P R O T O K Ó Ł nr XXI/2016
z XXI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 30.
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. 10 00 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 Rady nie zgłoszono żadnych uwag,
zaproponowany porządek obrad Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie, w wyniku
którego został przyjęty, przy 21 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej :
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XX 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 uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu
położonego w Nowym Targu na Czerwonym, na którym znajduje się zakład przetwarzania
odpadów komunalnych,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
9. Budżet Gminy Czarny Dunajec na 2017 rok :
a) Dyskusja,
b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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c) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec
na lata 2018 - 2028,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego,
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ,
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017,
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji
służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarny Dunajec na rzecz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czarnym Dunajcu,
15.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
16.Wolne wnioski i zapytania.
17.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XX sesji Rady Gminy zapoznała się radna Antonina Żegleń,
stwierdziła, że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskowała o jego
przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu , iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnej
został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z XX sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji żaden radny nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do
kontynuowania kolejnego pkt. dzisiejszych obrad , a mianowicie :
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 Gminy w okresie od 29 listopada do 29 grudnia
2016 roku dotyczyły :
W ramach prowadzonych inwestycji gminnych dokonano odbioru końcowego niżej
wymienionych zadań inwestycyjnych:
1. W dniu 29 listopada 2016 r dokonano odbioru końcowego niwelacji terenu pod boisko
sportowe w starej szkole w Koniówce. Wartość umowy 10.999,91 zł.
2. W dniu 1.12.2016 r. dokonano końcowego remontu przepustu w ciągu drogi gminnej
„Kocańdy Dół” w Załucznem. Wartość umowy 47.999,37 zł.
3. W dniu 20.12. dokonano odbioru końcowego studni głębinowej przy Zespole Szkół
w Czarnym Dunajcu. Wartość umowy 49.864,20 zł.
4. W dniu 21.12. dokonano odbioru końcowego oświetlenia ulicznego odcinka drogi
powiatowej w miejscowości Ciche. Wartość umowy 14.950,69 zł.
5. W dniu 21.12. dokonano odbioru końcowego oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej
nr 957. Wartość wykonanych robót 82.067,49 zł.
W ramach zamówień publicznych zawarto umowy na :
1. Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy uszkodzonych w wyniku
intensywnych opadów deszczu. Umowa została zawarta w dniu 18.12. z firmami : Usługi
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Budowlane Roboty Ziemne Pajdzik Marian z Lubomierza na wykonanie : części 4
remontu drogi gminnej- nawierzchnia tłuczniowa. Piekielnik – droga Spisokowa o dłg.
810 m. Zaoferowana cena 117.418.95 zł.
Oraz z firmą :
F.H.U. „Rutkowski” Artur Rutkowski z Ludźmierza na wykonanie : Część 1 : remontu
drogi gminnej – nawierzchnia bitumiczna Chochołów – droga /Nad Bałasiem do
Cyrylice/ dłg. 270 m. Zaoferowana cena 159.371,90 zł,
Część 2 : remontu drogi gminnej – nawierzchnia bitumiczna Ciche – droga / Do
Macioska/ o dłg. 280 m. Zaoferowana cena 134.361,02 zł.
Część 3 : remontu drogi gminnej – nawierzchnia tłuczniowa Ciche – droga /Do
Macioska/ o dłg. 630 m. Zaoferowana cena 122.077,97 zł,
Część5 : remontu drogi gminnej – nawierzchnia tłuczniowa. Podszkle, Piekielnik – droga
/Studzionki –Jabłonka/ o dłg. 660 m. Zaoferowana cena 165.229,89 zł.
Gmina uzyskała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w wysokości 520.000 zł. termin rozliczenia zadania do końca grudnia 2016 r.
Ponadto trwają prace związane z wykonaniem remontu dróg gminnych uszkodzonych wskutek
intensywnych opadów atmosferycznych w miejscowościach : Chochołów, Ciche, Piekielnik
i Podszkle. Remonty dróg dofinansowane są z budżetu państwa. Obecnie złożono wnioski do
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dofinansowanie wykonania remontów
przedmiotowych dróg gminnych. Termin zakończenia remontów tych dróg upływa z dniem
30.12.2016 r.
W dniu 7.12. dokonano również odbioru drogi powiatowej wykonanego remontu nawierzchni
bitumicznej w Ratułowie.
W dniu 23.11. dokonano odbioru drogi gminnej „Na Beskid” w Odrowążu wykonanego remontu
nawierzchni bitumicznej o dłg. 390 m, szer. 4 m. Koszt inwestycji 200.865,03 zł, w tym
dofinansowanie 136.537 zł.
Z mocy prawa nabyto grunty :
1. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr 1
WS-VII.7532.1.570.2016.SA z dnia 21.10.2016r. oraz decyzja nr 2 WSVII.7532.1.570.2016.SA z dnia 24.10.2016r. dotycząca nabycia działek ewid.nr 11857 i
11910 o łącznej pow. 3.7950 ha położonych w Starem Bystrem. Decyzja stała się
ostateczna z dniem 9.11.2016r.
2. Umowa kupna nr 4906/2016 z dnia 23.12.2016r. dotycząca zakupu działek ewid. nrnr
1871 i 1872 położonych w Załucznem na cel budowy boiska sportowego w kwocie
44 000,00 PLN.
3. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr 1
WS-VII.7532.1.550.2016.BT z dnia 22.11.2016r. oraz decyzja nr 2 WSVII.7532.1.550.2016.BT z dnia 22.11.2016r. dotycząca nabycia działek ewid.nr 10966/2,
10966/3, 10966/4, 10966/5, 10966/6, 10966/7, 10966/8, 10966/9, 10966/10, 10966/11,
10968, 10987/7, 10987/8, 10987/9, 10987/10, 10987/11, 10987/12, 10987/19, 10987/20,
10987/21, 10987/23, 10987/24, 10987/25, 10987/26, 10987/27, 10987/28, 10987/29,
10987/30, 10999/1, 11000/1, 11002, 11003, 11013, 11015, 11016/1, 11017, 11020 i
11022 o łącznej pow. 4.9094 ha położonych w Chochołowie.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 8.12.2016r.
4. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
WS-VII.7532.1.766.2016.SA z dnia 23.11.2016r. dotycząca nabycia działki ewid.nr
1040/2 o pow. 0.2949 ha położonej w Koniówce.

4

Decyzja stała się ostateczna z dniem 9.12.2016r.
5. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
WS-VII.7532.1.7569.2016.SA z dnia 23.11.2016r. dotycząca nabycia działki ewid.nr
11021 o pow. 2.2760 ha położonej w Ratułowie.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 9.12.2016r.
W ramach Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu podjęto działania:
1. Trwa rozliczanie dotacji celowej na podręczniki w roku szkolnym 2016/2017. Darmowe
podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe zostały zakupione dla uczniów z klas I, II, III,V
szkół podstawowych oraz klasy I i II gimnazjum. Ostatecznie po korektach na
podręczniki i materiały ćwiczeniowe pozyskano kwotę 196.080,76 zł.
