P R O T O K Ó Ł nr XX/2016
z XX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 1345.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodniczący Rady – Pan Gonciarczyk Stanisław o godz. 1000 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady w sprawie ewentualnych uwag i propozycji do
proponowanego porządku obrad. Z uwagi na to, że ze strony radnych nie zgłoszono żadnych
uwag, zaproponowany porządek obrad Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie, w wyniku
którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej :
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia
2015 r.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 – 2025,
c) udzielenia w latach 2016 i 2017 pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego,
d) udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego,
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
1.
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terenie Gminy Czarny Dunajec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji,
f) określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny,
g) przyjęcia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 -2019 dla Gminy Czarny Dunajec” sporządzonego przez
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu,
h) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu,
i) programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowym i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
j) złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana źródeł
ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec
oraz Gminy Kościelisko” i współdziałania w tym zakresie z Gminą Kościelisko,
k) złożenia wniosku do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Uporządkowanie gospodarki
wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Czarny Dunajec” i współdziałania w tym
zakresie z Gminą Kościelisko oraz Podhalańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp.
z o.o.
l) przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec.
m) zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20
czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu
lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec,
n) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Czarny Dunajec na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym
Dunajcu,
o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Czarnym Dunajcu,
p) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Załuczne,
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XX sesji Rady Gminy zapoznał się radny Czesław Wajda,
stwierdził, że protokół 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 XIX sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
Przed głosowaniem salę obrad chwilo opuścił radny T. Krupa.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli :
Radny Ratułowski Marcin zwrócił uwagę na występujący problem związany z parkowaniem po
obu stronach drogi powiatowej przy szkole integracyjnej w Czerwiennem Górnym. Rozumie, że
sytuacja taka spowodowana jest trwającą budowę III etapu, jednak na chwilę obecną, gdy
warunki atmosferyczne są niesprzyjające i stanowi to zagrożenie w ruchu lądowym należy
problem ten rozwiązać chociażby poprzez postawienie znaku drogowego informującego
o występującym zwężeniu drogi.
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Druga interpelacja dotyczyła kwestii odbywanych zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego
przez uczniów ze szkół podstawowych na lodowisku w Czarnym Dunajcu, radny proponował
aby Ci uczniowie których nie stać na wypożyczenie łyżew, mimo tego mogli nieodpłatnie
korzystać z tego lodowiska w ramach zajęć z w-fu.
W sprawie obwodnicy Chochołowa pytał jakie jest ostateczne stanowisko Sołectw odnośnie jej
przebiegu, po odbytych Zebraniach Wiejskich w tym temacie. Czy Sołectwa wypracowały
jednolite stanowisko, czy też w każdym Sołectwie stanowisko jest inne i jak władze gminy te
rozbieżności próbują rozwiązać?
W związku z pracami związanymi z wypracowaniem ostatecznej treści Umowy dzierżawy dla
firmy IB, po wnikliwej jej analizie skierował do władz gminy pytanie czy gmina rozważała
sprzedaż udziałów we współwłasności terenów, które mają być przedmiotem umowy dzierżawy.
Jeżeli jest taki zamysł to radni chcą znać stanowisko Wójta Gminy w tej sprawie w celu podjęcia
dyskusji i wypracowania pewnych elementów i rozważenia, czy jest to z korzyścią dla gminy,
czy korzystniejsza jest może kontynuacja dzierżawy tych terenów pod warunkiem takim, by
gmina była pełnoprawnym partnerem dla spółki IB na zasadach partnerstwa publicznoprywatnego, aby inwestowała w gospodarkę związaną z odpadami komunalnymi.
W związku z ogłoszeniem, przetargu przez miasto Krościenko n/Dunajcem na sprzedaż swojego
udziału, pytał czy gmina Czarny Dunajec jest zainteresowana kupnem tego udziału, czy tylko
asekuracyjnie przystąpiła do przetargu, oraz czy ma określony pułap jeśli chodzi o cenę za jaką
może wykupić udział (cena wywoławcza wynosi 750 tys. zł.). Poprosił o stanowisko Wójta w tej
sprawie. W związku z tym, że umowa dzierżawy będzie jeszcze przedmiotem dyskusji
zaproponował, aby w tym celu powołać zespół roboczy z pośród radnych, który będzie brał
udział w negocjacjach jeśli chodzi o sama treść umowy dzierżawy jak również w kwestii
gospodarki odpadami komunalnymi, tak aby stanowisko radnych opozycyjnych i koalicji Wójta
Gminy oraz samego Wójta było jednolite.
Radny Kazimierz Dzielski jego interpelacja dotyczyła organizacji uroczystości związanej
z Odzyskaniem Niepodległości jaka miała miejsce w dniu 11 listopada. Wyraził swoje oburzenie
związane z poziomem tej uroczystości, a konkretnie brakiem flagi narodowej przed tablicą
bohaterów w Rynku w Czarnym Dunajcu, którzy walczyli o niepodległość, jak i też brakiem flag
w samym centrum Rynku. Ponadto brak nagłośnienia i odpowiedniej dekoracji. Wszystko to
skłania się do tego, by Wójt Gminy wyciągnął konsekwencje w stosunku do pracowników
odpowiedzialnych za przygotowanie tej uroczystości. Również duże zastrzeżenia budzi
nieobecność szkół na tej uroczystości, gdzie jest wychowanie patriotyczne- pytał radny.
Drugą interpelacja dotyczyła przyznanych Nagród dla nauczycieli i Dyrektorów szkół z terenu
gminy. Jaki był powód tego, że żaden nauczyciel ze szkoły w Czarnym Dunajcu takiej nagrody
nie otrzymał, pomimo, że jest to jedna z największych szkół zatrudniających około 100
nauczycieli i która to szkoła uzyskuje wysokie osiągnięcia w nauce i nie tylko. Czy to może jest
podyktowane jakimś konfliktem, że jest pomijana – zasugerował na koniec radny.
Ad. pkt. 6. 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 24 października do 28 listopada
dotyczyły :
W ramach prowadzonych inwestycji gminnych zostały podpisane umowy na niżej wymienione
zadania :
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1) W dniu 26.10.podpisano umowę z Firmą Pana Artura Rutkowskiego z Ludźmierza na
wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi gminnej „Kocańdy – Dół”. Wartość umowy
47.999,37 zł z terminem realizacji do 20.12.2016 r.
