P R O T O K Ó Ł nr XXII/2017
z XXII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dnia 25 stycznia 2017 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 14 00.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Jan Wacławiak, który przed sesją usprawiedliwił swoją
nieobecność .
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodniczący Rady – Pan Gonciarczyk Stanisław o godz. 10 00 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zawnioskował o przesunięcie w pkt. 7 ppkt ”a” w miejsce ppkt „b”, oraz
ppkt. „b” w miejsce ppkt. „a”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI 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) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe,
b) zamiaru
przekształcenia
oddziałów
przedszkolnych
Szkoły
Podstawowej
w Pieniążkowicach im. Św. Jadwigi Królowej z filią w Dziale w Przedszkole
i powołania Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pieniążkowicach im. Św.
Jadwigi Królowej z filią w Dziale,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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c) zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia
2016 roku,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017 - 2028,
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,
f) szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
g) zmiany Uchwały 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,
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, w zakresie problematyki
związanej z zagospodarowaniem Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec.
8. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. 9. Wolne wnioski i zapytania.
10.10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Krzysztof Bartoszek,
stwierdził, że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego
przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu, iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z XI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu, Interpelacje złożyli niżej wymienieni radni poruszając kwestie:
Tomasz Garbaciak dokładnie 3 miesiące temu zgłosił do pani Dyrektor Samodzielnego
Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, by zwróciła uwagę Kierownikowi
Przychodni Zdrowia w Ratułowie, który z uporem maniaka parkuje swój samochód przed windą,
blokując tym samym dostęp do tej windy osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Problem został zgłoszony również na Komisariat Policji, jednak do dnia dzisiejszego sytuacja ta
nie uległa zmianie, w związku z tym poprosił o odpowiedź pisemną jakie zostały podjęte kroki
w tej konkretnej sprawie.
Następnie radny zapytał, czy doszło do uzgodnienia terminu spotkania roboczego z Powiatowym
Zarządem Dróg w Nowym Targu w sprawie projektu budowy chodników wzdłuż dróg
powiatowych w Czerwiennem i w Ratułowie.
Kazimierz Dzielski pytał czy Urząd Gminy podjął działanie w kierunku wykupu części działki
położonej przy skrzyżowaniu ulicy wojewódzkiej z ulicą Kantora w Czarnym Dunajcu w celu
poszerzenia pasa drogowego i zniwelowania ostrego zakrętu. Radny podkreślał, że istniejący na
tym skrzyżowaniu ostry zakręt jest bardzo niebezpieczny zagrażający bezpieczeństwu ruchu
drogowego i sprawę ewentualnego wykupu należałoby uregulować jeszcze przed planowanym
remontem drogi wojewódzkiej nr 957 Nowy Targ- Jabłonka.
Radny Tadeusz Krupa apelował o wydzielenie parkingu dla osób niepełnosprawnych
bezpośrednio przy wjeździe do Urzędu Gminy.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym złożył- Babicz Józef
Wójt Gminy.
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Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne referaty Urzędu Gminy działające
z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 24 stycznia 2017 roku
obejmowały :
W ramach zamówień publicznych zostały przeprowadzone przetargi na :
1. Przebudowę drogi gminnej „Bugaj” nr K360313 w miejscowości Podszkle na odcinku od
km 0+ 635 w ramach projektu pn: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy
Czarny Dunajec. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.01.2017 r. Najkorzystniejsza oferta
została złożona przez Firmę Handlowo Usługową RUTKOWSKI z Ludźmierza.
Oferowana cena wynosi 147.600,49 złotych. Aktualnie trwają czynności sprawdzania
i oceny złożonych ofert. Termin realizacji zadania do 28 lipca 2017 r.
2. Obsługę geodezyjną gminy Czarny Dunajec w roku 2017. Przetarg został ogłoszony
w dniu 16.01.2017 r. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r.
Szacunkowa wartość zamówienia 130.150,00 zł.
W ramach planowanych do realizacji w 2017 roku inwestycjach zostały podpisane umowy na
zadania :
1. W dniu 16 stycznia podpisano umowę z firmą pana Antoniego Michalika na wykonanie
robót remontowych Sali narad i pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie
Gminy. Wartość umowy to 27.500,00 zł. termin realizacji do 17 lutego 2017 r.
2. W dniu 17 stycznia zlecono Panu Zbigniewowi Jaros z Nowego Targu opracowanie
kosztorysu na wykonanie remontu dachu na remizie OSP w Czarnym Dunajcu. Wartość
zlecenia 1.500,00 zł.
W zakresie inwestycji drogowych :
1. Dokonano rozliczenia dotacji na wykonanie remontów dróg gminnych
w miejscowościach Chochołów, Ciche, Piekielnik i Podszkle. Drogi dofinansowane
były z budżetu państwa.
