 69.064,50 złotych brutto
Termin realizacji: do dnia 14 września 2016 r.
6)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w pierwszej
połowie 2017 roku.
Umowa została zawarta w dniu 17.08.2016r. z konsorcjum firm:
A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. – Zabrze, oraz
IB sp. z o.o. - Biały Dunajec
Termin realizacji: do dnia 30 czerwca 2017 r.
Cena zadana: 682.237,08 złotych brutto
7)
Wykonanie budowy oraz przebudowy boisk sportowych w miejscowościach Pieniążkowice oraz
Czarny Dunajec
Przetarg został ogłoszony w dniu 07.09.2016r.
Termin otwarcia ofert: 22.09.2016r.
8)
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Wykonanie remontu drogi gminnej „Na Beskid” w miejscowości Odrowąż uszkodzonej w
wyniku klęski żywiołowej
Przetarg został ogłoszony w dniu 09.09.2016r.
Termin otwarcia ofert: 26.09.2016r.
W zakresie inwestycji drogowych wykonano następujące remonty dróg gminnych :
1) W Chochołowie : remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej do „Do Zychów” o dłg.
80,00 m, szer. 3,00 m na kwotę 15151,14 zł.
- odbudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej „Na Kościoki” dłg. 200,00 m, szer.
3,00 m na kwotę 59.270,71zł,
2) W Cichem : remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Do Cmentarza” o dłg.
135,00 m ,szer. 3,00 m na kwotę 55.283,99 zł,
Odwodnienie drogi gminnej „Śliwcorzowa” na kwotę 4.449,89 zł, oraz remont
odwodnienia drogi gminnej „Myrkusia k/Wody” na kwotę 5.800,25 zł.
3) W Czarnym Dunajcu : remont nawierzchni bitumicznej drogi „k/Chytrego” o dłg. 76,00
m, szer. 3,00 m, koszt 15.025,31 zł,
Remont nawierzchni bitumicznej drogi „Łącznik Kantora- Tetmajera o dłg. 60,00 m,
szer. 3,00 m, koszt 10.816,62 zł,
Remont nawierzchni bitumicznej drogi „Snoziowa” o dłg. 80,00 m, szer, 3,00 m, koszt
23.861,39 zł,
4) W Czerwiennem : odwodnienie drogi „Kubirówka” na kwotę 5.077,90 zł,
Remont kraty na studni rewizyjnej przy drodze „Ubocz II”, koszt 600 zł,
Remont nawierzchni bitumicznej drogi „Do Budza” o dłg. 1 450,00 m, szer. 4,00, koszt
611.370,76 zł,
5) W Dziale : poszerzenie nawierzchni bitumicznej drogi „k/Jachymiaka”, na kwotę
6.951,71 zł.
Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach : „Na Jantałówkę”, „Do
Wierchu”, k/Krzyża, „Do Bielowskiego”, „Przy Remizie” , „Przez Wieś”, łączny koszt to
15.481,54 zł.
6) W Koniówce – wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi „Kamieniec Dolny”
o dłg. 177,00 m, szer. 3,00 m, na kwotę 14.998,50 zł,
7) W Odrowążu : rozplantowanie tłucznia i utwardzanie nawierzchni drogi „Beskid –
Zeleźnica”, na kwotę 1.000 zł,
Remont nawierzchni bitumicznej drogi „k/ Kulawiaka” o dłg. 42,00 m, szer. 3,00 m na
kwotę 15.888,89 zł,
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi „Mikoś – Gaber” o dłg. 100,00 m,
szer. 3,00 m, koszt 24.422,27 zł,
8) W Piekielniku : zakup korytek betonowych w celu wykonania odwodnienia drogi
gminnej „Świńskie Miasto”, koszt 6.765,00 zł,
Wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej „ Do Dziubków” o dłg.
100,00 m, szer. 3,00 m, koszt 11.316,25 zł,
Remont nawierzchni tłuczniowej drogi „Spisakowska” o dłg. 150,00 m, szer. 3,00 m,
koszt 25.997,46 zł,
Remont nawierzchni tłuczniowej drogi „Bolcorzowska” o dłg. 100,00 m, szer. 3,00 m,
koszt 13.059,27 zł,
Remont nawierzchni tłuczniowej drogi „ Do Dziubków” o dłg. 50,00 m, szer. 3,00 m,
koszt 6.492,56 zł,
Remont nawierzchni bitumicznej drogi „Smutkowa k/Kąsia” o dłg. 70,00 m, szer. 3,00
m, koszt 13.987,56 zł,
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9) W Ratułowie : wykonanie remontu poboczy o nawierzchni bitumicznej przy drodze
„Szeligówka” o dłg. 450,00 m, koszt 26.990,51 zł,
Remont nawierzchni tłuczniowej drogi „Sanicko Góra” o dłg. 250,00 m, szer. 3,00 m,
koszt 47.589,32 zł,
10) W Starem Bystrem : remont nawierzchni bitumicznej drogi „Na Równi” o dłg. 165,00 m ,
szer. 3,00 m, koszt 22.492,40 zł,
11) We Wróblówce : remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na włączeniu drogi
„k/Czarnego Potoku” do drogi wojewódzkiej, koszt 1.870,00 zł,
12) W Załucznem : odbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej „Kocańdy Dół”, o dłg. 330,00
m, szer. 3,00 m, koszt 84.911,21 zł.