2) W dniu 26.10. podpisano umowę z firmą KIERNIA z Ratułowa na wykonanie robót
ziemnych związanych z uporządkowaniem placu zabawa przy ul. Kamieniec Dolny
w Czarnym Dunajcu. Wartość umowy wynosiła 22.899,21 zł. Roboty zostały wykonane.
3) W dniu 2.11. podpisano umowę z Firmą MICHALIK z Czarnego Dunajca na wykonanie
robót remontowych klatek schodowych w szkole podstawowej w Podczerwonem.
Wartość umowy 14.000,00 zł, z terminem realizacji do 15.12.2016 r.
4) W dniu 14.11. podpisano umowę z firmą Pana Artura Rutkowskiego z Ludźmierza na
wykonanie niwelacji terenu pod przyszłe boisko sportowe w starej szkole w Koniówce.
Wartość umowy 10.999,91 zł, z terminem realizacji do 5.12.2016 r.
W ramach zamówień publicznych zawarto umowy na :
1) Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości
Wróblówka na odcinku od 1 + 230 do km 1 + 780.. Umowa została zawarta w dniu 4.11.
z Firmą Instalacyjno – Budowlaną „MICHALIK” z Czarnego Dunajca. Cena wynosi
82.067,49 zł, z terminem realizacji do dnia 16.12. 2016 r.
2) Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec uszkodzonych
w wyniku intensywnych opadów deszczu. Zadanie obejmuje wykonanie remontu 5
odcinków dróg na które gmina uzyskała promesę z MSWiA w wysokości 520.000
złotych.
Część 1 obejmuje : wykonanie remontu drogi gminnej – nawierzchnia bitumiczna Chochołów –
droga „Nad Bałasiem do Cyrylice” o dłg 270 m. Zaoferowana cena 159.371,90 zł.
Część 2 obejmuje : wykonanie remontu drogi gminnej – nawierzchnia bitumiczna Ciche – droga
„Do Macioska” o dłg. 280 m. Zaoferowana cena 134.361,02 zł.
Część 3 obejmuje: wykonanie remontu drogi gminnej – nawierzchnia tłuczniowa Ciche – droga
„Do Macioska” o dłg. 630 m. Zaoferowana cena 122.077,97 zł.
Część 4 obejmuje : wykonanie remontu drogi gminnej – nawierzchnia tłuczniowa Piekielnik –
droga „Spisokowska” o dłg. 810 m. Zaoferowana cena 117.418,95 zł,
Część 5 obejmuje : wykonanie remontu drogi gminnej – nawierzchnia tłuczniowa Podszkle,
Piekielnik- droga „ Studzionki – Jabłonka” o dłg. 660 m, Najniższa zaoferowana cena
165.229,89 zł.
Aktualnie trwają czynności sprawdzania ofert i przygotowania do zawarcia umów. Termin
realizacji robót do dnia 19 grudnia 2016 r.
W zakresie inwestycji drogowych wykonano następujące remonty dróg :
Czarny Dunajec – wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz odwodnienia na drodze
gminnej „Łącznik ul. Sienkiewicza – ul. Kamieniec Górny”, na kwotę 27.166,32 zł.
Dział – wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej na drogach gminnych „Gronostolka” i „ Na
Nowinę”, na kwotę 20.801,72 zł,
Odrowąż – wykonanie remontu drogi gminnej „Na Beskid” uszkodzonej w wyniku klęski
żywiołowej w postaci intensywnych opadów deszczu o dłg. 390 m, szer. 4 m. Całość zadania to
kwota 200.865,03, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 136.537 zł,
Ratułów – wykonanie remontu odwodnienia drogi gminnej „Ciacianowa” na kwotę 23.665,82 zł,
wykonanie remontu odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu drogi gminnej
„Szeligówka” z kwotą 10.099,43 zł, oraz wykonanie remontu nawierzchni żwirowej oraz
odwodnienia drogi gminnej „Stara Droga” o dłg. 550 m, szer. 4,00 m na kwotę 23.670,12 zł.
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Załuczne – wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych
„Wrony” i „Jasienie” na kwotę 10.285,26 zł.
Łączna kwota, za jaką wykonano remonty dróg gminnych – 316.553,70 zł,
Łączna długość wykonanych dróg o nawierzchni bitumicznej – 390,00 m,
Łączna długość wykonanych dróg o nawierzchni tłuczniowej – 550,00 m.
Został zatwierdzony projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z pompowniami i przyłączami w Piekielniku oraz został zatwierdzony projekt budowlany
pozwolenia na budowę mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Piekielniku wraz
z instalacjami, sieciami wewnętrznymi i drogą dojazdową oraz ogrodzeniem terenu oczyszczalni.
Z mocy prawa nabyto grunty oraz ustanowiono służebność :
1. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr WS-IX.7533.1.224.2014.ESS
z dnia 12.10.2016r. dotycząca nabycia działki ewid. nr 12965/4 (droga-Świńskie Miasto
c.d.) położonej w Piekielniku. Decyzja stała się ostateczna z dniem 27.10.2016r.
2. Umowa nr 4278/2016 z dnia 28.10.2016r. dotycząca ustanowienia służebności gruntowej
na działkach ewid. nr 15111/2 i 15115 położonych w Cichem za kwotę 2 710,00 zł.
3. Umowa kupna nr 4412/2016 z dnia 07.11.2016r. dotycząca zakupu działek ewid. nr 3259
i 3260 położonych w Ratułowie na cel publiczny tj: urządzenie placu do ćwiczeń OSP
w kwocie 10 020,00 PLN.
4. Umowa kupna nr 4599/2016 z dnia 15.11.2016r. dotycząca zakupu działek ewid.
nr 8137/23 i 8137/22 położonych w Ratułowie na cel publiczny tj. wykonanie umocnień
brzegu przy moście na potoku „Bystry” w kwocie 9. 500,00 PLN.
W ramach działania Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej wykonano :
1. Prace konserwatorskie I etapu przy zabytkowej drewnianej dzwonnicy
w miejscowości Czerwienne na kwotę 40.870 zł.
