P R O T O K Ó Ł nr XXIV/2017
z XXIV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 55.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Kazimierz Dzielski. Nieobecność jego spowodowana była
wyjazdem za granicę.
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, oraz 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 wprowadzenie w pkt. 9 dodatkowych projektów uchwał :
w ppkt. „g”- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Dunajec,
oraz w ppkt. „h” – uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań związanych
z rozpoznaniem i wykorzystaniem złóż wód geotermalnych jako odnawialnego źródła energii na
terenie Gminy Czarny Dunajec.
Uzasadnienia wprowadzenia uchwały dotyczącej poparcia dla działań związanych
z wykorzystaniem złóż geotermalnych dokonał Sekretarz Gminy. Na wstępie wyjaśnił, że
wniosek od zainteresowanych inwestorów wpłynął dosyć późno, w związku z czym projekt
uchwały nie został ujęty w proponowanym porządku obrad, w wymaganym terminie. Zaznaczył,
że uchwała ma charakter intencyjny, która nie rodzi żadnych zobowiązań i jest spójna
z uchwalonym Planem Gospodarki Niskoemisyjnym. Zainteresowani wnioskodawcy pragną
ubiegać się o dotację na odwierty geotermalne i poparcie Rady Gminy mocno wspiera tego typu
projekty i możliwość uzyskania dofinansowania. Reasumując zaznaczył, że głównie chodzi
o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wód termalnych na potrzeby ogrzewania.
Przy aprobacie Rady proponowane zmiany do projektu porządku obrad zostały poddane pod
jedno głosowanie, w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2016.
8. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) 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.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017 – 2028.
c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
d) zmiany uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXIII/233/2017 z dnia 28 marca 2017
r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina
Czarny Dunajec jest organem prowadzącym.
e) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Wójta Gminy Czarny Dunajec.
f) powołania do pełnienia funkcji przedstawiciela Wojewody Małopolskiego w obecnej
kadencji Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
g) wyrażenia zgody na nabycie przez gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czarny Dunajec.
h) wyrażenia poparcia dla działań związanych z rozpoznaniem i wykorzystaniem złóż wód
geotermalnych jako odnawialnego źródła energii na terenie Gminy Czarny Dunajec.
10. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad sesji.
3.
4.
5.
6.

Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Zdzisław Gal,
stwierdził, że protokół jest obszerny zawiera 20 stron, oraz w pełni odzwierciedla przebieg obrad
sesji, w związku z czym zawnioskował o jego przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu, że nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z XXIII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli radni :
Marcin Ratułowski pytał czy władze gminy podjęły starania w kierunku zmiany przebiegu
obwodnicy Chochołowa ze strony wschodniej na zachodnią, tak jak to wnioskowali
zainteresowani mieszkańcy, oraz czy w sprawie planowanej inwestycji wpłynęły jakieś kolejne
wnioski bądź skargi ze strony mieszkańców Chochołowa lub Koniówki i czy w ogóle jest szansa
na rozpoczęcie tego zadania.
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Ponadto radny wniósł pytania dotyczące dróg gminnych w miejscowości Ratułów, czy zostało
zlecone uregulowanie linii brzegowej na odcinku potoku „Bystrego”, w rejonie tzw. drogi „Do
Malców”, oraz na jakim etapie jest postępowanie administracyjne dotyczące budowy drogi za
remizą w Ratułowie.
Czesław Wajda tematem jego interpelacji była budowa szkoły w Cichem. Zamierzenia
zeszłoroczne w kwestii budowy były takie, aby przed zimą budynek został przykryty. Jednak
niesprzyjająca aura nie pozwoliła na wykonanie tych prac, mury namokły, a czas wiosny także
nie sprzyja kontynuacji robót. Aktualnie trwają prace związane z ociepleniem budynku
z zewnątrz i wstawieniem stolarki okiennej, w związku z czym wyraził swoje zaniepokojenie czy
dobrym rozwiązaniem jest, zamknięcie wilgotnego budynku. Zasugerował, iż zasadnym byłoby
wstrzymanie prac związanych z wykończeniem stanu surowego. Pytał czy kontynuowane w tej
chwili prace są zgodne z technologiami obecnie stosowanymi na budowie i sztuką budowlaną.