Łączna nakłady poniesione na remont dróg gminnych to kwota -1.155.181,62 zł,
Łączna długość wykonanych dróg o nawierzchni bitumicznej – 2.788,00 m,
Łączna długość wykonanych dróg o nawierzchni tłuczniowej – 827,00 m.
W ramach działania Referatu Budownictwa :
1. Wykonane zostały projekty dla dwóch rekreacyjnych obiektów małej architektury przy
ścieżce rowerowej w miejscowości Czarny Dunajec, przy drogach „Dyscyscyna” oraz
„Pod Puścizną”.
Cena: 8.500,00 złotych
2. W trakcie realizacji jest projekt obiektów małej architektury przy ścieżce rowerowej
w miejscowości Ciche, droga Zoki – Dutkówka – termin realizacji 30.09.2016
Cena: 3.000,00 złotych
3.
Opracowana została dok. techniczna dla zadania budowy ścieżki rowerowej leśnej
w technologii stabilizacji gruntu -Czarny Dunajec – Piekielnik
Cena: 10.000,00 złotych
4. Wykonana została dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa drogi gminnej „Zoki Dutkówka” w ramach zadania „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie
pogranicza”
Cena: 1.000,00 złotych
5. Wykonania została dok projektowa stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej „Koło
Czarnego Potoku” w m. Wróblówka
Cena: 2.214,00 złotych
6. Opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem
i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla
zgłoszenia remontu przebudowy odcinka drogi rolnej Czarny Dunajec – Odrowąż- Żary
(Kuboki) oraz remont brodo - przejazdu – 2 umowy - termin realizacji: 15.10.2016
Cena: 52.890,00 złotych
7. Prowadzone są aktualnie rozmowy i konsultacje w sprawie opracowania koncepcji
kanalizacji w miejscowości Pieniążkowice i Odrowąż.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu przyznawał pomoc materialną formie/
lub wykonywał pracę socjalną :
1. udzielał pomocy w naturze w formie żywności, zakupu opału, dofinansowania do zakupu
leków,
2. przyjmował wnioski tj. stypendia socjalne/szkolne na zakup podręczników szkolnych,
przyborów szkolnych i odzieży szkolnej dla rodzin spełniających określone kryteria
Ustawy o Pomocy Społecznej,
3. przyznawał pomoc w formie opłacania posiłków w szkole dla dzieci, których sytuacja
rodzinna jest trudna,
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4. organizował zbiórkę odzieży, mebli, drzwi, sprzętu AGD dla potrzebujących rodzin,
5. przeprowadzał wywiady środowiskowe u osób sprawujących opiekę nad
niepełnosprawnymi członkami rodziny,
6. wykonywał pracę socjalną z rodzinami u których funkcjonuje Niebieska Karta, oraz pracę
socjalną z osobami, które zostały wymeldowane ze stałego adresu zameldowania,
Wypłacono kwotę 3.259.855,71 zł na świadczenia wychowawcze 500 +
Wydano 76 Kart Dużej Rodziny
Wypłacono 21.191.24 zł na świadczenia rodzicielskie
Wypłacono 8.857.94 zł na pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Założono 7 niebieskich kart.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
20 lipca – udział w Zebraniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Chochołowski”,
17 sierpnia – spotkanie z przedstawicielami PPK, firmą Ekosystem oraz sołtysami w sprawie
opracowania koncepcji systemów kanalizacyjnych dla miejscowości Pieniążkowice i Odrowąż,
19 sierpnia – odbiór samochodu strażackiego dla miejscowości Odrowąż,
4 września – udział w uroczystym poświęceniu samochodu strażackiego zakupionego dla OSP
Ratułów Górny, oraz udział w Zebraniu Wiejskim w Cichem,
6 września –posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej,
11 września – udział w uroczystym poświęceniu samochodu strażackiego dla OSP Stare Bystre,
oraz udział w Zebraniach Wiejskich w Chochołowie i Koniówce. Na Zebraniach omówiono
warianty przebiegu planowanej obwodnicy. W Chochołowie przyjęte zostały dwa warianty
obwodnicy, natomiast w Koniówce odrzucone zostały wszystkie przedstawione propozycje.