2. Zakończono realizację II etapu projektu „Już pływam” w roku 2016. W I etapie projektu
udział wzięło 195 uczniów z klas I – VI szkół podstawowych z terenu gminy Czarny
Dunajec. W II etapie od września 2016 roku, udział wzięło 135 dzieci. Całkowita wartość
projektu wyniosła 105.645, z czego 39.700 zł pochodziło z dotacji Województwa
Małopolskiego, 32.945 zł – wkład własny gminy i 33.000 zł wkład własny rodziców,
3. Złożono wnioski o dofinansowanie kolejnych edycji projektów „Jeżdżę z głową” oraz
„Już pływam” w roku 2017.
4. Dnia 16 listopada odbyła się narada dyrektorów szkół, na której omówiono udział
społeczności szkolnych w uroczystościach patriotycznych. Dyrektorzy przedstawili swoje
propozycje dotyczące planowania nowej sieci szkolnej,
5. Trwają prace dostosowujące sieć szkół na terenie Gminy Czarny Dunajec do planowanej
od września 2017 roku reformy szkolnej. Zakończono cykl spotkań z rodzicami uczniów
poszczególnych obwodach szkolnych. W każdej miejscowości rodzice opowiedzieli się
za przywróceniem szkół z klasami I – VIII.
6. Trwają prace nad rozliczeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji wyniosła 912.420 zł. i została
przyznana na 666 dzieci.
7. Rozliczono wniosek o dofinansowanie programu „Wyprawka szkolna” w roku 2016 na
kwotę 9.321,58 zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
W dniu 1 grudnia spotkanie robocze z urbanistą prowadzącym prace nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na spotkaniu omówiono m.in. tematykę podkładów
mapowych oraz lokalizacji oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
5 grudnia – spotkanie grupy roboczej złożonej z radnych i pracowników Urzędu Gminy
z przedstawicielami Spółki IB w sprawie warunków nowej umowy dzierżawy.
7 grudnia – zebranie z Panią Dyrektor Martą Maj oraz Radą Sołecką i przedstawicielami
miejscowości Chochołów w sprawie ustalenia preferowanego wariantu obwodnicy miejscowości
Chochołów. Na spotkaniu m in. Dokonano wyboru wariantu lokalizacji obwodnicy po
wschodniej stronie Chochołowa.
12 grudnia – spotkanie z potencjalnym dzierżawcą stacji kolejowej w Podczerwonem.
13 grudnia – udział w Kongresie transgranicznym w Keżmarku.
15 grudnia – wyjazd do Ministerstwa Środowiska wraz z Prezesem Spółki PPK oraz Wójtem
Kościeliska w celu omówienia możliwości ubiegania się przez gminy Czarny Dunajec oraz
Kościelisko o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków Programu POiŚ. Na spotkaniu
uzyskano informację o planowanym dodatkowym naborze projektów w połowie 2017.
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16 grudnia – spotkanie z Prezesem Związku Podhalan Andrzejem Skupniem w sprawie wspólnej
organizacji Konferencji dotyczącej kultury regionów ościennych.
Oraz spotkanie z udziałem Rady Sołeckiej miejscowości Podczerwone w sprawie warunków
dzierżawy stacji kolejowej w Podczerwonem.
20 grudnia – szkolenie dla naczelników oraz komendantów OSP połączone ze spotkaniem
opłatkowym.
21 grudnia – udział w posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
22 grudnia – spotkanie z przedstawicielami sołectwa Piekielnik w sprawie planowanych działań
zmierzających do wybudowania kanalizacji oraz spotkanie z przedstawicielami sołectwa
Czerwienne w sprawie współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w zakresie wykonania koncepcji
kanalizacji dla strony południowej gminy.
29 grudnia – posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Do niniejszego Sprawozdania pytań nie wnoszono – Rada Gminy przez aklamację
przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Ad. pkt. 6. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami złożył – Gonciarczyk Stanisław.
Pytań nie było – Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedmiotową Informację – stanowiącą
zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Uchwałę w sprawie dzierżawy terenu położonego w Nowym Targu na Czerwonym
przybliżył Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji.
Przed jej podjęciem radny Ratułowski Marcin z racji odbytego spotkania roboczego w temacie
wynegocjowania warunków umowy dzierżawy wyraził stanowisko Rady w tej kwestii. Głównie
polegające na tym, by umowę dzierżawy Wójt Gminy zawarł z nową powstałą Spółką IB Odpady
pod takim warunkiem dzierżawy terenu stanowiącego udział gminy Czarny Dunajec, że spółka
IB Odpady nabędzie od spółki IB udziały wynoszące 905/10 000 terenu w Nowym Targu na
Czerwonym, oraz nabędzie zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące utylizację odpadów
komunalnych. Ponadto roczny czynsz dzierżawy za udział gminy Czarny Dunajec został ustalony
w wysokości 20.000 zł. Przed podpisaniem umowy dzierżawy winien być sporządzony protokół
zdawczo – odbiorczy, który to zabezpieczy interes gminy Czarny Dunajec.
Stanisław Nowak – Dyrektor IB spółka z o.o. zabierając głos odniósł się do sprawy uzyskania
pozwolenia na budowę przez firmę IB Odpady, którego na dzień dzisiejszy firma nie posiada
i warunkowanie podpisania umowy dzierżawy tym wymaganiem przeniesienia pozwolenia na
firmę IB Odpady przez Starostwo jest nie do zrealizowania, dopóki firma nie będzie władała
terenem.
W tej kwestii stanowisko gminy wyrażone w uzasadnieniu do uchwały przedstawił Walkosz
Marian – radca prawny Urzędu. Odnosząc się do Decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia
16.06.2016 r., w sprawie wydanego pozwolenie na budowę dla spółki IB, stwierdził, że
pozwolenie to należy przenieść na Spółkę IB Odpady. Gdyż w przeciwnym razie zawarcie
umowy spowodowałoby pewną rozbieżność, w przypadku gdyby gmina kontynuowała działania
wiedząc, że pozwolenie wydane jest na inną spółkę, które tak de facto jest nieprawomocne,
ponieważ gmina Czarny Dunajec to pozwolenia na budowę zaskarżyła i sprawa jest w toku.
Ponadto szczegółowe warunki dzierżawy muszą obejmować wcześniejsze przekazanie przez IB
Sp. z o. o. na rzecz IB Odpady całego majątku w związanego z gospodarką odpadami na
dzierżawionym terenie w sposób przewidziany prawem z uwzględnieniem ostatnich ustaleń
z dnia 5.12. 2016 r. odnośnie wysokości czynszu.