Stanisław Miętus poruszył sprawę budynku po byłym gimnazjum na ulicy Mościckiego
w Czarnym Dunajcu, który rok temu został przekazany na cele gminnej biblioteki, jednak na
dzień dzisiejszy nic się tam nie dzieje, oprócz tego że elewacja odpada i budynek dalej niszczeje.
Tadeusz Czepiel pytał czy w swoich planach inwestycyjnych gmina rozważa doprowadzenie
sieci gazowej w porozumieniu z gminą Jabłonka.
Czy podjęto czynności związane z uporządkowaniem parkingu wokół budynku urzędu gminy,
tak aby petenci na czas załatwiania spraw urzędowych mogli spokojnie zaparkować swoje
samochody. Zaznaczył, że tego typu problem należy również rozwiązać w Rynku w Czarnym
Dunajcu.
Ponadto zwrócił również uwagę na zniszczoną rynnę przed wejściem do budynku remizy OSP
w Czarnym Dunajcu, co powoduje, że podczas opadów mury tego budynku mokną, a przecież
niedawno był remontowany, gdzie jest gospodarz tego budynku - podnosił radny.
Władysław Lenart nawiązując do otrzymanej odpowiedzi w kwestii konfliktu Dyrektora
Zespołu Szkół w Czarnym Dunajcu, a podległą kadrą nauczycielską chciał jeszcze w gwoli
uzupełnienia otrzymać wyjaśnienie dotyczące podstawy prawnej wypłaty odszkodowania za
niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem obsługi w wysokości 4.800 zł,
oraz 137 zł kosztów sądowych. I czy w tym okresie Pani Dyrektor otrzymała Nagrodę Wójta.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami złożył Babicz Józef –
Wójt Gminy.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referatu Urzędu Gminy działające
z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 28 marca do 27 kwietnia 2017 roku obejmowały :
W ramach zamówień publicznych w dniu 6 kwietnia br. zostały podpisane umowy na wykonanie
remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie gminy w następujących miejscowościach :
Ciche – droga „Obrochcia” – nawierzchnia tłuczniowa na długości 0,41 km. Cena 54.637,47 zł.
Piekielnik – droga „Rola Królowa” k/Tomali – nawierzchnia tłuczniowa o dłg. 0,145 km. Cena
19.262,43 zł.
Wróblówka – droga „Borowa” – nawierzchnia tłuczniowa o dłg. 0,10 km. Cena 11.601,11 zł.
Załuczne – droga „Motykowa Dół” – nawierzchnia tłuczniowa o dłg. 0,16 km. Wartość zadania
19.333.24 zł.
Odrowąż – droga „Do Pałuby” – nawierzchnia bitumiczna o dłg. 0,145 km. Wartość zadania
63.966,46 zł.
Podszkle – droga „Do Nutów” – nawierzchnia bitumiczna o dłg. 0,16 km. Wartość zadania
61.507,90 zł.
Koniówka – droga „Za Śtreką” – nawierzchnia tłuczniowa o dłg. 0,12 km. Wartość zadania
12.001,39 zł.
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Czarny Dunajec – droga „Kondasowa” – nawierzchnia tłuczniowa o dłg. 0,21 km. Wartość
zadania 19.346,67 zł.
Czerwienne – droga „Do Barnasia” – nawierzchnia bitumiczna o dłg. 0,15 km. Wartość zadania
61.332,18 zł.
Dział – droga „Pod Gronostalkę” – nawierzchnia bitumiczna o dłg. 0,20 km. Wartość zadania
76.839,82 zł.
Podczerwone – droga „Pod Sztreką” – nawierzchnia bitumiczna o dłg. 0,122 km. Wartość
zadania 30.090.18 zł.
Stare Bystre – droga „Juhascarzowa” – nawierzchnia bitumiczna. Wartość zadania 38.260,87 zł.
Termin realizacji w/w dróg do dnia 12 czerwca 2017 roku.
Opracowano kompletne dokumentacje przetargowe na :
 wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku architektury drewnianej
w miejscowości Chochołów na muzeum przyrodnicze wraz z wykonaniem ekspozycji
multimedialnej w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko
słowackiego pogranicza.
 wykonanie
edukacyjnych
ścieżek
pieszo-rowerowych
stanowiących
część
transgranicznego szlaku wokół Tatr w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza.
 przebudowę drogi gminnej Zoki- Dutkówka w Cichem w km 0+ 000- 3+130 w ramach
projektu pn: „ Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Powyższe dokumentacje zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie do Wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej, celem przeprowadzenia
wstępnej kontroli. Aktualnie trwają oczekiwania na weryfikację dokumentacji przetargowej.