18 września – udział w Zebraniach Wiejskich w Czarnym Dunajcu, Ratułowie i Wróblówce,
20 września – spotkanie z burmistrzem miasta Nowy Targ w sprawie warunków dalszej
dzierżawy Spółce IB terenów zajętych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów,
23 września – spotkanie z przedstawicielami PPK, firm Ekosystem w sprawie wytycznych
opracowania koncepcji systemów kanalizacyjnych dla miejscowości Pieniążkowice i Odrowąż,
oraz udział w posiedzeniu komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
25 września – udział w Zebraniach Wiejskich w Załucznem, Piekielniku, Odrowążu
i Pieniążkowicach,
26 września – udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Do sprawozdania zapytania wniósł radny Marcin Ratułowski prosząc o informację w sprawie
zawarcia dwóch umów z Przedsiębiorstwem IB oraz Konsorcjum :LIDER. ASA z Białego
Dunajca na wywóz odpadów w pierwszej połowy 2017 roku, czego konkretnie dotyczyły oraz
w kwestii odbytego spotkania z burmistrzem Nowego Targu, pytał jakie zapadły ustalenia
w sprawie dalszej dzierżawy terenów.
W temacie zawarcia umów Jarosz Magdalena p.o. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
uściśliła, iż umowa zawarta z Firmą ASA dotyczyła wywozu odpadów zarówno ze szkół jak
i gospodarstw domowych. Przetarg został przeprowadzony na okres I półrocza 2017 roku.
Uzupełniając wypowiedź Sekretarz Gminy poinformował, że w gospodarce odpadami
komunalnymi zapowiadane są duże zmiany, dlatego też gmina nie można się wiązać długimi
umowami.
Dalsze pytania radnego dotyczyły kwestii finansowych, czy zawarta umowa jest korzystniejsza
dla gminy oraz czy może być zawarta z wyprzedzeniem (na rok 2017), pomimo, że budżet na
2017 rok będzie dopiero uchwalany.
Radny w odpowiedzi usłyszał, że umowa cenowo jest korzystniejsza w porównaniu z obecną
umową. Natomiast w sprawie zawierania umów z wyprzedzeniem Skarbnik Gminy
poinformował, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest zapis upoważniający Wójta Gminy
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do zawierania umów na działalność, która jest kontynuacją. Kwota natomiast musi zostać
zabezpieczona w budżecie roku 2017.
Więcej pytań nie wnoszono – Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedmiotowe
Sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Ad. pkt. 6. Informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego rady Gminy przedłożył Gonciarczyk Stanisław.
Żadnych pytań nie było – Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedkładaną Informację, do
akceptującej wiadomości – stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach.
Po przerwie został udzielony głos Prezesowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
„LIEDER”, który w swoim krótkim wystąpieniu poinformował, iż Podhalańska Lokalna Grupa
Działania przystępuje do realizacji lokalnej strategii rozwoju, dzięki podpisaniu umowy
z Urzędem Marszałkowskim, budżet organizacji w tym rozdaniu wynosi 6.5 mln. zł., z tego
50 % organizacja musi przeznaczyć na rozwój przedsiębiorczości na obszarze. Na przełomie
października br. odbędą się nabory, które dotyczyć będą 3 działań : rozwój przedsiębiorstw, które
już istnieją, tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz projekty dla stowarzyszeń i samorządów.
Na rozwój działalności gospodarczej jest przeznaczona kwota 200 tys. zł. na jeden projekt,
wysokość dofinansowania w ramach tego działania wynosi 70%, na tworzenie przedsiębiorstw
kwota 80 tys. zł, wysokość dofinansowania wynosi 100%, granty do 50 tys. zł. na cele statutowe
stowarzyszenia, na inwestycje typu infrastruktura jeśli byłyby realizowane przez samorządy.
Na zakończenie poinformował o mających się odbyć w najbliższym czasie spotkaniach
w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu, w temacie możliwości dofinansowania.
Ad. pkt.7. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2016 roku
złożyła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Tytułem wstępu poinformowała, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Wójta Gminy
w terminie do 30 sierpnia do przedstawienia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za okres I półrocza danego roku budżetowego. Przedmiotową informację, w tym
samym terminie należy również przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Do Informacji dołącza się Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy oraz sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowych osób prawnych tj. dwóch
jednostek kultury : Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz
Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
W związku z tym, że Informacja została wcześniej dostarczona radnym oraz była przedmiotem
posiedzenia Komisji Budżetowej Skarbnik Gminy przedstawiła skrótowo najważniejsze kwoty
celem zobrazowania jak w ciągu pierwszego półrocza budżet był realizowany.