6

Przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXI/212/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu położonego w Nowym
Targu na Czerwonym, na którym znajduje się zakład przetwarzania odpadów
komunalnych.
Rada Gminy w obecności 21 radnych – biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2016 rok złożyła Skarbnik Gminy.
Propozycja zmiany budżetu gminy związana była z faktem, iż PEFRON po raz kolejny dokonał
zwiększenia dotacji na rozbudowę szkoły w Czerwiennem Górnym w wysokości 69.133 złotych.
W związku z tym, że gmina wcześniej przeznaczyła środki finansowe, by etap stanu surowego
zakończyć, nastąpiło zmniejszeniem dochodów w Dziale Gospodarka komunalna, ponieważ
w dziale tym nie będzie pełnego wykonania planowanych dochodów w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi o kwotę 46.500 zł. Pozostała kwota przechodzi na budowę szkoły.
Oprócz tej zmiany nastąpiło zwiększenie dochodów w szkole w Podszklu o kwotę 1.100 zł,
z przeznaczeniem na wydatki tej szkoły.
W rezultacie nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 23.733 złote.
W stosunku do przesłanych wcześniej uchwały nastąpiła zmiana w kwotach ogółem budżetu,
gdyż w międzyczasie dochodziły środki z budżetu państwa, głównie na pomoc społeczną na
wypłatę programu Rodzina 500+ i zasiłków rodzinnych.
Pytań do złożonej zmiany budżetu gminy na 2016 rok nie było, po odczytaniu treści uchwały
przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXI/213/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
Rada Gminy w obecności 21 radnych – biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9 . Budżet Gminy Czarny Dunajec na rok 2017 przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Na wstępie poinformowała, iż każdy z radnych otrzymał następujące dokumenty związane
z projektem budżetu : Uchwałę budżetową, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy, projekt
budżetu gminy na 2017 Objaśnienia oraz Autopoprawkę Nr 1 Wójta Gminy z dnia 12 grudnia
2016 r.
Budżet gminy na 2017 rok opracowany został na podstawie obowiązującej aktualnie ustawy
o finansach publicznych. Budżet gminy składa się z dochodów i wydatków budżetu gminy oraz
przychodów i rozchodów budżetu. W projekcie budżetu, z dnia 14 listopada 2016 r. zaplanowane
zostały następujące kwoty :
Dochody – 84.453.625 zł,
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Wydatki – 89.426.831,14 złote,
Planowany deficyt w wysokości – 4.973.206,14 zł,
Przychody – 9.185.031,14 zł, w tym
- 4.000.000,00 zł – kredyt na budowę szkoły Ciche 1
- 1.200.000,00 zł – kredyt na pomoc dla powiatu na przebudowę drogi w Podszklu,
- 500.000,00 zł – pomoc dla województwa drogi nr 957 i 958,
- 2.500.000,00 zł – budowa skoczni w Chochołowie
Razem kredyt 8.200.000 złotych
685.031,14 zł- wolne środki na rachunku bankowym ( po autopoprawce 112.197
+ 572.834,14)
300.000,00 zł – spłata udzielonych pożyczek.
Ogółem przychody : 9.185.031,14 złotych
Rozchody – 4.211.825 złotych – spłata rat pożyczek i kredytów.
Wójt Gminy wprowadził jedną autopoprawkę do projektu budżetu, która dotyczyła zmian
w wydatkach przewidzianych w Chochołowie i Cichem. W związku z wykonywaniem
w miesiącu grudniu 2016 roku odbudowy dróg zniszczonych przez ulewy wystąpiła konieczność
zabezpieczenia środków na : 20% wkład własny oraz pokrycie wydatków tzw.
niekwalifikowanych (przepusty, odwodnienie dróg). Roboty wykonywane były w Cichem (2
drogi), w Chochołowie, w Piekielniku i droga Studzianki tj. Piekielnik i Podszkle. Ze względu na
brak środków na pokrycie wydatków poza dotacją w Chochołowie i w Cichem, udzielona została
pożyczka wewnętrzna dla Chochołowa w wysokości 57.613 złotych, dla Cichego 96.305 złotych.
Przyjęte już rozwiązania przewidują potrącenia pożyczek do wysokości 40% przewidzianych
wydatków w miejscowościach, zatem potrącono w Cichem pełną kwotę, a w Chochołowie
16.000 zł. Potrącona kwota w wysokości 112.305 złotych została dopisana do planowanych
remontów dróg po zimie.
Projekt budżetu wraz z autopoprawką Wójta Gminy zostały omówione na posiedzeniach komisji
stałych Rady Gminy. Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków do projektu budżetu.
Główne źródła dochodów :
Subwencje – 40.597.855 zł, tj. 49,77% dochodów, w 2016 r. było 44.211.296 zł, tj. 59,44%
dochodów,
w tym subwencja oświatowa 22.953.083 złote – 28,14% dochodów, zwiększenie
w stosunku do 2016 r. o 289.649 złotych,
subwencja wyrównawcza 15.746.644 złotych tj. 19,3%, w porównaniu do 2016 roku nastąpiło
zmniejszenie subwencji o 3.567.173 złote. W 2016 roku było 19.313.817 zł, tj. 25,97%
dochodów.
Subwencja równoważąca 1.898.128 złotych, w porównaniu do 2016 roku zmniejszenie o 43.287
złotych tj. 2,33% dochodów, było 1.941.406 złotych – 2,61% dochodów.
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 26.698.321 złotych tj. 31,61% dochodów, w 2016 r.
było – 8.562.929 złotych tj. 11,51% dochodów, tak poważne zwiększenie to realizacja przez
gminę programu Rodzina 500 +.
Dochody z podatków i opłat 10.268.481 złotych tj. 12,16% dochodów, w tym udziały
w podatkach dochodowych 5.916.381 złotych (zwiększenie o 796.931 złotych), w 2016 roku
było 8.800.250 złotych tj. 11,83%, w tym udziały w podatku dochodowym 5.119.450 złote
(58,17% wszystkich wpływów z podatków i opłat).
Niewielki procent dochodów to dochody z mienia. W objaśnieniach do budżetu wykazana
została kwota 1.031.000 złotych, nie oznacza to zmniejszenia czynszów, gdyż nie doliczono
opłat z lodowiska i ze sprzedaży wody z wodociągu w Czarnym Dunajcu. Po tym doliczeniu
wpływy z tego tytułu to 1,51% dochodów.
Ogółem wydatki wynoszą 89.426.831,14 złotych i dzielą się na :
Wydatki bieżące 77.006.949,38 złotych, co stanowi 86,11% wydatków,
Wydatki majątkowe 12.419.881,76 złotych, co stanowi 13,89% wydatków.
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Największe pozycje budżetu :
Oświata i wychowanie 35.084.457,88 złotych tj. 39,23% wydatków, w 2016 r. było 55,08%
budżetu.