2. Przesłano do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wykaz zadań priorytetowych do
wykonania w 2017 r :
 remontu drogi gminnej „Krowiarki” w miejscowości Chochołów,
 remont drogi gminnej „Do Skupnia” w miejscowości Pieniążkowice,
 remontu drogi gminnej „Zązelowa” w miejscowości Podszkle,
 remontu drogi gminnej „Koło Wody” w miejscowości Ciche,
 remontu drogi gminnej „Do Zonzeli” w miejscowości Podszkle.
3. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów do sporządzenia wniosków
o dofinansowanie remontów dróg gminnych rolniczych.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
W dniu 17 stycznia – w naradzie w sprawie możliwości zaprojektowania ścieżki rowerowej
łączącej Piekielnik ze szlakiem rowerowym wokół Tatr,
W dniu 19 stycznia- w spotkaniu ze Starostą Powiatu Nowotarskiego w sprawie planów
wspólnej realizacji ośrodka tras biegowych do celów szkolenia dzieci i młodzieży,
z wykorzystaniem stanowiącego mienie powiatowe budynku w Chochołowie.
W dniu 22 stycznia – w spotkaniu z Sekretarzem w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosławem
Stawiarskim w sprawie finansowania budowy kompleksu skoczni w Chochołowie, połączone
z wizytacją terenu, na którym mają być zlokalizowane skocznie oraz wizytacją lodowiska
w Czarnym Dunajcu.
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Do złożonego Sprawozdania radny Władysław Lenart zapytał jakie zapadły ustalenia w ramach
odbytego spotkania w dniu 17 stycznia w sprawie zaprojektowania ścieżki rowerowej łączącej
Piekielnik ze szlakiem rowerowym wokół Tatr.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował, że na spotkaniu został przeanalizowany
cały odcinek łączący miejscowość Piekielnik ze szlakiem rowerowym wokół Tatr. Stwierdził, że
niektóre odcinki są bardzo trudne, które wymagają różnej technologii. W zależności od tego
jakie stanowisko zajmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy budowa będzie
wymagała pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia na zasadzie przygotowania dokumentacji
uproszczonej - zostaną podjęte prace. W przypadku gdy okaże się, że przedsięwzięcie wymaga
pozwolenia na budowę niezbędnym będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko. Aktualnie gmina czeka na zgłoszenie oferty cenowej.
Przedmiotowe Sprawozdanie przez aklamację zostało przyjęte do akceptującej
wiadomości.
Ad. Pkt. 6. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami złożył Gonciarczyk Stanisław – Przewodniczący Rady Gminy.
Do złożonej Informacji, pytań nie wnoszono, przez aklamację została przyjęta do akceptującej
wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe w formie prezentacji przedstawiła Anna Słodyczka –
Dyrektor GZO. Zaznaczyła, że projekt jest uchwałą intencyjną, którą opiniować będzie Kurator
Oświaty, oraz Związki Zawodowe. Nie mniej jednak, zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rada Gminy w terminie do
17 lutego ma obowiązek dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
obowiązującego od 1 września 2017 roku. Do projektu uchwały zostały dołączone 4 załączniki
oraz zostały zapisane warunki przekształcenia gimnazjów. W pierwszym załączniku jest
uwzględniona sytuacja, w której opisuje się funkcjonowanie szkół z włączonymi klasami
gimnazjalnymi. W drugim załączniku opisane są gimnazja jakie będą funkcjonowały i jakie będą
miały obwody. W trzecim załączniku opisana jest sytuacja po 1 września 2019, kiedy gimnazja
przestaną już funkcjonować. Czwarty załącznik przedstawia sieć przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w ośmioklasowych szkołach podstawowych od 1 września 2017 r.
Następnie kolejno Dyrektor przedstawiła i omówiła :
 plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice obwodów
publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także inne
organy prowadzące, w przypadku gminy Czarny Dunajec jest to Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.zał. nr 1 do uchwały,
 plan sieci dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w ośmioletnich
szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych przez gminę Czarny Dunajec, a także przez inne organy, na okres od dnia
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – zał. nr 2 do uchwały,
 plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Czarny Dunajec oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Czarny Dunajec, a także inne organy prowadzące na okres od
dnia 1 września 2019 r. – zał. nr 3 do uchwały,
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 plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w ośmioklasowych
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czarny Dunajec, a także inne organy
prowadzące na okres od dnia 1 września 2017 r. – zał. nr 4 do uchwały.
W dalszej części Dyrektor omówiła warunki przekształcenia gimnazjów w ośmioletnią szkołę
podstawową prowadzoną przez gminę Czarny Dunajec w Załucznem, oraz gimnazjów
prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem
i katolickiego gimnazjum integracyjnego w Czerwiennem. Przy czym Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół w przypadku Starego Bystrego proponuje utworzenie technikum. Pozostałe gimnazja na
terenie gminy wchodziły w Zespoły Szkół, w związku z czym w uchwale określa się warunki ich
włączenia do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych.