W przypadku trzech zakładów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, które nie
miałyby pokrycia w planach finansowych.
Budżet Gminy został uchwalony 30 grudnia 2015 r. W ciągu roku następowały zmiany, tj.
zwiększenie dochodów o kwotę 11.776.301,23 złotych, z wolnych środków na koncie bankowym
1.983.179 zł, dodatkowe kredyty 1.700.000 zł, w tym 500.000 zł. na zakup samochodu bojowego
dla OSP Odrowąż, oraz 1.200.000 zł kredyt na budowę szkoły Nr 1 w Cichem.
Natomiast przy tej inwestycji znika dotacja planowana, która nie wpłynie do budżetu gminy, ze
względu na to, że nie zostały jeszcze uruchomione nabory. Główną pozycję dotacji stanowi,
dotacja na realizację zadań zleconych 500 +. W tym roku do końca czerwca zwiększenie dotacji
nastąpiło o kwotę 13.264.243,23 złotych.
Wykonanie dochodów wyniosło 54,41%, natomiast wydatków 40,73%. Niskie wykonanie
nastąpiło w pozycji Inwestycje, w wysokości 5,58% planu.
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Przyczyną jest fakt, że wykonane roboty w miesiącu czerwcu fakturowane są dopiero w lipcu,
oraz realizacja niektórych inwestycji rozpoczęła się w miesiącach od maja do lipca ze względu
na trwające przetargi.
Skład Orzekający Kolegium RIO Uchwałą z dnia 26.08.2016 r. postanowił wydać pozytywną
opinię o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. W uzasadnieniu Skład
Orzekający zwraca uwagę na niski stopień wykonania wydatków majątkowych na zadania
i zakupy inwestycyjne, który wynosi tylko 5.58% planu. Jednak przyjmuje wyjaśnienia złożone
w treści Informacji przez Wójta. Łączna kwota długu gminy wykazana w sprawozdaniu Rb-Z
o stanie zobowiązań, według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec II kwartału
wyniosła 24.293.950 zł, co stanowi 28,2% planowanych dochodów. Nie stwierdzono wystąpienia
zobowiązań wymagalnych. W obecnym stanie prawnym kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego nie podlega ustawowym ograniczeniom, jednak zdolność jednostki do spłaty
długu i możliwości uchwalenia budżetu na kolejne lata wyznacza kształtowanie się
indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki obliczonego według art. 243 z uwzględnieniem
art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W budżecie gminy według stanu na koniec czerwca
zachowano zasadę ustaloną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten
wymaga, aby planowane wydatki bieżące były niższe niż planowane dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217,
ust. 2, pkt. 6 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający zwrócił jednak
uwagę na wystąpienie przekroczenia zaangażowania wydatków w stosunku do obowiązującego
planu w rozdz.85211 w § 3110 o kwotę 12.495.530 zł. Kwota ta dotyczy programu 500+.
Do przedkładanej Informacji radny Tadeusz Czepiel, w związku z zaplanowanymi w Dziale 752
Obrona narodowa- środkami w wysokości 650 złotych pytał, co w ramach tych środków można
wykonać?.
Udzielając odpowiedzi Skarbnik poinformowała, że jest to zadanie zlecone, drobna kwota
przeznaczona będzie na przeprowadzenie w dniu 21 i 22 października br. W szkoleniu udział
wezmą pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
Więcej pytań nie było – Rada Gminy przedkładaną Informację przyjęła do akceptującej
wiadomości – stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Zmiany do statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec przedstawił Sekretarz
Gminy - Michał Jarończyk. Zmiany te wynikły w trakcie oceny legalności uchwały przez organ
nadzoru Wojewody.
Najważniejszy zarzut dotyczył zapisu § 6 statutu, gdzie znalazły się sformułowanie, że pewne
ustawowe nakazane regulacje zostaną określone w odrębnym opracowaniu, natomiast jeśli
ustawa stanowi, że zapisy te muszą się znaleźć w statucie, nie może być odesłań i ogólnych
sformułowań dotyczących form lokalizacji punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,
produktów regionalnych itp. Ogólne zapisy znalazły się dlatego, że gmina jest przed zmianą
planu zagospodarowania przestrzennego więc trudno w obszarze ochrony uzdrowiskowej
regulować, gdzie i jakie obszary w tym terenie są dozwolone.
W tym miejscu Sekretarz Gminy podał prawidłową treść § 6.