Z zakresu prowadzonych inwestycji zostały podpisane umowy na następujące zadania :
W dniu 10 kwietnia podpisano umowę z Firmą Stanisława Maśnicy z Piekielnika na wykonanie
ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Koniówka. Wartość umowy 15.000 zł. Termin
wykonania do 15 maja 2017 r.
W dniu 13 kwietnia podpisano umowę z firmą Kazimierza Harbuta na wykonanie oświetlenia
drogi powiatowej, dwóch odcinków dróg gminnych i boiska sportowego w Odrowążu. Wartość
umowy 39.596,13 zł, z terminem realizacji do 12 czerwca 2017 r.
W dniu 24 kwietnia podpisano umowę z firmą Franciszka Gruszki z Chochołowa na wykonanie
instalacji odgromowej kapliczki znajdującej się przy ścieżce rowerowej w Chochołowie.
Wartość umowy 1.722 zł, z terminem realizacji do 31 maja 2017 r.
W dniu 14 kwietnia sporządzono aneks z firmą „GEOART” Justyna Polaczek dotyczący
przedłużenia terminu wykonania projektu budowlanego na wykonanie ścieżki rowerowej na
odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż Żary.
W ramach działania Referatu Ochrony Środowiska :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał dotacje
w wysokości 2.658,23 zł na realizację zadania pn: „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego na
terenie Gminy Czarny Dunajec”. W dniu 13 kwietnia podpisano umowę z Firmą Stanflex,
Stanisław Bogdał z siedzibą w Rabie Wyżnej, na realizację zadania w/w zadania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu przyznawał pomoc materialną,
lub wykonywał pracę socjalną :
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1. Udzielał pomocy w naturze w formie dofinansowania do zakupu opału, żywności
rodzinom korzystającym z pomocy tut. Ośrodka,
2. Skierował 93 rodziny do pomocy żywnościowej organizowanej przez Związek Dużych
Rodzin „Trzy Plus” w Nowym Targu – Oddział w Krakowie, z Banku Żywności ,
3. Udzielał pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych.
4. Od lutego rozpoczął projekt socjalny pn :” ZŁOTY LIŚĆ” – Jesień najpiękniejsza pora
roku. Aktywizacja seniora w Gminie Czarny Dunajec. Jest to projekt skierowany do
seniorów 60+, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium o pomocy społecznej.
Projekt ten opiera się głównie na aktywizacji zdrowotnej i społecznej uczestników.
W projekcie bierze udział 15 osób. Czas realizacji programu obejmuje okres od lutego do
listopada 2017 roku.
5. GOPS udzielał pomocy dla pogorzelców z terenu gminy. Ponadto w dalszym ciągu
organizuje zbiórkę odzieży, mebli, sprzętu AGD dla potrzebujących rodzin.
6. W ramach świadczeń rodzinnych za I kwartał br. zostały wypłacone następujące kwoty :
6.414.895,40 zł na świadczenia wychowawcze 500+, 86.241,87 zł na świadczenia
rodzicielskie, 1.969.042,62 zł na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.
7. W okresie I kwartału założono 4 Niebieskie Karty, oraz wydano 160 Kart Dużej Rodziny.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
29 marca – udział w Prezydium Zarządu Gminnego OSP, oraz w podpisaniu umowy notarialnej
ze Stanisławem Smółką w sprawie zamiany działek przy ul. Kamieniec Dolny w Czarnym
Dunajcu,
2 kwietnia – udział w Zebraniach Wiejskich we Wróblówce, Załucznem i Chochołowie.
4 kwietnia – przeprowadzono ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
„Asfalt 2017”, oraz spotkanie robocze z udziałem radnych i sołtysów w sprawie analizy
ekonomicznej Spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne,
7 kwietnia – udział w uroczystym podpisaniu umowy dofinansowania projektu :Torfowiska
wysokie – europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza”, o wartości 1.580.000 Euro,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg. Partnerem wiodącym projektu jest
gmina Czarny Dunajec, a partnerem Orawskie Muzeum w Dolnym Kubinie.
11 kwietnia – spotkanie podsumowujące współpracę z Krakowskim Klubem Curlingowym.