Dyrektor dodała, że uchwała intencyjna nie jest prawem miejscowym, w związku z czym
podlega jedynie podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
W ramach proponowanej sieci szkół głos zabrali :
Radny Tomasz Garbaciak skierował pytanie do przewodniczącego Komisji Oświaty, w związku
z tym, że przed ustaleniem sieci szkół, w każdej szkole na terenie gminy odbywały się w tej
sprawie spotkania i na pewno były sporządzone na tę okoliczność protokoły, czy komisja
zapoznała się z tymi dokumentami i czy są one do wglądu?. Radny argumentował, że sprawa jest
bardzo ważna i podjęcie uchwały przez Radę powinno być poparte wcześniejszymi dokumentami
towarzyszącymi powstaniu projektu sieci szkół.
Przewodniczący Komisji Jan Tylka oświadczył, iż spotkania organizowała w poszczególnych
społecznościach szkolnych P. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, o tym fakcie był
osobiście powiadomiony, jednak brał udział tylko w spotkaniu w Cichem. Z uzyskanej
informacji zna rozwiązania jakie były podejmowane na poszczególnych spotkaniach.
Wypowiedź uzupełniła Dyrektor GZO informując, iż z każdego spotkania w poszczególnych
szkołach były sporządzane na tę okoliczność protokoły, które są do dyspozycji i w każdej chwili
mogą zostać udostępnione. Obawy radnego dotyczące tego, czy wszystkie uwagi zgłaszane przez
Dyrektorów szkół zostały uwzględnione, Dyrektor stwierdziła, że jest to uchwała intencyjna,
która będzie jeszcze mocno weryfikowana przez Kuratora Oświaty, ponadto uchwała została
poprzedzona merytorycznym szkoleniem. W przypadku gdy Kurator wniesie jeszcze dodatkowe
uwagi jest sporo czasu, gdyż do końca marca należy podjąć już ostateczną uchwałę, po opinii
Związków Zawodowych i pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.
Radny Dzielski Kazimierz zabierając głos zwrócił uwagę, że sprawa oświaty jest na tyle ważną
i istotną kwestią, że wymaga jeszcze niejednej debaty poświęconej zmianom wynikającym
z zapowiadanej reformy oświaty, jak chociażby sprawa dowozu dzieci, czy też zatrudnienie
kadry nauczycielskiej. Sporządzona analiza sieci szkół na terenie gminy w latach 2017/2020 jest
typowym wyliczeniem statystycznym, która wymaga obszernego komentarza, jednak na
oddzielnym spotkaniu, gdyż nie jest to odpowiedni czas na dzisiejszej sesji.
Odnosząc się do sporządzonej analizy Dyrektor oświadczyła, że są to dane na obecny czas
i pierwsza orientacja w sytuacji szkół, kiedy gmina przymierzała się do zmiany sieci i Dyrektorzy
szkół przedstawili dane z systemu informacji oświatowej.
Radny Marcin Ratułowski pytał czy Przewodniczący Komisji Oświaty zapoznał się z uwagami
zgłoszonymi przez środowisko nauczycielskie, czy też z uwagami zgłoszonymi przez rodziców,
o ile takie wpłynęły. Ponadto jakie jest uzasadnienie przekształcenia publicznego gimnazjum
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem w technikum.
Przewodniczący komisji w kwestii przekształcenia gimnazjum katolickiego w technikum
stwierdził, że jest to wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Zgodnie z ustawą
Prawo oświatowe, tego typu przekształcenie jest możliwe. Jest to podyktowane dużym
zapotrzebowaniem kształcenia młodzieży w kierunku technicznym. Odnośnie skarg i wniosków,
takie na jego ręce nie wpłynęły, gdyż nie jest to kompetencja przewodniczącego komisji
Oświaty.
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Wypowiedź uzupełniła Dyrektor w kwestii przekształcenia gimnazjum w technikum w Starem
Bystrem, informując, że pomysł zrodził się między innymi dlatego, że procedura tworzenia
technikum na bazie gimnazjum jest procedurą prostszą. Natomiast tworzenie technikum od
podstaw jest niezmiernie trudne i obwarowane różnymi wymogami. Po pierwsze zgodę musi
wydać Starostwo w porozumieniu z innymi Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu nowotarskiego. Ponadto stwierdziła, że jest bardzo duże zainteresowanie w kierunku
kształcenia zawodowego, w związku z czym podjęto decyzję o utworzeniu takiego techniku
w Starem Bystrem, w momencie kiedy kolejne kondygnacje w budynku obecnego Liceum
Integracyjnego w Czarnym Dunajcu zostaną dopuszczone do użytku, technikum zostanie
przeniesione właśnie do Czarnego Dunajca.