Kolejna uwaga dotyczyła § 11, gdzie w poprzednim statucie znalazły się odwołania do
załącznika, którego tak naprawdę nie było, odwołanie do listy pomników przyrody, natomiast
gmina posiada tylko jeden (wiąż górski), zatem nie zachodzi potrzeba tworzenia załącznika.
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Kolejna uwaga dotyczyła zapisu organizowania imprez masowych i związanego z tym hałasu,
nie można wprowadzać innych bardziej rygorystycznych godzin (do 800), niż przewiduje to
ustawa ( do godz. 600).
Następne zarzuty związane były z częścią graficzną obejmującą mapę strefy „A”, która winna
być sporządzona w skali 1: 5000 z zaznaczonymi ulicami, terenami zielonymi, zakładami
uzdrowiskowymi i urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego. Jednak w obszarze ochrony
uzdrowiskowej tego typu elementów surowych na mapie być nie może. W związku z tym do
uchwały zostanie dołączone pismo wyjaśniające te kwestie.
Ponadto w części § 3 i 4 wykreślono załączniki graficzne, gdyż dopóki gmina nie posiada
nowego planu zagospodarowania, nie ma sensu regulowania tych kwestii.
Uwag nie było, dokonano zatem podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XVIII/178/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dotyczyła ona zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 251.137,02 złote.
Dochody :
Na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej następuje przeniesienie planu niewykorzystanych
w terminie wydatków, uznanych przez Radę Gminy w 2015 r. jako wydatki niewygasające razem
212.567 złotych, w tym wydatki bieżące 69.957 złotych, wydatki majątkowe 142.610 złotych
( z działu 758 do działów 600, 900, 926).
Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu :
Dział 758 – dotacja celowa – zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego z 2015 r. 150.397,02
złotych,
Dział 010 – dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól 60.838
złotych,
Dział 801 – dotacja z PFRON na budowę szkoły Czerwienne Górne – etap III – 12.200 złotych,
Dział 926 – środki z odszkodowania za zniszczone ogrodzenie przy boisku sportowym
w Odrowążu – 1.722 zł.
Dochody szkół : Chochołów 13.000 zł, Czerwienne 3.480 zł, Odrowąż 6.850 zł, Podczerwone
2.650 zł.
Wydatki :
Zmiany dotyczyły zadań :
Ze zwiększonych dochodów :
1. drogi rolnicze z dotacji 60.838 złotych ( Chochołów 19.794 zł, Czerwienne 14.738 zł,
Dział 17.151 zł, Podszkle 9.155 zł) + przesunięcie środków z działu 600 Chochołów
19.794 zł, Czerwienne 14.739 zł, Dział 17.152 zł, Podszkle 9.155 zł.
2. Ze zwrotu środków wydatkowanych w 2015 roku Funduszu Sołeckiego : wydatki bieżące
koszty oświetlenia dróg 122. 255,41 zł, wydatki majątkowe budowa przepustu w ciągu
drogi gminnej do Kocańdów w Załucznem 28.141,61 zł,
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3. Z dotacji PFRON na budowę budynku dla szkoły Czerwienne Górne 12.200 zł,
4. Naprawa ogrodzenia przy boisku sportowym w Odrowążu 1.722 zł ( z odszkodowania),
5. Z dochodów własnych szkół : Chochołów 13.000 zł, Czerwienne 3.480 zł, Odrowąż
6.850 zł, Podczerwone 2.650 zł.
Pozostałe przesunięcie środków :
1) Przesunięcie kwoty z pozycji ekwiwalenty za udział w akcjach strażaków na dotacje na
wydatki OSP – Czarny Dunajec 16.000 zł, Wróblówka 2.000 zł, Pieniążkowice 2.700 zł,
Załuczne 1.000 zł, Piekielnik 11.000 zł, Podczerwone 5.920 zł, Chochołów 12.000 zł, Ciche
Górne II 1.500 zł, Ciche Górne I 2.900 zł, Ciche Środkowe 1.600 zł, Ciche Dolne 2.200 zł,
Ratułów Dolny 1.700 zł, Ratułów Górny 5.800 zł, Czerwienne Górne 3.080 zł, Czerwienne
Dolne 2.400 zł, Stare Bystre 5.000 zł,
2) Przesunięcie środków w ramach programu dożywiania na dofinansowanie realizacji
programu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy (bank
żywności ) 5.000 zł.