W dziale oświata planowana jest jedna inwestycja tj.: budowa szkoły nr 1 w Cichem
z planowaną na 2017 rok kwotą wydatków 4.000.000 złotych, która zostanie sfinansowana
z kredytu.
Pomoc społeczna i Rodzina – 27.506.676 złotych tj. 30,76% wydatków, w 2016 roku było
9.298.416 złotych tj. 13,71% wydatków (program 500+)
Transport i łączność czyli pomoc na drogi wojewódzkie, pomoc na drogi powiatowe, remont
i utrzymanie dróg gminnych i drogi polne – 5.793.398,85 złotych, tj. 6,48% wydatków.
W budżecie zaplanowane zostały koszty obsługi długu publicznego – tj. odsetki od kredytów
i pożyczek. Zaplanowana kwota to 732.900 złotych, co stanowi 0,82% planowanych wydatków.
Razem odsetki i ewentualne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji stanowią 1.164.900 złotych,
czyli 1,30% wydatków.
W budżecie zaplanowane są wydatki wydzielone w budżecie jako Fundusz Sołecki w ogólnej
kwocie 760.260,14 złotych ( z wyliczenia zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim jest to kwota
422.313,37 złote + zwiększenie dokonane przez radę gminy o kwotę 337.946,77 złotych).
Fundusz Sołecki wyliczany jest w oparciu o liczbę mieszkańców danej miejscowości
z ograniczeniem do dziesięciokrotności kwoty bazowej. Na rok 2017 kwota ogranicza się do
wysokości 30.023,70 zł. Rada Gminy uznała, że tego ograniczenia na terenie gminy nie
wprowadza się i dlatego w większych miejscowościach kwoty funduszu są dużo wyższe.
Zadłużenie gminy :
Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 25.515.100 złotych.
Po zaciągnięciu planowanych w 2017 roku kredytów w kwocie 8.200.000 złotych i spłacie rat
pożyczek i kredytów w kwocie 4.211.825 złotych zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie
29.503.275 złotych. Od 2014 roku wyliczany jest dla gminy wskaźnik planowanej łącznej kwoty
spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji, który
dla 2017 roku wynosi 6,37% przy dopuszczalnym wskaźniku dla naszej gminy, który wynosi
10,36 %.
Zadłużenie na 1 styczeń 2017 roku wyniesie 25.515.100 złotych, co stanowi 30,21%
planowanych dochodów,
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniesie 29.503.275 złotych, co stanowi 34,93% planowanych
dochodów.
Na koniec wystąpienia Skarbnik Gminy ustosunkowała się do zgłoszonych pytań na posiedzeniu
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego dotyczące :
- obowiązku alimentacyjnego w stosunku do osób przebywających w DOPS. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej umieszczał w Domach Pomocy Społecznej 21 mieszkańców gminy.
Pensjonariusz uiszcza opłatę w wysokość i 70% (renty, emerytury). Jeżeli osoba jest samotna
pozostałą opłatę wnosi gmina. Takich osób jest 18, w tym dla 3 osób dobrowolnie dopłaca
rodzina. W pozostałych 3 przypadkach opłatę w całości wnosi zobowiązana rodzina. Co 6
miesięcy pracownik socjalny sprawdza poprzez wywiad środowiskowy sytuację rodzinną
i socjalną mieszkańca DPS. Po śmierci mieszkańca DPS gmina może ubiegać się o zwrot
poniesionych wydatków z masy spadkowej. Do tej pory takie postępowania nie były
prowadzone.
- dopłata gminy do rehabilitacji – w czerwcu 2016 r. nastąpiła zmiana ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gmina może finansować dla
mieszkańców gminnych świadczenia gwarantowane. Świadczenia te mogą być udzielane ponad
kwotę zobowiązania z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Nie mogą być świadczone
w tym samym czasie (personel, sprzęt). Fundusz wymaga, aby praca rozliczana w kontrakcie
trwała przez 7,5 godziny dziennie. O ewentualnym zawarciu umowy informuje się fundusz
i przesyła się kopię rozliczeń.
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ppkt .a) Dyskusja
W ramach ogłoszonej dyskusji głos zabierali :
Radny Marcin Ratułowski zabierając głos w temacie budżetu gminy na 2017 rok zwrócił uwagę
na problem, który nie został uwzględniony w budżecie gminy, a dotyczył dopłaty z budżetu do
odprowadzania ścieków, w tych miejscowościach, gdzie nie ma jeszcze kanalizacji. W tym
miejscu zaapelował, aby gmina doprowadziła do zakupu samochodu asenizacyjnego. Jako
reprezentant mieszkańców Ratułowa zwrócił uwagę, iż mieszkańcy tej miejscowości nie są
traktowani równo, gdyż wszyscy właściciele nieruchomości podłączeni do kanalizacji mają
dopłatę do odprowadzanych ścieków z budżetu gminy. W sytuacji kiedy zostanie zakupiony
samochód stwierdził, że na pewno zgłosi wniosek o dopłatę z budżetu do ścieków dla
mieszkańców Ratułowa, którzy chcą odprowadzać ścieki, a nie mają kanalizacji. Taką dopłatę
zastosowała gmina Łapsze Niżne.
Będąc przy głosie wyraził nadzieję, że Wójt Gminy dotrzyma dane słowo i przeznaczy z budżetu
ogólnego gminy, a nie z funduszu sołeckiego sołectwa środki na modernizację jedynego zabytku
w Ratułowie jakim jest kapliczka, oraz na zakup samochodu bojowego dla OSP Ratułów Dolny.
Uzasadniał to tym, że Ratułów na 2017 rok ma zaplanowane poważne inwestycje.
Ponadto również prosił o negocjowanie ze starostwem sprawy związanej z budową chodników
przy drodze powiatowej w Ratułowie i w Czerwiennem.
Do kwestii związanej z dopłatą do ścieków odniósł się Sekretarz Gminy informując, iż
samochód asenizacyjny został zakupiony i dostarczony, umowa podpisana, jednak zawierał
wady, które to do 15 stycznia mają zostać usunięte. W sprawie dopłat do ścieków wywożonych
przez indywidulanych właścicieli stwierdził, że nie ma środka prawnego, który by zezwalał na
tego typu dopłatę. Nie wie na jakiej podstawie robi to gmina w Łapszach, ale na pewno nie jest
to dopłata do mieszkańców. Założenie jest takie, aby samochód funkcjonował przy takich
kosztach, które zapewnią niską cenę wywozu ścieków. Samochód zostanie przekazany Spółce
PPK w Nowym Targu, prawdopodobnie na zasadzie dzierżawy.
Natomiast do wniosku w sprawie budowy chodników ustosunkowała się Skarbnik Gminy.