Radny Tadeusz Czepiel zabierając głos ponowił swoją prośbę z posiedzenia Komisji Oświaty,
aby przy przekształceniu gimnazjum w Załucznem w ośmioletnią szkołę podstawową,
w przypadku podwójnych, lub też pojedynczych oddziałów, nie przesuwać jednego oddziału do
szkoły w Odrowążu. W związku z czym prosił o podjęcie działań w tej konkretnej sprawie
z Kuratorium Oświaty.
Dalsze przemyślenia radnego sprowadzały się do przygotowania analizy pod kątem zatrudnienia
kadry nauczycielskiej, dowozów uczniów, oraz czy subwencja oświatowa pokryje koszty
funkcjonowania szkół. Do Pani Skarbnik skierował pytanie czy kwestia finansowa była
rozważana i czy są zagrożenia.
W tym miejscu Wójt Gminy oświadczył, że nie jest zwolennikiem i daleki jest od przyjęcia
rozwiązań dotyczących likwidacji szkół, nawet w przypadku gdy trzeba będzie dopłacać do
subwencji oświatowej z budżetu ogólnego gminy. W związku z tym, że Komisja Oświaty jest
mało liczebna zaapelował do wszystkich radnych o włączenie się i wspólne wypracowanie
racjonalnych rozwiązań związanych z reformą oświaty.
W temacie tym głos zabrała jeszcze Skarbnik Gminy w kwestii subwencji oświatowej
stwierdziła, że gmina nie ma informacji w jakiej wysokości otrzyma subwencję na rok 2017,
proszę zatem nie oczekiwać odpowiedzi jaka będzie wysokość subwencji na lata 2018 i 2019
skomentowała Skarbnik. Zaznaczyła, że w miesiącu marcu br. może okazać się, że subwencja
będzie obniżona i braki trzeba będzie pokryć z własnych wydatków. Podkreśliła, iż od lat gmina
dopłaca do oświaty.
Na tym w całości wyczerpano dyskusję w temacie projektu sieci szkół. Bezpośrednio po
odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXII/221/2017
RADY GMINY C ZARNY DUNAJEC
z dnia 25 stycznia 2017r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Art. 92 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe stanowi, iż organ prowadzący może
połączyć w Zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową i z prowadzonymi przez siebie
przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. Uchwała intencyjna
podjęta j/w w sprawie projektu sieci szkół obejmowała obwód wspólny dla Pieniążkowic
i Działu, w związku z czym istnieje możliwość połączenia tej szkoły w Zespół.
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Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest niewystarczająca baza szkolna
w szkole w Pieniążkowicach, gdyż była budowana jako sześcioklasowa szkoła podstawowa,
natomiast jest o tyle w dobrej sytuacji, że posiada swoją w Filię w Dziale i dysponuje
odpowiednimi pomieszczeniami, które można wykorzystać. Nieuzasadnionym jest tworzenie
odrębnego przedszkola dwuoddziałowego z odrębnym dyrektorem i jednocześnie narzucać
działania dyrektora z innej szkoły. Natomiast powołanym Zespołem zarządzałby jeden Dyrektor.
Przedkładana uchwała intencyjna nie budziła wątpliwości, dokonano zatem jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XXII/222/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej
w Pieniążkowicach im. Św. Jadwigi Królowej z filią w Dziale w Przedszkole
i powołania Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pieniążkowicach im.
Św. Jadwigi Królowej z Filią w Dziale
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy porządek obrad związany z podejmowaniem uchwał :
ppkt. c)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2017 rok złożyła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków i przychodów gminy o kwotę 1.781.700 złotych.
Wiązało się to z wprowadzeniem do budżetu roku 2017, środków które były już w budżecie
poprzedniego roku, jednak nie zostały wydane z powodu niezrealizowania niektórych zadań.
Największą pozycję wśród nich stanowią środki na budowę chodnika w Podczerwonem
w wysokości 576.000 złotych. W roku 2016 gmina wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
planowała wykonanie odwodnienia tego chodnika, jednak Województwo nie przystąpiło do
wykonania tego zadania.
Drugą pozycję stanową środki w wysokości 70.121 złotych na realizację Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Jest to obowiązek wprowadzenia tych
środków do budżetu roku 2017, w związku z tym, że w poprzednim roku planowane dochody
były wyższe o 10.468 zł i zaplanowane wydatki na 2016 rok były mniejsze o kwotę 59.637 zł.
Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy nastąpiła również zmiana uchwały budżetowej
w części § 8 - dotyczącym rocznych limitów z tytułu nowych zobowiązań pożyczek i kredytów.
W ramach proponowanej zmiany budżetu radny Marcin Ratułowski pytał czy to są środki z tzw.
budżetu ogólnego gminy oraz poprosił o uszczegółowienie na co konkretnie wydatki te zostaną
przeznaczone.
Skarbnik Gminy odnosząc się do pytania radnego kolejno dokonała omówienia przeznaczenia
środków w poszczególnych pozycjach budżetu, generalnie stwierdziła, że wszystkie te środki
z 2016 roku wracają na te same zadania, na które w roku zeszłym były przeznaczone.