2. Prace konserwatorskie I etapu przy kapliczce Domkowej zlokalizowanej na granicy
Odrowąża i Pieniążkowic na kwotę 13.647 zł,
3. Wykonano odmulenia czterech studni głębinowych na gminnym ujęciu wody na
kwotę 25.461 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał pomoc materialną w formie/lub wykonywał
pracę socjalną :
1. Udzielał pomocy w naturze w formie dofinansowania do zakupu opału rodzinom
korzystającym z pomocy Ośrodka,
2. Pomagał rodzinom w formie żywności (pomoc pieniężna, lub kartka do sklepu) w ramach
programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,
3. Nadal organizuje zbiórkę odzieży, mebli, drzwi, sprzętu AGD dla potrzebujących rodzin,
4. Przeprowadzał wywiady środowiskowe u osób sprawujących opiekę nad
niepełnosprawnymi członkami rodziny,
5. Utworzono Grupę Wsparcia dla ofiar przemocy prowadzoną przez psychologa tut.
Ośrodka.
Wypłacono kwotę 12.294.419,21 zł na świadczenia wychowawcze 500+.
Założono 12 niebieskich kart.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
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W dniach 26 i 27 października – gminne ćwiczenia z zakresu obronności, zarządzania
kryzysowego oraz obrony cywilnej,
31 października – spotkanie z przedstawicielami Podhalańskich Drużyn Strzeleckich oraz
posłem Edwardem Siarką w sprawie możliwości przywrócenia funkcjonowania strzelnicy
w Baligówce.
4 listopada – spotkanie z Wójtem Kościelisko oraz radnymi miejscowości Ciche w sprawie
remontu części drogi Wierchowej,
13 listopada – Zebranie Wiejskie w Chochołowie w sprawie uzgodnienia preferowanego
wariantu obwodnicy Chochołowa.
16 listopada – spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji zadań
wspólnych, w tym w sprawie koncepcji obwodnicy Chochołowa,
17 listopada – spotkanie z Wójtem Gminy Kościelisko oraz Prezesem Spółki PPK w sprawie
wspólnego ubiegania się o dotację z programu Infrastruktura i Środowisko na budowę kanalizacji
uzupełniającej w aglomeracji Czarny Dunajec oraz przebudowę oczyszczalni w Czarnym
Dunajcu. Na spotkaniu ustalono zasadność ubiegania się o środki.
18 listopada – udział w uroczystym wręczeniu umów dotacyjnych na drogi dofinansowane ze
środków PROW, w tym na przebudowę drogi Bugaj w Podszklu,
22 listopada – udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
24 listopada – spotkanie z właścicielami działek proponowanych jako teren lokalizacji
oczyszczalni ścieków w Odrowążu.
28 listopada – udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego.
Do złożonego Sprawozdania zapytania wnieśli :
Radny Marcin Ratułowski w związku z odbytym spotkaniem z Marszałkiem Województwa
Małopolskiego w sprawie między innymi obwodnicy Chochołowa i wniesioną interpelacją w tej
sprawie poprosił o udzielenie odpowiedzi, w ramach omawianego aktualnie punktu.
Wójt Gminy poinformował, iż ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie wyboru wariantu przebiegu
obwodnicy Chochołowa zostanie uzgodnione na spotkaniu, które planowane jest w dniu
7 grudnia br. w Urzędzie Gminy z udziałem pełnomocnika i Dyrektorem Wojewódzkiego
Zarządu Dróg w Krakowie. Decyzja musi zostać podjęta do końca grudnia br.
Radny Dzielski Kazimierz nawiązując do spotkania z przedstawicielami Podhalańskich Drużyn
Strzeleckich oraz Posłem pytał, jakie uzgodnienia zapadły w sprawie przywrócenia
funkcjonowania strzelnicy w Baligówce.
Udzielając odpowiedzi Wójt poinformował, że spotkanie dotyczyło jedynie możliwości
przywrócenia strzelnicy do stanu pierwotnego. W tej kwestii pan Poseł Siarka zobowiązał się do
rozeznania w Ministerstwie wymogów jakie należy spełnić, gdyż lokalizacja tej strzelnicy jest
w obszarze chronionym „NATURA 2000”.
Radny Tadeusz Czepiel poparł pomysł przywrócenia funkcjonowania strzelnicy, jednak jego
zdaniem należy to rozwiązać kompleksowo.
Uzupełniając wypowiedź Sekretarz Gminy informując, że odnośnie planów dotyczących szerszej
działalności przedmiotowej strzelnicy może okazać się problemowe, ponieważ lokalizacja
strzelnicy sąsiaduje z obszarem „Natury 2000” i rejon ten jest postrzegany jako wrażliwy. Na ten
moment jest taki zamiar, żeby w ogóle ją odtworzyć i przywrócić do legalnego funkcjonowania.
W tym temacie wypowiedział się jeszcze radny T. Czepiel zwracając uwagę na obostrzenia
związane z obszarem chronionym i wymaganymi uzgodnieniami przy wykonywaniu
jakichkolwiek prac, oraz radny Czesław Wajda odsyłając do ustawy o broni i amunicji, która
rygorystycznie określa warunki jakie powinny spełniać strzelnice, przed podjęciem czynności
zmierzających do odtworzenia strzelnicy.
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Sekretarz wyjaśnił, że kwestię strzelnic rekreacyjnych nie regulują żadne przepisy prawa. Jedyna
regulacja wynika z ustawy „Prawo budowlane”, gdzie jest wymóg pozwolenia i zatwierdzenie
Regulaminu strzelnicy przez Wójta Gminy.
Jednak radny Wajda podtrzymywał, że strzelnica biathlonowa podlega takim samym rygorom jak
strzelnica dla innego rodzaju broni, zgodnie z ustawą o broni i amunicji.
Na tym w całości wyczerpano pkt. związany ze złożonym Sprawozdaniem Wójta Gminy
o pracy w okresie między sesjami.
Ad. pkt. 6. Informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady Gminy przedłożył Gonciarczyk Stanisław.
Do informacji zapytanie wniósł radny Tomasz Garbaciak w kwestii udziału w Forum
Przewodniczących Rady Gmin i Powiatów, w związku z zapowiadaną reformą w systemie
oświaty pytał czy na spotkaniu te ważne sprawy były poruszane.
Udzielając odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, iż tematem spotkania była bieżące
informacja nt. rządowych prac nad zmianami prawa dotyczącymi samorządu, w tym również
podejmowane działania rządu w sprawie zmian w systemie oświaty, przedstawione przez Pana
Marka Sowę – Posła na Sejm RP, oraz temat zmiany przepisów dotyczących obrotu
nieruchomościami rolnymi przedstawiony przez przedstawiciela Agencji Nieruchomości
Rolnych.
Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedmiotową Informację, do akceptującej wiadomości –
stanowiącej zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2016 rok złożyła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
W związku ze zbliżającym się końcem roku niektóre pozycje, które zostały zaplanowane
w dochodach nie zostaną zrealizowane, dlatego następuje :
zmniejszenie dochodów o kwotę 611.406 złotych,
zmniejszenie wydatków o kwotę 911.406 złotych.
A wynikła różnica to jest zwiększenie rozchodów budżetu gminy o kwotę 300.000 złotych.
Rozchody stanowi pożyczka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które to
Stowarzyszenie przejęło II etap budowy budynku w Czerwiennem Górnym. Stowarzyszenie
uzyskało dotację na realizację zadania i zwróciło się do gminy z prośbą o udzielenie pożyczki
w wys. 300.000 zł, by można było zakończyć zadanie do końca grudnia br. Pożyczka zostanie
spłacona w roku 2017.
W związku z taką zmianą zachodzi konieczność zmiany Uchwały Budżetowej, gdyż w punkcie 4
w paragrafie 9 jest zapis, iż Wójt Gminy może udzielać pożyczek do kwoty 200.000 zł, zatem
następuje zmiana do kwoty 300.000 zł.
Zmniejszenia w dochodach dotyczą 3 zadań rozliczeniowych :
 dotacja na realizację programu budowy ścieżki rowerowej, środki z Unii Europejskiej,
zmniejszenie o 388.000 zł,
 szkoła Czerwienne Górne – środki na rozbudowę szkoły, zmniejszenie o 300.000 zł oraz
dotacja z PFRON na rozbudowę szkoły I etap w wys. 28.500 zł,
 zmniejszenie o 150.000 zł środków z Funduszu Kultury Fizycznej na skocznię
w Chochołowie, w związku z tym że nie zostało zakończone projektowanie, środki
zostają przesunięte na rok przyszły.
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Na pokrycie w/w zmniejszeń dodatkowe dochody pochodzą z wpływów z podatku od czynności
cywilnoprawnych w wys. 140.494 zł. oraz dotacja z rozliczenia gospodarki niskoemisyjnej,
zwiększenie o 54.000 zł.
Dodatkowe środki w wysokości 3.600 zł z dochodów szkół : Czerwienne – 1.600 zł, oraz
Ratułów – 2.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki tych szkół.
Zmniejszenie wydatków :
Dział 757 - obsługa długu publicznego, rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w wys. 425.006
zł + odsetki 115.000 zł.
Przesunięcie środków na przygotowanie dokumentacji do wniosku w sprawie dotacji na ujęcie
wody w Czarnym Dunajcu – 7.500 zł.
W związku z tym, że do proponowanej zmiany budżetu gminy uwag nie wnoszono, po
odczytaniu uchwały, bezpośrednio przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XX/197/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec,
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była ze zmianą kwot dochodów,
wydatków i rozchodów budżetu gminy.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XX/198/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 2025
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego związana była z „Opracowaniem
koncepcji „ Budowa obwodnicy Chochołowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 – Chabówka –
Zakopane. W budżecie gminy na 2016 rok została zapisana kwota w wysokości 72.200 złotych.
Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił z wnioskiem o podział tej kwoty na lata 2016 z kwotą
32.923,50 złotych, w 2017 roku z kwotą 39.276,50 złotych, w związku z tym, że sprawa
opracowania koncepcji nie została zakończona i wypłata odbędzie się w roku 2017.
Została podjęta uchwała :
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U C H W A Ł A Nr XX/199/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia w latach 2016 i 2017 pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Z kolei pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego w wysokości 27.000 złotych dotyczyła
opracowania koncepcji budowy i rozbudowy drogi powiatowej Podszkle – Podwilk. Uchwała
była podjęta w 2014 r. Obecnie Powiat wnosi o przesunięcie przekazania środków na rok 2017.
Środki finansowe zostały zapisane w budżecie gminy na 2016 rok.
Dokonano podjęcia uchwały:
U C H W A Ł A Nr XX/200/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych opracowana została na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Tego
typu uchwała została podjęta w 2009 roku, na podstawie której była przekazywana dotacja dla
szkół publicznych funkcjonujących na terenie gminy, a prowadzonych przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, oraz dla przedszkoli publicznych prowadzonych
również przez Stowarzyszenie i jednego niepublicznego przedszkola w Czarnym Dunajcu.
Dotacja przekazywana jest w wysokości 100% wydatków szkół prowadzonych przez gminę,
w zależności od ilości dzieci, oraz 75 % wydatków przedszkola do niepublicznych przedszkoli,
w zależności od ilości dzieci w tych przedszkolach.
Załączniki do przedmiotowej uchwały zobowiązują jednostki otrzymujące dotację, do dnia 30
września roku budżetowego do złożenia wniosku o udzielenie takiej dotacji w roku następnym,
oraz drugi załącznik dotyczący Informacji o liczbie uczniów, w tym o liczbie uczniów
niepełnosprawnych, składany co miesiąc i trzeci załącznik w sprawie Informacji o wydatkach
poniesionych z dotacji z budżetu gminy, którą składa się do 15 stycznia. Rozliczenie to jest
kontrolowane przez pracownika urzędu gminy, pod kątem celowości wydatkowania przyznanych
środków finansowych.
Pytań nie było, została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XX/201/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
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w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Przed przystąpieniem do głosowania uchwały określającej wzory formularzy deklaracji
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego Skarbnik Gminy tytułem informacji podała
wysokość stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, których
górne stawki określa Minister Finansów. Na rok 2017 górne stawki tych podatków zostały przez
Ministra zmniejszona o 0,9%. W związku z taką sytuacją Wójt Gminy nie wprowadził nowych
stawek podatkowych, stawki pozostają zatem w wysokości przyjętej przez Radę w roku 2015.
Natomiast propozycja uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy związana była jedynie
ze zmianą przepisów prawnych, natomiast treść deklaracji pozostaje w brzmieniu jak dotychczas.
Pytań nie było, podjęta została uchwała:
U C H W A Ł A Nr XX/202/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił piętnasto-minutową przerwę. Po przerwie
procedowano dalszy ciąg podejmowania uchwał i tak :
ppkt. g)
Komentarza do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla gminy
Czarny Dunajec na lata 2017 -2019 udzielał Michał Jarończyk – Sekretarz Gminy.