Stwierdziła, że Gmina wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych i do Starosty z informacją, że
jest oddolna inicjatywa dotycząca wspólnego wykonania dokumentacji na budowę chodników
przy drodze powiatowej w Ratułowie i w Czerwiennem. Ponieważ nie jest to zadanie gminy,
więc gmina nie może zlecić opracowania potrzebnej dokumentacji. Z informacji uzyskanej ze
Starostwa wynika, że w 2017 roku nastąpi spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w celu
ustalenia zakresu rzeczowego robót i sposobu finansowania tego zadania.
W sprawie zgłoszonego wniosku na zakup samochodu bojowego dla OSP w Ratułowie Dolnym,
stwierdziła, że stanowisko Wójta jest takie, żeby zakup samochodu należy odsunąć w czasie,
gdyż środki finansowe w wysokości 100.000 zł, o jakie wnioskował samorząd sołectwa są
niewystarczające, a bardziej zasadnym zadaniem dla Ratułowa na rok 2017 jest rozpoczęcie
modernizacji mostu w rejonie remizy górnej, który umożliwi dojazd mieszkańcom do swoich
posesji.
Radny Kazimierz Dzielski poruszył problem, który co jakiś czas się pojawia i jest dla większości
mieszkańców Czarnego Dunajca sporym utrudnieniem, a dotyczy to wodociągu. W projekcie
budżetu gminy na 2017 rok nie ma zagwarantowanych środków finansowych na jego
modernizację, oprócz tego, że czyni się starania w kierunku pozyskania dofinansowania na ten
cel. Radny podkreślał, że dość łatwo podchodzi się do zaciągnięcia kredytu na budowę skoczni
w Chochołowie, który spłacany będzie z budżetu ogólnego gminy, a może właśnie taki kredyt
należałoby zaciągnąć na modernizację ujęcia wodociągu w Czarnym Dunajcu, by nie truć
mieszkańców. Kredyt ten obciążałby budżet sołectwa Czarnego Dunajca. Przekonywanie, że
istnieje możliwość pozyskania środków pozabudżetowych nie rozwiązuje tak naprawdę
problemu- i nie satysfakcjonuje użytkowników tego wodociągu.
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Wójt Gminy ustosunkowując się do problemu potwierdził, że w dalszym ciągu podtrzymuje
takie stanowisko, że w przypadku gdy do połowy roku 2017 gmina nie uzyska dofinansowania
będzie starała się jednak wykonać modernizację ujęcia wodociągu w Czarnym Dunajcu.
Radny Wajda Czesław poruszył problem budowy szkoły nr 1 w Cichem, który jak stwierdził leży
mu najbardziej na sercu i który od dwóch lat, przy okazji uchwalania budżetu podnosi, ponieważ
zdaje sobie sprawę, jak ważną sprawą jest wyedukowanie dzieci. Przypomniał, że dokładnie rok
temu wraził swoje zadowolenie z faktu, iż inwestycja taka jak budowa szkoły została ujęta
w budżecie gminy na 2016 rok i została już rozpoczęta. To cieszy podkreślał radny, jedynie
ubolewa nad tym, że jej finansowanie odbywa się na zasadzie kredytu. W projekcie budżetu na
2017 rok zaplanowany został dalszy kredyt w wysokości 4 mln. zł. gdyż okazało się, że nie ma
możliwości uzyskania dofinansowania i całym kosztem budowy szkoły będzie obciążona
miejscowość. W związku z tym radny na posiedzeniu Komisji Budżetu skierował do Wójta
pytanie czy pomoże spłacić w przyszłości ten kredyt, czy też miejscowość będzie musiała sama
się z tym uporać. W tym miejscu radny przypomniał, że na obecną chwilę Ciche spłaca kredyt
w wysokości 550.000 zł, jeżeli dojdzie spłata kredytu na szkołę, to miejscowość w kolejnych
latach będzie pozbawiona w ogóle środków finansowych. Tym bardziej fakt ten jest
niezrozumiały, gdyż budowa skoczni w Chochołowie stanowi pozycję w zadaniach
ogólnogminnych z kwotą 5 mln. zł. natomiast szkoła, gdzie kontynuowanie edukacji jest
obowiązkiem kosztami obciążona została miejscowość. Radny zaznaczył, że z takim czymś nie
może się zgodzić, bo to nie ma nic wspólnego z zrównoważonym rozwojem gminy, a tym
bardziej sprawiedliwym podziałem środków. W związku z tym, że na postawione pytanie na
posiedzeniu Komisji nie otrzymał żadnej informacji, zatem nie może się pozytywnie do budżetu
ustosunkować.
Do uwag radnego odniósł się Wójt Gminy przypominając na wstępie, że kiedy 6 lat temu
wizytował szkołę w Cichem, w której na drugim piętrze 40– ro dzieci kontynuowało naukę na
górze, i szkoła nie spełniała żadnych wymagań przeciwpożarowych, wtedy to zrodził się pomysł
i podjął decyzję o budowie tej szkoły, bez względu na to, czy uda się uzyskać dofinansowanie
z budżetu państwa, czy też takiego dofinansowania nie będzie. Stwierdził, że nie można tej
inwestycji porównywać z budową skoczni, gdyż na to zadanie gmina uzyska dofinansowanie
w wysokości 2,5 mln. zł. z której korzystać będzie młodzież z całej gminy. Natomiast nie do
przyjęcia jest fakt, że państwo polskie nie przeznacza na takie inwestycje dofinansowania. Nie
mniej jednak Wójt podkreślił, że budowa szkoły jest sprawą priorytetową i w przyszłym roku
planuje się ją zakończyć. Wszystkie inne inwestycje w Cichem typu drogi należy odłożyć na
drugi plan, zresztą Wójt zaznaczył, że drogi są w dobrym stanie technicznym, ponieważ zostały
już wyremontowane. Generalnie Wójt podsumował, że wiele inwestycje w gminie ważnych , czy
mniej ważnych zostało wykonane. Pozostały jeszcze do realizacji inwestycje takie jak budowa
szkoły w Cichem i dokończenie na dniach budowy III etapu w Czerwiennem oraz modernizacja
ujęcia wodociągu w Czarnym Dunajcu. Będąc przy głosie podziękował wszystkim za współpracę
w 2016 roku, niezależnie od wyniku głosowania nad budżetem.
Ad vocem do wystąpienia Wójta radny Cz. Wajda stwierdził, że dalej nie wie czy Wójt pomoże
Sołectwu Ciche w spłacie kredytu.