Z kolei radny Czesław Wajda twierdził, że pozycja w budżecie dotycząca budowy garażu jest to
nowe przedsięwzięcie, w związku z czym powinna być opinia merytorycznej Komisji
Budżetowej, oraz zadanie to powinno być uwzględnione w budżecie gminy na rok 2017. Ponadto
sugerował, że w związku z reformą w systemie oświaty może dojść do takiej sytuacji, że tabor
w gminie nie będzie już potrzebny, dlatego wcześniej powinna być wykonana jego analiza.
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Zasugerował, aby nie procedować budowę garażu natomiast środki te zabezpieczyć na
ewentualną dopłatę do subwencji oświatowej, gdyby jednak okazało się, że będzie ona obniżona.
Ustosunkowując się do uwag Skarbnik po raz kolejny powtórzyła, że są to środki z roku
poprzedniego i były zabezpieczone w budżecie roku 2016, zatem budowa garażu nie może być
nowym zadaniem. W związku z tym, że środki te nie zostały wydatkowane w roku 2016, Rada
Gminy może podjąć decyzję o ich ponownym wprowadzeniu do budżetu. Co do przydatności
taboru oświadczyła, że w okresie przejściowym, który potrwa jeszcze dwa lata będą realizowane
dowozy uczniów do szkół, ponadto gmina przynajmniej jednym autobusem powinna
dysponować, gdyż i tak po likwidacji gimnazjów będzie zobowiązana do zapewnienia dowozu
uczniów do szkół.
Przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXII/223/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec,
z dnia 30 grudnia 2016 roku
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”, przy 3
głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącej zał. nr 7 do niniejszego
protokołu.
ppkt.d)
W związku z dokonaną zmianą budżetuj gminy, w wyniku której zmianie uległ wynik finansowy
zaszła również konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
W związku z tym podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXII/224/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017
– 2028
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”, przy 3
głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącej zał. nr 8 do niniejszego
protokołu.
ppkt. e)
Do Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu w dniu 21 grudnia 2016 r. wpłynęła skarga p.p. Zofii
i Edwarda Kwak na działanie Wójta Gminy Czarny Dunajec, dotycząca – zdaniem skarżących –
nieprawidłowości związanych z najmem mieszkania w miejscowości Stare Bystre. W toku
rozpatrywania skargi został wyłoniony Zespół w ramach Komisji Rewizyjnej, działający
w imieniu Rady Gminy, który przeprowadził w trybie skargowym postępowanie wyjaśniające.
W imieniu tego Zespołu głos zabrał Bartoszek Krzysztof, jeden z członków Zespołu, a zarazem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił stanowisko w tej sprawie.
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W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół zapoznał się z zarzutami
podniesionymi w skardze, wysłuchał informacji od merytorycznych pracowników Urzędu
Gminy, wysłuchał wyjaśnień skarżącej Zofii Kwak, oraz zapoznał się ze stanowiskiem
właścicielki budynku stanowiącego przedmiot najmu, zawartym w korespondencji wpływającej
do Urzędu Gminy. Do wglądu Zespołu zostały udostępnione dodatkowe dokumenty będące
w posiadaniu Urzędu mające związek z rozpatrywaną sprawą, w tym wyroki i postanowienia
Sądowe, prowadzona wcześniej korespondencja, odpis z KW, zawarte umowy itp.
Przeprowadzone przez Zespół w trybie skargowym postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło
zarzutów sformułowanych przez Skarżących, wobec czego Zespół uznał przedmiotową skargę za
bezzasadną, z motywów wskazanych w Uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bartoszek Krzysztof w tym miejscu zapoznał Radę
z uzasadnieniem do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
W ramach rozpatrywanej skargi głos zabrali :
Radny Władysław Lenart chciał poznać skład Zespołu rozpatrującego przedmiotową skargę, oraz
w jaki sposób odbyło się głosowanie.
Przewodniczący Komisji w odpowiedzi podał skład Zespołu, który odbył pierwsze posiedzenie
w 5- osobowym składzie. Na posiedzeniu tym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu mediacji
między skarżącą Panią Zofią Kwak i jej siostrą Władysławą Mroszczak. W Urzędzie Gminy
stawiła się jedynie Pani Zofia Kwak, która złożyła wyjaśnienia. W trakcie dyskusji doszło do
sporu, do którego Przewodniczący Komisji nie chciał nawiązać, w efekcie czego z dalszej pracy
w Zespole zrezygnował radny K. Dzielski i T. Czepiel. Następnie Zespół w składzie
trzyosobowym zapoznał się z dokumentacją m.inn. z postanowieniami sądowymi i w wyniku
jawnego głosowania uznał skargę za niezasadną.