W związku z tym, że temat aktualizacji planu był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu
Sekretarz przybliżył jedynie zakres inwestycji planowanych w gminie Czarny Dunajec w latach
2017 – 2019 :
1. Kanalizacja w aglomeracji Czarny Dunajec : budowa kanalizacji sanitarnej o dłg. ok.
6000 m, w miejscowościach Czarny Dunajec, Koniówka, Podczerwone, Chochołów.
Zadanie realizowane przez gminę. Szacowana wartość zadania ok. 10 mln. Realizacja
zadania uzależniona jest od uzyskania dotacji, w związku z czym gmina przygotowuje się
do złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko. Konkurs
zostanie przeprowadzony w lutym w 2017 r. Zaznaczył, że wprowadzono wymóg nowego
kryterium rzeczywistej liczby RLM, który gminie trudno będzie spełnić.
2. Kanalizacja oczyszczalni ścieków w Piekielniku : budowa oczyszczalni ścieków oraz
kanalizacji sanitarnej o dłg. ok. 2000 m, wartość zadania 2.500 mln.
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Zostały już wydane pozwolenia budowlane. Rozpoczęcie zadania planowane jest w 2018
roku. Zakłada się również pozyskanie dofinansowania.
3. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków w Załucznem i Wróblówce. Miejscowość Załuczne
posiada opracowaną koncepcję, i w styczniu 2017 r. planuje ogłosić się przetarg na
projekt. Przewidywane kwoty na opracowanie dokumentacji w latach 2017 -2019
przedstawia zał. Tabela Nr 2.
4. Rozbudowa kanalizacji na terenie całej gminy oraz rozwiązania indywidulane z kwotą
300 tys.
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, szacowana kwota to 4 mnl.
W ramach przedkładanej uchwały głos zabrali :
Radny Garbaciak Tomasz nawiązując do słów Sekretarza w sprawie opracowania koncepcji
kanalizacji dla miejscowości Czerwienne przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przekonywał,
że należy się do tego przygotować. Dalej proponował, by zasygnalizować do ustawodawców,
poprzez parlamentarzystów z naszego terenu, o dokonanie nowelizacji ustawy w sprawie
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez dostosowanie przepisów mniej
rygorystycznych jeśli chodzi o wymaganą gęstość zaludnienia na 1 km, przy budowie kanalizacji
sanitarnej, jak również rozstrzygnięcia kwestii czy oczyszczalnie przydomowe są urządzeniami
kanalizacyjnymi.
Radny Tadeusz Czepiel podzielił się refleksją po odbytym posiedzeniu Komisji Budżetu
z udziałem nowego Prezesa Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w sensie jak
najbardziej pozytywnym, zwracając się jednocześnie z prośbą do Wójta, aby wszystkie wykazane
inwestycje kanalizacyjne w planie były realizowane.
Podobne stanowisko zabierając głos wyraził radny Wł. Lenart.
Natomiast radny Kazimierz Dzielski wyraził słowa zadowolenia z faktu, iż kolejna miejscowość
została ujęta w planie z szansą na kanalizację – Wróblówka, mała miejscowość położona
wzdłuż rzeki, a całe zadanie i pomysł kanalizacji tych miejscowości to była ochrona wód
Czarnego i Białego Dunajca, w dorzeczu zbiornika czorsztyńskiego.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XX/203/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 dla Gminy Czarny Dunajec
sporządzonego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w
Nowym Targu
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
W związku ze zmianą przepisów o systemie oświaty i o samorządzie gminnym pojawiła się
nowa możliwość innej obsługi finansowej tzw. CUW „Centrum Usług Wspólnych” dla jednostek
oświatowych. Niektóre gminy z tej możliwości skorzystały i zreorganizowały obsługę finansową.
Gmina Czarny Dunajec w tej kwestii postanowiła pozostać przy Gminnym Zespole
Oświatowym. Zmiana przepisów spowodowała podjęcia uchwały w sprawie utworzenia
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samorządowej jednostki organizacyjnej jaką jest Gminy Zespół Oświatowy, poprzez wskazanie,
że ta jednostka będzie nadal prowadziła obsługę administracyjną i finansową dla szkół
i przedszkoli. Sytuacja taka wymogła również znowelizowania statutu Gminnego Zespołu
Oświatowego. Zaktualizowany statut niewiele się różnił, od tego, który został podjęty w roku
2010. Wprowadzone zostały dodatkowe zapisy dotyczące:
 współpracy z Dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych
programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji,
 obsługi finansowo–księgowej oraz prowadzenie działań w zakresie funduszu
zdrowotnego nauczycieli,
 obsługi finansowo- księgowej oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieraniu
umów z pracownikami młodocianymi i przygotowanie projektów decyzji o zwrot
kosztów kształcenia młodocianych,
 współpracy z Urzędem Gminy Czarny Dunajec i ze szkołami w zakresie pozyskiwania
środków pomocowych na realizację zadań oświatowych,
 przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
Komentarza do uchwały udzielała Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Pytań do projektu uchwały nie było, zaraz po odczytaniu, przystąpiono do jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XX/204/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu
Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Roczny program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego podejmowany jest co roku.
Oprócz podstawy prawnej o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sama treść
uchwały nie uległa zmianie. Projekt programu był zamieszczony na stronie internetowej gminy,
oraz dostępny w postaci tekstowej w Centrum Kultury, do którego można było składać uwagi
i wnioski dotyczące form i sposobu realizacji programu. Informacja o wynikach konsultacji
z organizacjami pozarządowymi zamieszczona została na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej gminy.
Komentarza udzielała Anna Trebunia – Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy.
Pytań nie zgłoszono, dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XX/205/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2017
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Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
Kolejny projekt uchwały dotyczył współpracy z gminą Kościelisko w sprawie złożenia wniosku
i przyjęcia do realizacji zadania związanego z wymianą kotłów węglowych na wysoko sprawne
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Dlatego wspólnie z gminą Kościelisko, gdyż daje
to pewne preferencje związane z przyznaniem liczby punktów, przy rankingu wniosków. Projekt
został przygotowany na podstawie rozeznania w ramach przeprowadzonej ankietyzacji. Środki
jakie gmina poniesie na realizację zadania nie przekroczą kwoty w wysokości 19.383 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie i rozliczenie zadania, bez udziału wkładu własnego, Gmina
pełni rolę jedynie koordynatora. Możliwe dofinansowanie wyniesie w granicach 8 tys. zł do
jednego kotła. Zadanie będzie realizowane w ten sposób, że każdy mieszkaniec we własnym
zakresie dokona wyboru firmy i uzyska dotację w równej części, gmina będzie odpowiedzialna
za zrealizowanie projektu i odebranie zadania.