W tym miejscu o głos poprosiła Skarbnik Gminy stwierdzając, że radny trochę rozminął się
z prawdą przedstawiając dwie kwoty zaplanowane w projekcie budżetu, mianowicie: środki
w wysokości 4 mln zł na szkołę i 5 mln. zł na budowę skoczni w Chochołowie, natomiast w tej
kwocie 5 mln. zł planowana jest dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości
2,5 mln. zł. Skarbnik raz jeszcze przypomniała, że to nie jest skocznia dla Chochołowa, tylko
skocznia dla całej gminy. Dodała, że miejscowość Chochołów wniosła już swój udział
przekazując teren pod jej budowę. W sprawie zaciągania kredytów na duże inwestycje, do tej
pory każda miejscowość takie kredyty spłacała, w ten sposób, że w następnych latach przy
podziale środków miejscowość taka dostaje mniej środków. W ten sposób kredyt spłaca :
Czarny Dunajec na szkołę, Chochołów na szkołę i salę gimnastyczną, Stare Bystre na salę
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gimnastyczną, oraz Załuczne również na salę gimnastyczną. Sprawa spłaty kredytu w Cichem nie
zależy od Wójta, tylko już przyszłej Rady, która ustali sposób finansowania budżetu. W
przypadku gdyby gmina nie zaciągnęła kredytu, to w żadnej miejscowości nie byłoby wydatków
inwestycyjnych, gdyż całość finansowania by przeszła do Cichego.
Radny Cz. Wajda polemizując stwierdził, że nie rozminął się z prawdą, gdyż taki jest zapis
w projekcie budżetu. Dodał, że 3 lata temu, kiedy było wydane pozwolenie na budowę szkoły
w Cichem też zakładana była dotacja, a teraz jej nie ma. Tym samym radny zasugerował, że
z dotacją na skocznię może być jeszcze różnie. Odnosząc się do stwierdzenia, że skocznia jest
dla całej gminy, stwierdził, że podobnie jest ze szkołą w Cichem, w której naukę mogą
kontynuować dzieci spoza obwodu tej szkoły.
Radny Garbaciak Tomasz zabierając głos zwrócił uwagę na to, że nie są jeszcze znane koszty
budowy skoczni i nie chodzi o to, by skocznia nie powstała, ale powinna być zachowana
kolejność realizacji poszczególnych inwestycji. Należy nadać priorytety tym inwestycjom, które
są bardzo ważne i przede wszystkim zapewniające bezpieczeństwo.
Radny Krupa Tadeusz skierował prośbę do Wójta Gminy i Skarbnik Gminy, aby w projekcie
budżetu gminy na 2018 rok uwzględnić pomoc finansową dla miejscowości Ciche, ponieważ
wtedy rozpocznie się spłata kredytu. Zaznaczył, że w Cichem zrezygnowano z dowozu uczniów
parę dobrych lat temu i dla gminy z tego tytułu są pewne oszczędności dla budżetu gminy.
Radny Marcin Ratułowski odnosząc się do swoich przedmówców zauważył, że w przypadku gdy
w Ratułowie ruszy budowa chodników budżet gminy znowu będzie obciążony i w pewnym
momencie doprowadzi się do tego, że wydzielona kwota w wysokości 6 mln. na miejscowości
nie będzie mogła być wydatkowana, i w efekcie nie można będzie inwestować przez parę
ładnych lat w gminie. Podkreślił, że jako jeden z młodszych radnych patrzy na sprawę świeżo
i stwierdza, że w Chochołowie są realizowane duże inwestycje, jednak bez obciążenia
miejscowości. Wielu radnym to się nie podoba i mówią w kuluarach, że tak nie może być, jednak
nie mają odwagi tego powiedzieć. W dalszej części swojego wystąpienia wysunął takie
rozwiązanie, by zwiększyć wysokość środków na miejscowości z 6 mln do 8 mln. wtedy to być
może uda się pogodzić interesy wszystkich radnych. Zauważył również, że radni i sołtysi
w swoich miejscowościach skupiają się głównie na remontach dróg, oraz, że niektóre inwestycje
typu kanalizacja, czy modernizacją wodociągu powinny być zadaniami ogólnogminnymi
finansowanymi z budżetu. W temacie planowanej inwestycji jaką jest budowa skoczni stwierdził
że podziwia odwagę Wójta, że w 2017 roku zdecydował się na tę inwestycję. Życzył Wójtowi
żeby nie było problemów z jej budową, żeby nie doszło do przeinwestowania tej inwestycji
i żeby zaplanowane środki w budżecie w wysokości 5 mln. zł. były wystarczające.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięcio minutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg dyskusji nad budżetem gminy na rok 2017.
Głos został udzielony radnemu Tadeuszowi Czepielowi, który w imieniu klubu Radnych
Wspólnie – Niezależnie - Razem w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania całości
wypowiedzi zaprezentowanych przez radnych, w trakcie przeprowadzonej dyskusji nad
budżetem :
Na wstępie przyznał, że budżet gminy na rok 2017 jest budżetem trudnym, ze względu na
obniżone subwencje. Następnie wrócił do lat 90 –tych i zasad przyznawania subwencji
oświatowej z budżetu państwa, zwracając uwagę na to, że gdyby te zasady były zachowane do
dzisiaj, to nie byłoby problemów z którymi dzisiaj samorządy muszą się borykać.
Przychody budżetu gminy na 2017 rok w porównaniu z rokiem 2016 są większe, ale wynika to
z programu Rodzina 500+ na który gmina otrzymała około 17 mln. zł. Również subwencja
wyrównawcza zmniejszona o 3,5 mln, jest to więc około 20 mln, które mają wpływ na budżet,
a co się z tym wiąże i ograniczone możliwości finansowe. Wzrost subwencji oświatowej tylko
o 1,28% czyli o 289.000 zł budzi niepokój, części subwencji równoważącej w 2016 r. wzrost
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o 3%, w 2017 zmniejszenie o 2,23%, tj. o 43.287. Podatek od osób fizycznych jest na poziomie
roku 2016 i wynosi 5.915.381 zł.
Do podziału na realizację zadań gospodarczych w poszczególnych miejscowościach pozostała
kwota 6.000.000 zł., której wysokość od paru lat się nie zmienia.
Dalej odniósł się do wydatków w poszczególnych działach :
010 – Rolnictwo i łowiectwo – przeznaczona kwota w wysokości 10.000 zł na pomoc dla gminy
Nowy Targ na organizację Podhalańskiej Wystawy Zwierząt. Wnioskował o lepszą organizację
tej wystawy w roku 2017 pod kątem większej promocji gminy.
W pozycji utrzymanie wodociągu w Czarnym Dunajcu z kwotą 10.000 zł pochodzącą z wpływu
z opłat za pobór wody – wnioskował o modernizację wodociągu, w przypadku gdy do I połowy
roku 2017 nie uda się pozyskać dotacji, to finansowanie na zasadzie kredytu, ponieważ
Samorząd Sołectwa jest gotowy ponieś koszty finansowe planowanej inwestycji.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dzierżawa tzw.”Borów” będzie uwzględniona w 2017
roku, gdyż nie ma jeszcze podpisanej umowy.