W dalszej części na pytanie radnego Wł. Lenart, co było powodem rezygnacji z pracy w Zespole
wyjaśnienia kolejno złożył radny Kazimierz Dzielski informując, że Zespół pracował zgodnie
i stanowisko w tej sprawie było jedne, że skarga jest bezzasadna. Natomiast intencją Zespołu
było, aby wyciągnąć rękę i wysłuchać wyjaśnień jednej i drugiej strony, ponieważ sprawa jest
bardzo trudna, gdyż dotyczy sporu rodzinnego. Po wysłuchaniu skarżącej w trakcie dyskusji
został oskarżony o to, że cała sprawa została ukartowana wspólnie ze skarżącą, dlatego podjął
decyzję o rezygnacji, gdyż nie mógł pracować w komisji, gdzie zarzucano mu kłamstwa
o sprawy, które nie miały miejsca. Dlatego w tej sprawie nie zajmie stanowiska i wyłącza się
z głosowania.
Radny Tadeusz Czepiel zabierając głos zaprezentował podobne stanowisko swojego
przedmówcy. Zaznaczył, że w całej sprawie zostały wydane Wyroki Sądowe, z którymi się nie
dyskutuje i przyjmuje do wiadomości. W swoim wywodzie zwrócił uwagę na nieodpowiednie
zachowanie niektórych urzędników przy załatwieniu spraw urzędowych przez skarżącą.
Kolejno w tej sprawie wypowiedział się jeszcze Wójt Gminy podważając słowa skarżącej jakoby
swoją wypowiedzią obciążył byłego Wójta, oraz podkreślił sprawę wynajęcia budynku od
właścicieli z przeznaczeniem na lokal socjalny dla skarżącej,
oraz radny Jan Tylka przedstawiając swój punkt widzenia w zaistniałym sporze.
Dalsza dyskusja przybierała formę wzajemnych oskarżeń, w związku z czym Przewodniczący
przerwał dyskusję, zarządzając krótką przerwę.
Po przerwie przystąpiono do głosowania nad uchwałą uznającą skargę za niezasadną :
U C H W A Ł A Nr XXII/225/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
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Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącej zał. nr 9 do niniejszego
protokołu.
Dwóch radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.
ppkt. f)
Krótkiego komentarza do uchwały w sprawie warunków przyznawania odpłatności za usługi
opiekuńcze przedstawił Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Andrzej Cholewa.
Dnia 31 lipca 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o zasadach odpłatności za usługi
opiekuńcze, które świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
Świadczenie to wykonuje Punkt Opieki nad Chorym w domu, gdzie pracownik Ośrodka
w miejscu zamieszkania podopiecznych realizuje pomoc. W załączniku do uchwały w § 3
określone zostały zasady odpłatności i zwalniania za usługi. Stwierdził, że na chwilę obecną
z takiej pomocy korzysta 11 osób, z której jedna osoba nie ponosi kosztów, w związku z tym, że
nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.
W związku z centralizacją podatku VAT, niezbędne jest uchwalenie warunków przyznawania
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania. Do tej pory odbywało się to w formie
opłat w kasie Ośrodka, w tej chwili wpłata podopiecznych musi być uiszczana na rachunek
bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyrektor zaznaczył, że jest to jedyna zmiana
w stosunku do uchwały z 2013 r.
Do przedkładanej uchwały pytań nie wnoszono, bezpośrednio po odczytaniu treści uchwały
przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A L A Nr XXII/226/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącej zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Zmiana uchwały podjętej w dniu 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu
udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu została dokonana, w związku
z wnoszonymi uwagami przez Regionalną Izbą Obrachunkową. Organ nadzoru wnosił,
o uszczegółowienie niektórych zapisów w § 4 ust. 1 pkt. 5 dot. - sfinansowania kadry
szkoleniowej, w § 8 ust. 2- terminu ogłoszenia konkursu projektów w BIP, oraz w § 14 ust. 3. –
dotyczącym terminu powiadomienia beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
Podjęta została uchwała :
U C H W A L A Nr XXII/227/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 stycznia 2017 r.
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w sprawie zmiany Uchwały 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 rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącej zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny A. Ligas. Aktualna ilość radnych -19.
Ostatnia planowana uchwała do podjęcia dotyczyła zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego przez Radę Gminy uchwałą
Nr XLVII/434/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. związanej z zagospodarowaniem Obszaru
Ochrony Uzdrowiskowej Gminy.
Komentarza udzielał Antoni Chlebek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej. Zaznaczył, że prace związane z uchwaleniem Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej
trwają kilka lat. W maju 2016 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Obszaru
Ochrony Uzdrowiskowej sołectw Czarny Dunajec i Piekielnik. W lipcu 2016 r. Rada Gminy
dokonała uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec. Zgodnie
z wymogami od momentu ukazania się Rozporządzenia Rady Ministrów w okresie do dwóch lat
Rada Gminy obowiązana jest dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy, co do tego obszaru. Aby dokonać zmiany obszaru w planie zagospodarowania, wcześniej
taką zmianę należy dokonać w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarny Dunajec, gdyż zmiana planu musi być zgodna ze studium.