Zmiany w wydatkach w poszczególnych miejscowościach gminy, na wnioski rad sołeckich :
1) w miejscowości Dział – przesunięcie środków z modernizacji dróg na wydatki na rzecz
OSP 12.000 zł,
2) w Chochołowie – przesunięcie 14.200 zł. z modernizacji dróg na wydatki OSP 5.000 zł,
wykonanie sceny plenerowej 9.200 zł,
3) w Czarnym Dunajcu – przesunięcie kwoty 5.000 zł z planowanej dokumentacji przy
drodze wojewódzkiej na modernizację dróg gminnych,
4) w Koniówce – przesunięcie 2.448 zł z modernizacji dróg na wykonanie odgromienia na
budynku starej szkoły.
Propozycja zmiany budżetu gminy nie budziła żadnych wątpliwości, dlatego bezpośrednio po
odczytaniu uchwały przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XVIII/179/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścił radny T. Garbaciak.
ppkt. c)
Regulamin udzielania pomocy finansowej na usuwanie zdemontowanych pokryć dachowych
zawierających azbest został uchwalony przez Radę Gminy w 2010 roku. Jedyna zmiana jaką
proponuje się wprowadzić do niniejszego regulaminu polega na wykreśleniu w § 3 pkt. 3 zapisu
dotyczącego wymogu dołączania do wniosku kopii dowodu osobistego przez osobę uprawnioną,
z uwagi na ochronę danych osobowych, jak również z uwagi na fakt, że nie jest to dokument
niezbędny przy składaniu wniosku.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XVIII/180/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
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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 – 18 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilo opuścili : radni A. Ligas i Cz. Wajda.
ppkt. d)
Kolejny pakiet uchwał związany był z najmem, dzierżawą, zamianą, oraz nabyciem przez gminę
nieruchomości. Krótkiego komentarza do uchwał udzielał Klocek Stanisław – Kierownik
Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Zainteresowane Rady Sołeckie wydały
pozytywną opinię do przedmiotowych uchwał. Przedstawiane projekty uchwał nie budziły
wątpliwości ze strony Rady, zatem kolejno dokonywano ich podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XVIII/181/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.
ppkt. e)
U C H W A Ł A Nr XVIII/182/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
U C H W A Ł A Nr XVIII/183/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.
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ppkt. g)
U C H W A Ł A Nr XVIII/184/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Dział
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
U C H W A Ł A Nr XVIII/185/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
U C H W A Ł A Nr XVIII/186/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Podczerwone
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr XVIII/187/2016
RADY GMIMNY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ratułów
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
U C H W A L A Nr XVIII/188/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
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w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ratułów
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
U C H W A Ł A Nr XVIII/189/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ratułów oraz ustanowienia służebności gruntowej
Przy podejmowaniu uchwał dotyczących nabycia nieruchomości położonych w Ratułowie radny
Wajda Czesław zauważył, że cena zakupu nieruchomości w Ratułowie jest wysoka, natomiast
radny Andrzej Ligas pytał z jakich środków dokonany będzie zakup nieruchomości (własnych
Sołectwa, czy z budżetu gminy).?
Kierownik Klocek oraz Sołtys Sołectwa Ratułów w odpowiedzi potwierdzili, iż zakup
nieruchomości odbędzie się ze środków własnych Sołectwa. Kierownik dodatkowo wyjaśnił, że
cena działki została podniesiona z 10.000 złotych do kwoty 11.320 zł, wartość służebności
wynosi 1.320 zł, pozostała więc kwota w wysokości 10.000 zł, zostanie przeznaczona na zakup
nieruchomości.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt. m)
U C H W A Ł A Nr XVIII/190/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Czarny
Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia niniejszej uchwały – stanowiącej zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Na interpelacje radnego Cz. Wajdy odpowiedzi udzielał Sekretarz Gminy. W temacie wniosku
o dofinansowanie budowy szkoły nr 1 w Cichem stwierdził, iż jedyną możliwością na chwilę
obecną jest ubieganie się o dofinansowanie z Małopolskiego Programu Operacyjnego MRPO
w ramach działania programu rewitalizacji. Nabór wniosków został przesunięty na marzec 2017
r. Zaznaczył, że wymogi ustawy są bardzo rygorystyczne, gdyż ostatnia interpretacja przepisów
sprowadza się do uchwalenia planu rewitalizacji, a to z kolei wiąże się z wyznaczeniem
obszarów zgodnie z ustawą (wysoki podatek od tych terenów), ponadto rewitalizacja nie będzie
obejmować tylko części sołectw, lecz wręcz całe sołectwa, co może być nadmiernym
obciążeniem dla mieszkańców, gdyż na terenie gminy znajduje się dużo terenów
niezabudowanych. Ale mimo wszystko Sekretarz zaznaczył, że gmina przymierza się do złożenia

17

wniosku i podjęła procedurę wykonania diagnozy problemów społecznych, w której zostaną
wskazane tereny podlegające rewitalizacji i w dalszym terminie zostanie podjęta ostateczna
decyzja.