Dział 752 – Obrona narodowa z kwotą 420 zł zadanie zlecone na działanie szkolenie obronne,
w roku 2016 – kwota 650 zł,
Dział 801- Oświat i wychowanie – największa pozycja w budżecie gminy. Od września 2017 r.
zmiany w systemie oświaty. Gmina nie ma rozeznania jakie poniesie wydatki związane
z dostosowaniem szkół do nowej reformy. Może okazać się, że subwencja będzie
niewystarczająca i z budżetu gminy trzeba będzie dopłacić do oświaty.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zbiórka i wywóz śmieci na rok 2017
wydatek w wysokości 1.444.500 zł, w 2016 r. – 1.425.000 zł. nieznaczny spadek. Utrzymanie
toalet 53.000 zł, dochody z tego tytułu 15.000 zł. Z roku na rok dopłata wynosi w granicach
40.000 zł.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wydatki na utrzymanie lodowiska w Czarnym Dunajcu się
bilansują. Przy pozycji budowa skoczni w Chochołowie zaapelował, by w przypadku nie
uzyskania dotacji i zaniechania budowy tej inwestycji część środków przeznaczyć na
miejscowości. Stanowisko Klubu jest takie, aby miejscowość Chochołów obciążyć pewnymi
zobowiązaniami wynikającymi z budowy skoczni.
Na koniec poinformował o piśmie z dnia 13.12. 2016 r, wniesionym przez Klub Radnych
Wspólnie – Niezależnie – Razem, w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na rok
2017 niektórych inwestycji takich jak :
 W porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, oraz władzami Województwa
Małopolskiego przeznaczyć środki umożliwiające podjęcia prac projektowych,
a następnie budowę obwodnicy drogi w Czarnym Dunajcu i Chochołowa.
 Budowa szkoły nr 1 w Cichem i przeznaczenia środków na ukończenie prac,
 Podjąć pilne prace związane z poprawą zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości
Czarny Dunajec między innymi poprzez podłączenie studni głębinowych. Samorząd
Czarnego Dunajca deklaruje pomoc w realizacji zadania.
 W pozostałych miejscowościach gdzie występują braki wody podjąć dalsze czynności
związane z zabezpieczeniem mieszkańców w wodę, poprzez wykonanie studni –
odwiertów,
 W porozumieniu z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Nowym Targu
podjąć niezbędne czynności związane z kanalizacją całości miejscowości Czarny Dunajec
oraz pozostałych miejscowości znajdujących się tzw. zlewni Czarnego Dunajca,
 Rozpoczęcie prac inwestycyjnych pierwszego etapu kanalizacji w miejscowości
Piekielnik i kontynuowanie rozpoczętych prac projektowych kolejnych etapów.
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 Przeznaczyć środki finansowe na opracowanie projektu budowy chodnika
w miejscowości Piekielnik od Roli Rychlikowej w kierunku „Świńskiego Miasta”
 Przeznaczenie środków finansowych na wykonanie projektu kanalizacji w Załucznem
oraz w miejscowościach, które są zdecydowane i przygotowane na podjęcie tego typu
zadania,
 W miejscowościach, w których brak jest możliwości budowy kanalizacji przeznaczyć
środki finansowe w 2017 roku na opracowanie programu odnośnie budowy
przydomowych, w tym osiedlowych oczyszczalni ścieków. W programie należy
uwzględnić pomoc finansową dla tego typu inwestycji komunalnych.
 Przeznaczyć środki na wykup działek pod budowę boiska sportowego typu ORLIK
w Załucznem. Samorząd wsi deklaruje pomoc w tym zakresie.
 Przeznaczenie środków finansowych na regulację prawną nieruchomości, których
właścicielem jest gmina, w szczególności dotyczy to dróg gminnych.
 W porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu podjąć prace
projektowe i inwestycyjne przy budowie chodnika w miejscowości Czerwienne.
Reasumując radny T. Czepiel stwierdził, że większość postulatów wniesionych przez Klub
znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy na rok 2017, budżecie trudnym
i budzącym wątpliwości, jednak w imieniu Klubu oświadczył, że radni należący do tego Klubu
będą głosować za przyjęciem budżetu na rok 2017.
Na tym w całości zamknięta została dyskusja temacie budżetu na 2017 rok.
Projekt budżetu na 2017 rok – Objaśnienia wraz z Autopoprawką Wójta Gminy z dnia 12
grudnia 2016 roku – stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017
Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku – stanowiącej
zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Wójt Gminy podziękował Radzie za zrozumienie i jednogłośne przyjęcie
Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz Kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy za ich pracę
i trud wnoszony na rzecz gminy. Dzięki wspólnej pracy za okres 12 lat pełnienia Urzędu Wójta
udało się pozyskać kwotę w granicach 90 mln. zł. Życzę sobie i Państwu Radnym, aby przyjęty
przed chwilą budżet w nadchodzącym roku udało się zrealizować w 100 % mówił na koniec
Wójt.
ppkt. c)
Kwoty uchwalone w budżecie gminy na rok 2017 muszą znaleźć odzwierciedlenie
w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak również przewidziana spłata kredytów do roku 2028.
Stąd też tak długi okres wyliczania prognozy finansowej gminy od roku 2017 do 2028.
W tym miejscu Skarbnik gminy poinformowała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała zarówno budżet gminy na 2017 rok jak i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Czarny Dunajec na lata 2017 – 2028. Ponadto RIO postanowiło pozytywnie zaopiniować
możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie Uchwały
Budżetowej na rok 2017.
Pytań nie wnoszono, po odczytaniu uchwały przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXI/215/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 roku
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w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017 – 2028
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcie powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego przekazywane są na
oddzielne konto i środki te można realizować do końca czerwca 2017 roku. Dotyczy to tylko tych
wydatków, które były zapisane w budżecie roku 2016, oraz na które są podpisane umowy na ich
realizację. Największą pozycję stanowią : budowa szkoły Ciche 1, zakup samochodu
asenizacyjnego, który defacto został zakupiony, jednak z powodu wad został zwrócony,
z terminem realizacji do końca marca 2017 r., plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
umowa zawarta na okres dwóch lat, środki z roku 2016 zostają przesunięte na rok 2017,
przesuwa się także wykonanie dokumentacji na ścieżkę rowerową do Odrowąża ze względu na
konieczność przeprowadzania uzgodnień, dokumentacja na skocznię w Chochołowie ze względu
na wykonanie dodatkowych badań geologicznych. Łączna wysokość środków niewygasających
stanowiła kwotę 1.785.391,30 złotych.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXI/216/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcie powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Pomoc finansowa na rzecz Gminy Nowy Targ związana była z pokryciem kosztów
imprezy „Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu” z kwotą 10.000 zł, oraz
pokryciem kosztów powiększenia i zagospodarowania cmentarza komunalnego w Rogoźniku
w wysokości 50.000 złotych, ze względu na fakt, iż miejscowość Stare Bystre ma wspólną
Parafię z Rogoźnikiem. Cmentarz jest komunalny dlatego wydatki ponosi gmina.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXI/217/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcie powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścili radni : A. Ligas i J. Miętus.