Pytań nie było podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XXII/228/2017
RADY GMINY C ZARNY DUNAJEC
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, w zakresie
problematyki związanej z zagospodarowaniem Obszaru Ochrony
Uzdrowiskowej Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącej zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych udzielał : Kierownik Referatu Budownictwa –
Antoni Chlebek.
Sprawa blokowania wjazdu do windy zostanie udzielona pisemnie radnemu przez Komendanta
Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu.
Natomiast sprawa uzgodnienia terminu spotkania roboczego dot. budowy chodnika wzdłuż dróg
powiatowych w Ratułowie i Czerwiennem przedstawiała się następująco – w miesiącu
listopadzie 2016 r. Rady Sołeckie Czerwiennego i Ratułowa złożyły wniosek o wykonanie
chodnika przy drogach powiatowych. W ślad za tym Urząd Gminy wystąpił do Zarządu Dróg
Powiatowych z pismem o ujęcie w swoich zadaniach proponowanego przedsięwzięcia. Urząd
Gminy otrzymał w tej sprawie pismo od Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, że
z uwagi na termin złożenia wniosku przedmiotowe zadanie nie znalazło się w projekcie
dokumentu pn: „Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w powiecie nowotarskim na lata 2015
-2020”. Ponadto Zarząd Dróg zwrócił uwagę, iż w pierwszej kolejności należy określić
szczegółowy zakres inwestycji uwzględniając stan istniejącej infrastruktury i wtedy dopiero
będzie dokonana korekta w projekcie dokumentu.
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Kierownik dodał, że termin spotkania zostanie ustalony dopiero w momencie kiedy warunki
atmosferyczne będą na tyle korzystne, by istniejąca infrastruktura była widoczna i by można było
ustalić zakres robót.
Kwestia zakupu kawałka gruntu na rogu ulicy Piłsudskiego w Czarnym Dunajcu przy ulicy 957
Nowy Targ – Jabłonka. Ustosunkowując się Kierownik poinformował, że Zarząd Dróg
Wojewódzkich w chwili obecnej jest po przeprowadzonych przetargach i prowadzi
projektowanie w sprawie remontu dróg wojewódzkich i przebudowy, jak również wykonania
nowych mostków. Roboty, które wymagają zgłoszenia będą wykonywane jeszcze w tym roku,
natomiast, na które należy mieć pozwolenie na budowę w roku 2018.
Odpowiadając stricte na interpelację w sprawie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 957 z ulicą
Kantora w Czarnym Dunajcu Kierownik stwierdził, że Urząd Gminy wystąpił z pismem do
Zarządu Dróg Wojewódzkich w miesiącu październiku 2016 r. w sprawie rozważenia
możliwości wykupu części działki nr ewid. 3761 z budynkiem mieszkalnym nr 10 przylegającym
do drogi wojewódzkiej Nr 957 w Czarnym Dunajcu, oraz uregulowania działki o nr ewid. 3947,
która jest ogrodzona, ale nie jest w samoistnym posiadaniu byłego Rejonu Eksploatacji Dróg
Publicznych w Nowym Targu. W odpowiedzi Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że
w chwili obecnej nie jest planowane poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Czarny
Dunajec, w związku z czym Zarząd nie dysponuje środkami finansowymi na ewentualny wykup
części nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczonym jako działka nr 3761. Natomiast
w stosunku do nieruchomości oznaczonej nr 3947 Zarząd Dróg nie dysponuje dokumentacją
wymaganą w postępowaniu związanym z regulacją stanu prawnego. Dla tej nieruchomości
położonej w ciągu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 957 została zlecona regulacja stanu
prawnego, które prowadzone jest przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. W tym
miejscu Kierownik poinformował, że gmina wystąpi do tego biura geodezyjnego przedstawiając
swoje stanowisko.
Udzielona odpowiedź nie do końca satysfakcjonowała radnego K. Dzielskiego, który uważał, że
rozmowę należało przeprowadzić z właścicielem nieruchomości w sprawie odstąpienia części
działki w zamian za odszkodowanie. Obecnie sprawa na tyle się skomplikowała, gdyż właściciel
zmarł, ale negocjacje można prowadzić z córkami. Wysyłanie korespondencji do Zarządu Dróg
Wojewódzkich radny skomentował jako „olewanie sprawy i nieudolność urzędniczą”.