Radny Wajda Czesław odnosząc się do udzielonej odpowiedzi stwierdził, że podstawą do
uzyskania wsparcia finansowego jest wniosek i jego pytanie dotyczyło wniosku i w tej kwestii
nie uzyskał odpowiedzi, oprócz stwierdzenia, że nabór nie został jeszcze określony. W okresie
wiosny Rada była zapoznawana z harmonogramem prac dotyczących opracowania tegoż
wniosku, między innymi z opracowaniem planu rewitalizacji, więc zapytał jak ten harmonogram
jest realizowany, w tym miejscu wyraził swoje obawy, „by ktoś nie ściągnął parę dokumentów
z internetu, poskładał w całość i wziął za to pieniądze”. Radny twierdził, iż pomimo tego, że na
dzień dzisiejszy termin nie jest określony, to w momencie gdy już zostanie określony, wnioski są
rozpatrywane według kolejności wpływu i jeżeli gmina będzie czekać na termin, to osobiście
wątpi czy ten wniosek w ogóle będzie rozpatrywany.
Sekretarz Gminy oświadczył, że udzielając odpowiedzi zakładał, że radny zna zasady udzielania
dofinansowań. W momencie gdy dopiero ogłasza się nabór można składać wnioski. Informując
o tym fakcie w marcu, wiadomym było, że przed tą datą składanie wniosków nie wchodzi
w ogóle w grę. W związku z czym tamten harmonogram jaki był przewidziany jest zupełnie
nieaktualny. Można wcześniej się przygotowywać i gmina jest przygotowana, ustawa określa
bardzo precyzyjnie punkt, po punkcie jaką należy spełnić procedurę, także na pewno tego nie da
się poskładać bynajmniej z internetu- zapewniał Sekretarz. W całym tym procesie przewidziane
są także konsultacje społeczne, które również mają swoje regulacje prawne. Raz jeszcze
powtórzył, że jeżeli diagnoza, która jest opracowywana da taką możliwość, gmina na pewno
będzie je realizować.
Dalej radny Wajda Czesław zabierając głos stwierdził, że zna zasady przyznawania
dofinansowania, skoro Sekretarz zapewnia, że pracownicy są przeszkoleni i gmina jest
przygotowana, to pytał, co konkretnie zostało zrobione, konsultacje społeczne miały się już
odbyć w lipcu. Radny domagał się konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie zamknięte, na które
odpowiedź jest jedna „tak albo nie”, w związku z czym pytał „czy jest ten wniosek, czy może
jest w trakcie opracowywania”.
Sekretarz oświadczył, że na takie pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć „tak lub nie”.
Stwierdził, że radnemu chodzi o odpowiedź na „nie”, gdyż dopatruje się niedociągnięć ze
stronie gminy. Jego odpowiedź na chwilę obecną brzmi : „Nie” - ponieważ nie da się złożyć
wniosku więc nie jest opracowywany”.
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa udzielił odpowiedzi na dwie interpelacje
dotyczące możliwości budowy wiat przystankowych przy drogach powiatowych w Cichem
i Piekielniku. Zaznaczył, iż w pierwszej kolejności w przypadku zamontowania wiat należy
wskazać ich lokalizację i ustalić zarządcę dróg. W związku z tym, że w tych konkretnych
przypadkach chodzi o drogi powiatowe, Kierownik zobowiązał się do wystąpienia pisemnego do
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Targu, celem odbycia w tej sprawie spotkania
i wypracowania wspólnego stanowiska.
Do kwestii utrzymania czystości i porządku oraz wykaszanie dolin i potoków odniósł się
Sekretarz Gminy informując, że tego typu zadanie jest zapisane dla Referatu Ochrony
Środowiska, jednak nie ma praktycznego zastosowania. Jest to zapis martwy, bardziej na
przyszłość, w sytuacji gdyby tego typu zaszła konieczność. Zapis ten jest powtarzany od paru lat
i przy opracowaniu Regulaminu nie został skreślony, gdyż kiedyś w przyszłości może okazać się
przydatny.
Radny Wajda fakt ten skwitował w ten sposób, „że w podstawowym dokumencie Urzędu
Gminy, jakim jest Regulamin Organizacyjny występuje fikcja”.
Na dalsze interpelacje radnych odpowiedzi udzielał Kierownik Chlebak Antoni i tak :
Problem przepustu w Cichem w rejonie „Wierchu Domańskiego” zostanie przekazany do
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, celem zorganizowania spotkania na miejscu
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w urzędzie gminy i wyjaśnienia kwestii czy niedrożność przepustu powoduje zanieczyszczenie
wody pitnej.