Ad. pkt. 12. W związku z tym, że Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017 był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji
Budżetu i zaopiniowany pozytywnie nie dokonywano jego omówienia.
Bezpośrednio po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania :
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U C H W A Ł A Nr XXI/218/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami
„za” dokonała podjęcie powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 13. Uchwała dotycząca warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla sportu
została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej. Przed podjęciem Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
poinformowała o zmianie dokonanej na Komisji Oświaty w Rozdziale 5 § 14 ust. 2 polegającej
na wykreśleniu części zdania o treści : „ pracownika Urzędu Gminy Czarny Dunajec”.
W związku z tym, że ze strony Rady nie było pytań, po odczytaniu dokonano jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XXI/219/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących
sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami
„za” dokonała podjęcie powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 14. Ostatnia uchwała planowana do podjęcia dotyczyła przekazania w drodze
darowizny nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu przy ul. Mościckiego 12 (budynek
byłej szkoły podstawowej) na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej. Zgodnie ze stanowiskiem
Rady wyrażonym na sesji w dniu 29 listopada br. projekt uchwały został skierowany do Rady
Sołeckiej Sołectwa Czarny Dunajec, która na posiedzeniu w dniu 9 grudnia pozytywnie
zaopiniowała przekazanie tej nieruchomości na rzecz biblioteki, w celu urządzenia w tym
budynku biblioteki, w związku z możliwością otrzymania na ten cel dofinansowania z programu
Biblioteka+. W przypadku wykorzystywania nieruchomości na cel inny niż prowadzenie
Gminnej Biblioteki Publicznej, dokonana darowizna podlega odwołaniu.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXI/220/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Gminy czarny Dunajec na rzecz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czarnym Dunajcu
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami
„za” dokonała podjęcie powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt. 16. W wolnych wnioskach głos zabrał Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk informując
,iż Zarząd Województwa Małopolskiego wystąpił z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego tzw. „ uchwały antysmogowej” dotyczącej ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(w szczególności kocioł, kominek, piec). Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska Wójt
Gminy wydaje opinię do projektu uchwały w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania.
Jednocześnie do dnia 5 stycznia 2017 r. trwają konsultacje społeczne, w ramach których każdy
może składać uwagi i wnioski dotyczące projektu. Projekt uchwały przewiduje poważne
ograniczenia i stanowić będzie prawo miejscowe. Od 1 lipca 2017 roku wszelkie zmiany
wymiany ogrzewania przy okazji dokonywanych remontów, czy instalacja w nowym budynku
będzie możliwa jedynie na kocioł 5 klasy. Kotły 5 klasy są to kotły, które spełniają wysokie
standardy jeśli chodzi o emisję spalin. Obecnie montowane kotły 5 klasy, które spełniają
standardy tzw. normy, po wprowadzeniu niniejszej uchwały mogą okazać się niewystarczające
dlatego, że norma tego projektu przewiduje, że kotły te mają osiągać niskie emisje, również przy
niższym obciążeniu kotła, czyli to co do tej pory nie było przewidziane. Kotły, które teraz mają
status 5 klasy mogą nie spełniać tego warunku. Do końca 2020 roku konieczna będzie wymiana
obecnych kotłów na węgiel lub drewno tzw. zasypowych, które nie spełniają żadnych norm
emisyjnych. Do 2026 roku będzie obowiązek wymiany kotłów 3, 4 klasy i nawet 5 klasy jeśli nie
spełniają dodatkowych wymogów. Wprowadzony zostanie również zakaz spalania drewna
i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Ograniczenia dotyczyć będą również kominków, od 2019
roku nowe instalowane kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Od 2023 roku
dopuszczalne będzie używanie tylko takich kominków, których sprawność cieplna wynosi 80 %.
Kominki, które nie spełniają wymagań od 2023 nie będą mogły w ogóle być użytkowane, chyba,
że zamontuje się urządzenia redukujące emisję pyłu o skuteczności, co najmniej 80%. Zadania
kontrolne w tym zakresie prowadzić będą odpowiednie służby, głównie wójt, burmistrz
i prezydent miasta, straże gminne. Zakaz, który będzie obowiązywał od 2026 roku dotyczyć
będzie kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Zakaz stosowania kotłów wyposażonych w ruszt
awaryjny lub w elementy umożliwiające jego zamontowanie obowiązuje, gdyż taki ruszt
umożliwia spalanie w kotle nieodpowiednich paliw oraz odpadów. Idea całego przedsięwzięcia
ma na celu ograniczenie emisji spalin, eksperci podkreślają, że kotły 3 klasy już ograniczają
emisję spalin, kotły 4 klasy niewiele się różnią od kotłów, które spełniać będą normy
ekoprojektu.
Na koniec Sekretarz podał sugestie jakie należy ewentualnie uwzględnić w opinii do wniosku :
Biorąc pod uwagę uwarunkowania terenu gminy, gdzie każdy właściciel ma dostęp do drewna,
zachowanie możliwości spalania z podawaniem ręcznym tego drewna jest kwestią bardzo ważną.
W przypadku zakazu drewno to musi zostać przetransportowane, czy sprzedane i może okazać
się, że za pozbycie się odpadów paliwa mieszkaniec będzie obciążony kosztami.
Należy zatem wnioskować o zachowanie możliwości użytkowania kotłów IV generacji
z rezerwowym rusztem, oraz zachowanie spalania drewna w kominkach. W tym miejscu
Sekretarz podał w wątpliwość zakaz użytkowania kominków, gdyż na pewno nie generuje
w takim stopniu zanieczyszczenia i nie jest to problem, który trzeba rozwiązywać w drodze
uchwały Sejmiku i nie wiadomo, czy w ogóle został on zdiagnozowany.
Na koniec Sekretarz poinformował, iż w dniu 3 stycznia 2017 r. planowane jest spotkanie
robocze, na którym zostanie opracowana ostateczna opinia Wójta Gminy.
Odnosząc się do „ustawy antysmogowej” radny Tadeusz Czepiel podkreślił, że idea szczytna cel
chwalebny, jednak zbyt kosztowny dla mieszkańców. W związku z czym sugerował by w opinii
uwzględnić sprawę dofinansowania wymiany kotła węglowego w formie stałej dotacji na
przestrzeni 15 lat. Nie można się również zgodzić, żeby całkowicie zrezygnować z drewna
zwłaszcza w naszym terenie. Radny proponował, by w takim duchu opinia została przygotowana.
Na koniec radny Józef Miętus podziękował sołtysom Sołectw z części południowej gminy za
wkład finansowy przy budowie drogi prowadzącej na cmentarz w Miętustwie.

17

Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1330 dokonał zamknięcia obrad XXI sesji Rady Gminy.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