Komentarza do uchwały udzielił Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Radny Tadeusz Czepiel pytał czy wymiana kotłów związana będzie ściśle z tym, że ogrzewanie
będzie z zastosowaniem pelletu, bez żadnej możliwości dogrzewania drewnem. Jeśli tak, to
w takim przypadku zainteresowanie będzie niewielkie, gdyż w naszym regionie drzewo jest
najłatwiejszym i najbardziej dostępnym źródłem wykorzystywanym do ogrzewania.
Sekretarz wyjaśnił, że to wyłącznie dotyczy wymiany pieca węglowego na wysoko sprawne, nie
wchodzą w grę, żadne piece spalające inne paliwa.
W związku z dalszymi pytaniami ze strony radnych w kwestii wymiany kotłów ogrzewania
( z jakich na jakie) oraz czy mieszkańcy korzystający z ogrzewania gazowego mogą brać udział
w projekcie, Przewodniczący Rady udzielił głosu insp. z Biura Rozwoju Jackowi
Piotrowskiemu, który przybliżył czysto dane techniczne związane z wytycznymi do programu
udzielając jednocześnie odpowiedzi na nurtujące kwestie zgłaszane przez radnych.
Podjęta została uchwała jak poniżej :
U C H W A Ł A Nr XX/206/2016
RADY GMINY C ZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Czarny Dunajec oraz Gminy Kościelisko” i współdziałania w tym zakresie
z Gminą Kościelisko
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
Kolejna uchwała dotyczyła także współdziałania z Gminą Kościelisko w sprawie złożenia
wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Uporządkowanie gospodarki
wodno –ściekowej na terenie aglomeracji Czarny Dunajec”. Uzyskane dofinansowanie pozwoli
na zakończenie kanalizacji w aglomeracji Czarny Dunajec. Gmina posiada już kompletną
dokumentację projektową. Sekretarz dodał, że dofinansowanie jest ograniczone, gdyż wniosek
jest obostrzony, nie mniej jednak nauczeni doświadczeniem, że w ostatniej chwili mogą się
zmienić zasady naboru dotyczące oceny wniosków, gmina postanowiła jednak taki wniosek
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złożyć, gdyż wysokość dofinansowania jest w granicach 10 mln. zł. i 4 mln. do oczyszczalni
ścieków w gminie Czarny Dunajec, natomiast w gminie Kościelisko, która jest partnerem
w aglomeracji Czarny Dunajec kwota może sięgać w granicach 50 mln. zł. Są to więc bardzo
duże zadania, żeby z nich zrezygnować, ponadto z uzyskanej informacji z Narodowego Funduszu
wynika, że mogą to być ostatnie rozdania w okresie do 2020.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A L A Nr XX/207/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie aglomeracji
Czarny Dunajec” i współdziałania w tym zakresie z Gminą Kościelisko oraz
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
Przedłużenie okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
miejscowości Czarny Dunajec uzasadniła Magdalena Jarosz – Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Gospodarki Komunalnej. Poinformowała, iż aktualnie mieszkańców,
korzystających z wodociągu gminnego obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
zatwierdzona uchwałą Rady Gminy z listopada 2015 r. Taryfa ta obowiązuje do grudnia 2016 r,
w związku z czym należy podjąć uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wodociągu gminnego
na rok 2017. Art. 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, daje możliwość Radzie Gminy przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf na okres nie dłuższy niż jeden rok. W związku z tym Referat Ochrony
Środowiska złożył do Wójta Gminy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf z roku
2016 na 2017, czyli na okres jednego roku. W uzasadnieniu wniosku, po konsultacji
z Referatem Finansowym wskazano, że istniejące warunki ekonomiczne pozwalają na
stosowanie dotychczasowych taryf.
W związku z tym, że przedkładana uchwała nie budziła żadnych wątpliwości, bezpośrednio po
jej odczytaniu przystąpiono do glosowania :
U C H W A Ł A Nr XX/208/2016
RADY GMINY C ZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. m)
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Zmiana uchwały Rady Gminy z 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych,
dróg o znaczeniu lokalnym związana była ze zmianą nr ewid. drogi gminnej „Do Morawy”
w Ratułowie z dotychczasowego „1109” na nowy „11109/4- w zał. do tej uchwały w punkcie 10.
Projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na sesji Rady w maju br. wtedy to podjęto wniosek
o jej przesunięcie w czasie, celem dopracowania i ostatecznego wyjaśnienia. Kierownik Referatu
Budownictwa – Antoni Chlebek przybliżając uchwałę, poinformował, że wszystkie sporne
kwestie zostały ostatecznie uzgodnione z Referatem Geodezji Urzędu Gminy.
W temacie proponowanej uchwały komentarza udzielił radny Marcin Ratułowski informując, że
jest to typowa sprawa jeśli chodzi o drogi w ogóle w Ratułowie, kiedy często są przedmiotem
sporu, czy konfliktu przy każdej inwestycji drogowej, gdyż w większości przebieg dróg
publicznych na mapie jest zupełnie inny, niż przebieg drogi w rzeczywistości. I tak też się stało
w tym konkretnym przypadku, że droga publiczna zaliczona uchwałą Rady do kategorii dróg
gminnych w 2005 r. przebiega przez budynek P. Karola Szeligi. Nie pozostaje zatem nic innego,
jak dokonać zmiany numeru tej drogi, chociaż tak naprawdę nie rozwiązuje problemu, który
istnieje w stosunkach sąsiedzkich. Sąsiedzi uregulowali sobie stan prawny tej drogi poprzez
służebność drogi koniecznej.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XX/209/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia
20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg
o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt. n)
Projekt uchwały dotyczący przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej
w Czarnym Dunajcu przy ul. Mościckiego 12 (budynek dawnej szkoły podstawowej) na rzecz
Gminnej Biblioteki Publicznej budził wątpliwości wśród radnych z Czarnego Dunajca.
radny K. Dzielskiego, zarzucał, że nie ma stanowiska Wsi w tej sprawie oraz, że radni dopiero
wczoraj na posiedzeniu Komisji Budżetu dowiedzieli się o tym, że istnieje możliwość
dofinansowania prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaznaczył, że budynek dawnej
szkoły wymaga dużych nakładów remontowych i pozyskanie kwoty 2 mln. zł nie załatwi sprawy.