W sprawie interpelacji dotyczącej wydzielenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych
przy wjeździe do Urzędu Gminy Kierownik oświadczył, że parking dla osób niepełnosprawnych
jest wyznaczony i oznaczony prawidłowo. Jeżeli natomiast chodzi o wyznaczenie miejsca koło
sklepu GROS jest to raczej niemożliwe, gdyż powodowałoby to blokowanie wyjazdu, nie mniej
jednak Kierownik zobowiązał się do rozważenia takiego rozwiązania.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Skarbnik Gminy przedstawiła Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2016 – stanowiące zał. nr 13 do
protokołu.
W przypadku gdy wynagrodzenia nauczycieli w gminie Czarny Dunajec byłyby niższe od
średnich krajowych, to nauczycielom należy wypłacić wyrównanie. Taka sytuacja w roku 2016
miała miejsce, w związku z czym nauczycielom stażystom została wypłacona kwota ogółem
w wysokości 11.335,71 zł, oraz nauczycielom mianowanym kwota w wysokości 12.946,04 zł.
Pozostali nauczyciele kontraktowi i dyplomowani otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż
średnia krajowa.
Następnie głos zabrał Masny Andrzej mieszkaniec Chochołowa, który przedstawił wizję
planowanego przebiegu obwodnicy Chochołowa pomysłu Stanisława Mateja i Andrzeja
Masnego. Na wstępie przypomniał, iż w dniu 4.05.2012 r. mieszkańcy Chochołowa wystosowali
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wniosek zbiorowy do Wójta Gminy Czarny Dunajec przedstawiając swoje stanowisko
w sprawie zamierzeń planistycznych dotyczących budowy obwodnicy na odcinku Czarny
Dunajec – Chochołów. Oraz w dniu 14 maja 2012 r. pismo mieszkańców Chochołowa
reprezentowanych przez Stanisława Mateję i Andrzeja Masnego do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Krakowie, który to Urząd w pełni poparł przedstawione rozwiązanie
komunikacyjne przebiegu obwodnicy polegającej na ominięciu miejscowości Chochołów od
strony zachodniej.
W związku z tym, iż Rada Sołecka wsi Chochołów zadecydowała, że planowana obwodnica ma
przebiegać po stronie wschodniej Chochołowa mieszkańcy Chochołowa (84 podpisów) złożyli
protest, ponieważ proponowana trasa po stronie wschodniej jest niekorzystna, gdyż teren jest
górzysty oraz znajdują się grunty rolne, a droga ma przecinać działki rolne.
W związku z tym została zaproponowana trasa przebiegu obwodnicy od mostu w Koniówce do
mostu w Chochołowie – Gumolastem. Opis trasy : droga ma przebiegać po skarpie- nad rzeką
Czarny Dunajec od mostu w Koniówce do gruntów ornych w Chochołowie na Upełż, dalej po
skarpie, aż do drogi na Słowację, na której będzie skrzyżowanie z drogą państwową na Słowację.
Dalej droga ta przebiegać ma na południe po Palenicy, ponad rzekę, aż do Sztolnidawny
kamieniołom, i do mostu znajdującego się na rzece Czarny Dunajec na wjeździe do Chochołowa.
Projektowana trasa przebiegać będzie po terenie równinnym, łączy drogę ze Słowacją, nie
przecina działek gruntowych.
W tej sprawie wypowiedzieli się jeszcze :
Przewodniczący Rady Gminy zapewniając, że Rada Gminy zajmie się tą tematyką oraz w razie
potrzeby podejmie negocjacje z zainteresowanymi mieszkańcami.
Radny Marcin Ratułowski popierając wizję Pana Andrzeja Masnego dotyczącą przebiegu
obwodnicy po stronie zachodniej, gdyż wtedy ruch komunikacyjny ze Słowacji zostanie
skierowany na obwodnicę, z pominięciem zabytkowej miejscowości. Zdaniem radnego w tej
konkretnej sprawie powinni się wypowiedzieć mieszkańcy Koniówki, Chochołowa
i Podczerwonego, sugerując jednocześnie, by w tej sprawie przeprowadzić Referendum,
w przypadku gdy nie uda się wypracować jednolitego stanowiska. Zapewnił o pomocy
i zaangażowaniu apelował o spotkaniu roboczym na którym to zostanie ustalony ostateczny
wariant przebiegu obwodnicy.
Sołtys Sołectwa Chochołów Marduła Kazimierz stwierdzając, że Rada Sołecka i Sołtys spełnili
swój obowiązek organizując dwa Zebrania w temacie obwodnicy. W tym miejscu przedstawił
stanowisko podjęte zarówno na pierwszym jak i drugim Zebraniu. Ostatecznie wybrano wariant
przebiegu obwodnicy po stronie wschodniej, w związku z czym stwierdził, że przecież Rada
Sołecka czy Sołtys nie będzie podważał decyzji Zebrania Wiejskiego, chociaż osobiście popiera
wizję przebiegu obwodnicy proponowanej przez P. Andrzeja Masnego.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady
Gminy – Gonciarczyk Stanisław o godz. 1400 dokonał zamknięcia obrad XXII sesji Rady
Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław
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