Postęp prac związanych z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy
przedstawia się następująco:
W dniu 26 czerwca 2015 r. Rada Gminy dokonała podjęcia Uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny
Dunajec. Po tym terminie został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego został wyłoniony
Wykonawca, z którym została zawarta umowa w dniu 1 grudnia 2015 r. na kwotę 486.000 zł,
z terminem realizacji do 1 grudnia 2017 r.
I faza – obejmowała podanie do publicznej wiadomości Obwieszczenia o przystąpieniu do
zmiany planu i możliwości składania wniosków w terminie do 23 lutego 2016r. Po tym zostały
zebrane wszystkie potrzebne materiały, w tym również kartograficzne i przekazane
projektantowi. Następnie Faza ta również obejmowała opracowanie wykazu wniosków,
z zaznaczeniem na mapach tych wniosków, które zostały oprotestowane.
Zakończenie prac związanych z I fazą nastąpiło w dniu 16 czerwca 2016 r. Koszt wynosił 97.170
zł.
W chwili obecnej gmina przystąpiła do fazy II, której termin zakończenia przypada na 2 styczeń
2017 r. na kwotę 146.000 zł. Projekt planu obejmuje : rysunek planu w skali 1:2000, tekst planu,
prognozę oddziaływania na środowisko, opracowanie prognozy skutków finansowych
uchwalenia planu, analizę wniosków i określenie sposobów ich uwzględnienia (wątpliwe, do
odrzucenia).
III faza będzie trwała 4 miesiące tj. do 1 maja 2017 r. finansowanie w wysokości 97.000 zł.
Obejmuje : opiniowanie i uzgadnianie. Przygotowanie kompletnych dokumentów do
zaopiniowania przez co najmniej 37 instytucji oraz wprowadzenie zmian po uzyskaniu opinii.
IV faza również będzie trwała 4 miesiące tj. do 1 września 2017 r. – wyłożenie opracowanego
planu do publicznego wglądu. Obejmuje : ogłoszenie o wyłożenie planu, dyskusję publiczną,
oraz rozpatrzenie uwag. Faza ta zadecyduje, czy opracowanie planu nastąpi w terminie, gdyż
w przypadku zgłoszenia uwag, które skutkować będą powtórzeniem uzgodnień z instytucjami, to
wtedy z powrotem należy wrócić do fazy III.
V faza trwa 3 miesiące do 1 grudnia 2017 r. – koszt w wysokości 49.000 zł. Obejmuje :
wprowadzenie zmian do planu, przedstawienie Radzie Gminy skorygowanego planu,
opracowanie ostatecznej edycji planu zagospodarowania i na koniec uchwała zatwierdzająca
plan.
W sprawie sprzedaży działki dzierżawionej przez firmę IB Sekretarz poinformował, że 4 gminy
Biały Dunajec, miasto Nowy Targ, gmina Szaflary będące udziałowcami w Przedsiębiorstwie IB,
w tym gmina Czarny Dunajec wyraziły zainteresowanie zakupem udziału, intencją gminy było,
aby wszystkie gminy będące udziałowcami dokonały zakupu udziału, jednak nie wszystkie
gminy zgłosiły takie zainteresowanie. Nie wiadomo jaka cena zakupu oraz na jakich warunkach.
W sprawie inwestycji jakie powstają na ulicy Kolejowej wypowiedział się Kierownik Referatu
Budownictwa – Antoni Chlebek informując, iż przy drodze wojewódzkiej na ulicy Kolejowej
w Czarnym Dunajcu powstają dwa obiekty, pierwszy obiekt za stacją paliw tj. inwestycja
Zarządu Dróg Wojewódzkich, który swój budynek administracyjny posiada w miejscowości
Lasek, prawdopodobnie w przyszłości pragnie przenieś zarządzenia rejonowe na teren Czarnego
Dunajca. Zarząd jest w posiadaniu działki oraz uzyskali pozwolenie na budowę. Drugi obiekt
realizowany jest przez osobę prywatną- Zakład Mechaniczny, na który jest pozwolenie na
budowę.
Na tym w całości wyczerpano punkt. związany z udzieleniem odpowiedzi na postawione
interpelacje Radnych.
Ad. pkt. 10. Wolne wnioski
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W wolnych wnioskach głos zabrał jedynie Sekretarz Gminy informując o mającym się odbyć
w dniu 6 października br. spotkaniu z udziałem sołtysów i radnych w temacie prezentacji
opracowania geologicznego zasobów i właściwości wody na terenie gminy.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1310 dokonał zamknięcia obrad XVIII sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