Nie ulega wątpliwości również, że biblioteka potrzebuje natychmiastowej pomocy, gdyż warunki
w Przedszkolu, gdzie obecnie mieści się biblioteka są karygodne. Stwierdził, że z jednej strony
biblioteka potrzebuje pomocy, z drugiej strony tak ważna decyzja budzi wątpliwości i jako radny
z Czarnego Dunajca nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska i wstrzyma się od głosu.
Sekretarz Gminy ustosunkowując się do stanowiska radnego celem wyjaśnienia stwierdził, że
projekt na obiekt tego budynku jest kompletny i kwota potrzebna na remont to ponad 3 mln. zł
i znana jest co najmniej od dwóch lat, kiedy to zakończyło się projektowanie tego budynku.
Dlatego Sekretarz nie zgodził się ze stwierdzeniem radnego, „że jest to sprawa nieznana”, gdyż
kwota na opracowanie projektu była zatwierdzona w budżecie gminy przez Radę i to zadanie nie
jest nowe i wymyślone. W związku z tym, że pojawiła się szansa dofinansowania z programu
Biblioteka + należy z tego skorzystać, ponieważ nie wiadomo czy jeszcze się pojawi. Jednak
żeby takie dofinansowanie otrzymać biblioteka musi dysponować własnością nieruchomości.
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Radny Stanisław Miętus poparł swojego przedmówcę w kwestii warunków w jakich obecnie
znajduje się biblioteka, jednak pytał czy Wójt Gminy rozważał możliwość przeniesienia
biblioteki do budynku Ośrodka Zdrowia, gdzie są ładne i duże pomieszczenia ogrzewane, przez
co odpadają koszty utrzymania.
Do wyrażonego stanowiska odniósł się Wójt Gminy, który oficjalnie stwierdził, że oczekuje od
Rady jednoznacznego stanowiska, nie może być wyłomu w tej sprawie, by radni z jego opcji
głosowali za podjęciem uchwały, natomiast radni z Czarnego Dunajca byli przeciwni, czy też
radni opozycyjni. Przekonywał, że w związku z tym, że pojawiła się możliwość dofinansowania
tego przedsięwzięcia należy z tego skorzystać i przystąpić do remontu budynku, ponieważ
w ciągu najbliższych lat taka szansa na pewno się nie powtórzy. Wójt oświadczył, że nie jest to
działanie złośliwe z jego strony, podejmując taką decyzję kierował się dobrem gminy i dobrem
tej miejscowości.
Radny Kazimierz Dzielski żeby być dobrze zrozumianym wyjaśnił, że nie jest „przeciw”,
natomiast wcześniej chciałby wiedzieć co na ten temat myśli Rada Sołecka i wieś, dlatego
osobiście nie zajmie stanowiska i nie zadecyduje. Apelował, by wreszcie przyjąć taką zasadę, że
przed podjęciem decyzji należy zasięgnąć opinii Rady Sołeckiej, tak jak to jest praktykowane
w innych Sołectwach, jeśli się o czymś decyduje to z zainteresowanymi się rozmawia.
Stwierdził, że w imię odpowiedzialności widzi potrzebę pomocy dla biblioteki, ale wcześniej
zapytać należy mieszkańców, co o tym sądzą.
Ostatecznie radny zgłosił wniosek o przesunięcie podjęcia przedmiotowej uchwały na kolejną
sesję Rady.
Przewodniczący Rady zgłoszono wniosek poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego za
przełożeniem projektu uchwały na najbliższą sesję Rady opowiedziało się 21 radnych.
Przystąpiono dalej do procedowania uchwał związanych ze sprzedażą nieruchomości
położonej w Czarnym Dunajcu oraz nabyciem przez gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Załuczne.
ppkt. o)
Sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze przetargu położonej w Czarnym Dunajcu o łącznej
pow. 0.0569 ha nastąpiła na wniosek aktualnego dzierżawcy P. Smółki i pozytywnej opinii Rady
Sołeckiej z dnia 04.04.2016 r.
W związku z tym, że zastrzeżeń nie zgłaszano, przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XX/210/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Czarnym
Dunajcu
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuściła radna A. Żegleń. Aktualna ilość radnych – 20.
ppkt.p)
Ostatnia uchwała dotyczyła nabycia w drodze zakupu
w miejscowości Załuczne na cel budowy boiska sportowego.
Dokonano podjęcia uchwały :

nieruchomości

położonych
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U C H W A Ł A Nr XX/211/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Załuczne
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na zgłoszone Interpelacje Radnych udzielali Antoni Chlebek – Kierownik Referatu
Budownictwa oraz Wójt Gminy :
Do sprawy parkowania przy szkole w Czerwiennem Górnym odniósł się Kierownik Referatu
Budownictwa – Antoni Chlebek. Przyznał, że problem jest bardzo poważny, gdyż gmina nie ma
w pobliżu szkoły żadnej działki, którą można by wykorzystać pod parking. Gmina nie może też
urządzać parkingu na prywatnym terenie, ponieważ nie pozwalają na to przepisy prawa
i musiałaby mieć pozwolenia na budowę parkingu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
Uzupełniając odpowiedź Wójt Gminy oświadczył, że w przypadku gdy będzie możliwość
odkupienia terenu pod parking, to gmina jest skłonna taki teren zakupić, gdyż w budynku tej
szkoły odbywa się kształcenie zawodowe uczniów niepełnosprawnych, oraz przysposobienie do
zawodu. W tym miejscu zaapelował do wszystkich o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pani Dyrektor Anna Słodyczka zabierając głos przeprosiła za taki stan rzeczy, stwierdzając, że
sytuacja taka spowodowana jest tym, że obecnie trwają prace związane z budową III etapu
szkoły. Jednak nie potrwa ona długo, gdyż do końca roku roboty zostaną zakończone.
W związku z budową zostały wyłączone trzy parkingi przy szkole, ale gdyby była możliwość
zakupu terenu, a Państwo radni poparli ten pomysł, to osobiście jest za takim rozwiązaniem.
Dyrekcja szkoły postarała się, aby busy nie stały przy szkole i żeby droga była drożna, natomiast
największy problem jest w momencie przyjazdu i wyjazdu dzieci ze szkoły.
Radny zgodził się na takie rozwiązanie w przyszłości, jednak stwierdził, że na dzień dzisiejszy
należy podjąć kroki doraźne, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,
poprzez zamontowanie znaku informującego o zwężeniu drogi i zachowaniu szczególnej
ostrożności.
Do tematu zajęć odbywanych na lodowisku w ramach wychowania fizycznego ustosunkowała
się Anna Słodyczka Dyrektor GZO, informując, że w trakcie przerwy w obradach sesji
konsultowała się w tej sprawie z Panią Dyrektor Zespołu Szkól w Czarnym Dunajcu, która
oświadczyła, że tego typu problem nie występuje, gdyż wszystkie dzieci korzystają bezpłatnie
z łyżew w ramach zajęć z wychowania fizycznego.
Sprawa sprzedaży terenów położonych w Nowym Targu, a dzierżawionych przez firmę IB,
których właścicielem jest gmina Czarny Dunajec- Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził,
że na dzień dzisiejszy została opracowana treść Umowy dzierżawy uzgodniona
z pozostałymi 7 gminami udziałowcami, która zabezpiecza interes gminy i osobiście wierzy, że
Rada Gminy wyrazi zgodę na dzierżawę tych terenów, ponieważ jako jedyna z udziałowców nie
może blokować rozwoju firmy IB. Co do sprzedaży terenów stwierdził, że jeżeli Rada Gminy
wyrazi taką wolę to osobiście jest za tym. Natomiast co do zakupu udziałów miasta Krościenka
oświadczył, że gmina nie jest zainteresowana kupnem udziałów, ze względów finansowych,
podobne stanowisko w tej sprawie prezentują pozostali udziałowcy. Ale generalnie sprawa jest
jeszcze otwarta i gminy nie powiedziały ostatniego słowa, trwają konsultacje.
Na zgłoszone interpelacje radnego K. Dzielskiego odpowiedzi udzielali : Przewodniczący Rady
odnosząc się do organizacji uroczystości związanej ze Świętem Odzyskania Niepodległości.

18

Stwierdził, że zaraz po uroczystości przeprowadził rozmowę z Panem Wójtem i Sekretarzem
Gminy. W okresie związanym z przygotowaniem uroczystości Dyrektor Centrum Kultury
przebywała na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym nie była w stanie wszystkiego
dopilnować. Przyznał radnemu absolutną rację, że było duże niedociągnięcie i nie pokazano, że
święto to ma charakter narodowy. Zostały wyciągnięte wnioski i na przyszłość tego rodzaju
sytuacja się nie powtórzy. Podjęto decyzję, że na nowych słupach oświetleniowych zostaną
zamontowane uchwyty na powieszenie flag w Rynku w Czarnym Dunajcu, nie tylko przy okazji
Święta w dniu 11 listopada, lecz także Święta Flagi obchodzonego 3 maja.
W tej sprawie wypowiedział się jeszcze Wójt Gminy, który przeprosił za powstałe
niedociągnięcia związane z organizacją i przygotowaniem Święta, zapewniając jednocześnie, że
tego typu sytuacja nie będzie miała miejsca. Ponadto zobowiąże Panią Dyrektor Gminnego
Zespołu Oświatowego do tego, aby szkoły wykazały większe zaangażowanie i brały udział w tak
ważnym wydarzeniu.
Sprawę nagród Wójta przyznanych dla Dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu gminy wyjaśniła
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu informując, że kwestię
związaną z przyznawaniem nagród reguluje Regulamin wynagradzania określający szczegółowo
zasady wynagrodzenia zasadniczego, oraz zasady przyznawania nagród Wójta, uchwalony przez
Radę Gminy. Zgodnie z tym Regulaminem wszystkie szkoły traktowane są jednakowo
i wnioski o przyznanie nagrody spływają z poszczególnych szkół. Wnioski te później są
opiniowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy, w skład której wchodzi:
przewodniczący komisji – Wójt Gminy, Wiceprzewodniczący – Dyrektor GZO, przedstawiciel
komisji oświaty, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Związku Zawodowego
„Solidarność”, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz przedstawiciel Związku
Nauczycielstwa Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie w/w komisji odbyło się 11 października
2016 r., która dokonała analizy wniosków, pod kątem spełnienia wymaganych kryteriów. Ze
szkoły z Czarnego Dunajca spłynęły dwa wnioski o przyznanie nagrody, niestety zostały one
odrzucone, gdyż nie spełniały wymagań formalnych. Wszystkie wnioski, które spełniły określone
w Regulaminie kryteria uzyskały pozytywną opinię i nauczyciele otrzymali nagrody.
Radny Dzielski wdając się w polemikę pytał jak to się stało, że Pani Dyrektor z Czarnego
Dunajca, która składa wniosek nie potrafi prawidłowo go wypełnić, a sama zostaje nagrodzona.
Ostatecznie radny, żeby nie przedłużać dyskusji poprosił o sporządzenie pisemnej informacji na
temat przyznawanych nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli za okres ostatnich czterech lat.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski
Radny Tomasz Garbaciak w związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2017 r. reformy
w systemie oświaty, skierował prośbę do Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie
prac związanych z przygotowaniem się do tej reformy, jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy.
Aktualnie odbywają się w miejscowościach Zebrania, jednak nie wszyscy radni są zapraszani,
stąd też prośba o przedstawienie informacji w tej sprawie, gdyż Rada powinna mieć pełne
rozeznanie w temacie.
Następnie proponował zorganizowanie spotkania celem omówienia już nie samej treści umowy
dzierżawy dla Firmy IB, ale współpracy z tą firmą pod kątem gospodarki odpadami
komunalnymi i wyłonienia radnych, którzy by wzięli udział w takich rozmowach.
Mimo różnych propozycji ze strony radnych, ostatecznie na wniosek radnego Cz. Wajdy do
Zespołu roboczego składającego się z pracowników urzędu dołączyli radni : Tomasz Garbaciak,
Marcin Ratułowski, Tadeusz Czepiel i Krzysztof Bartoszek.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1345 dokonał zamknięcia obrad XX sesji Rady Gminy.
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