19 kwietnia – narada z przedstawicielami gmin Szaflary, Jabłonka, Lipnica Wielka, w sprawie
możliwości utworzenia wspólnego Klastra energetycznego, który pozwoli w przyszłości na
ubieganie się o środki rządowe przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii. Gminy
zadeklarowały wolę współpracy w tym zakresie.
20 kwietnia – narada w sprawie dalszego funkcjonowania Programu Rozwoju Sportu. Na
naradzie podsumowano dotychczasową współpracę oraz przedyskutowano potrzebę zmian.
24 kwietnia – narada z naczelnikami i prezesami OSP w sprawach bieżących, w tym w sprawie
badań lekarskich oraz organizacji zawodów strażackich.
24 kwietnia – zebranie członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w sprawie wspólnej
realizacji projektu dofinansowania ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł energii
w obiektach prywatnych.
25 kwietnia – udział w Kongresie Związku Euroregion Tatry. Na Kongresie dokonano wyboru
nowego Prezesa Związku oraz członków Rady. Na członka rady został wybrany przedstawiciel
Gminy Czarny Dunajec Michał Jarończyk.
26 kwietnia – spotkanie z Panem Andrzejem Wachem Sekretarzem Związku Dużych Rodzin 3+.
Na spotkaniu uzgodniono możliwość organizacji Zjazdu Związku na terenie Gminy Czarny
Dunajec w październiku 2017 r.
26 kwietnia – udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
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27 kwietnia – posiedzenie Zarządu Spółki Wodno – Melioracyjnej w Czarnym Dunajcu.
Do złożonego Sprawozdania nikt nie wnosił dodatkowych pytań - Rada przez aklamację przyjęła
przedmiotowe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Ad. pkt. 6. Informację dotyczącą działań podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady Gminy złożył Gonciarczyk Stanisław.
Do przedkładanej Informacji nikt nie zgłaszał żadnych uwag, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2016 przedstawiła Anna Trebunia –
Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
W ramach przedmiotowej współpracy odbyły się dwa konkursy z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Do konkursu na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań z zakresu
kultury przystąpiło 17 Stowarzyszeń. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania wyniosła 230.000 złotych. Z czego wykorzystana dotacja zaspokoiła
96,33% środków finansowych, pozostałe to finansowe środki własne będące wkładem
osobowym – niefinansowym czyli pracą społeczną członków organizacji pozarządowych.
Do konkursu na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań w zakresie
kultury fizycznej i sportu przystąpiło 18 organizacji pozarządowych. Wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania to kwota 200.000 złotych. Całość
wydatków poniesionych na wykonanie zadania wyniosła 206.007 zł, z czego wykorzystana
dotacja zaspokoiła 97,05% środków finansowych, pozostałe to finansowe środki własne oraz
wkład osobowy – niefinansowy czyli praca społeczna członków organizacji pozarządowych.
Do Sprawozdania nie zgłaszano pytań, przedmiotowe Sprawozdanie przez aklamację zostało
przyjęte do akceptującej wiadomości – stanowiące zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu w 2016 roku przedstawił Andrzej Cholewa – Dyrektor kierowanej Placówki.
Tytułem przypomnienia podał stan zatrudnienia, który ogółem wynosi –18 pracowników, z tego
7 pracowników socjalnych, 2 osoby obsługujące księgowość i kadry, 3 osoby zajmujące się
obsługą zasiłków rodzinnych, 3 osoby zajmujące się zasiłkami opiekuńczymi 500+, jeden
asystent rodzinny, psycholog, pracownik wykonujący usługi opiekuńcze u Chorych w Domu.
Obecnie kryterium dochodowe, które od trzech lat się nie zmieniło wynosi, dla osoby samotnej
634 zł, dla osoby w rodzinie 514 zł. W roku sprawozdawczym Ośrodek wypłacił pomoc na
łączną kwotę 24.706.896,54 zł. Działalność Ośrodka polega na realizowaniu zadań zleconych,
zadań własnych i w ubiegłym roku placówka wypłaciła świadczeń wychowawczych 500+ dla
1733 rodzin tj. 3780 dzieci na łączna kwotę 14.049.254,92 zł, ze świadczeń rodzinnych
skorzystało 1812 rodzin, w tym 2793 dzieci, na łączną kwotę 8.198.666 zł, składki zdrowotne
wypłacone dla 18 osób na kwotę 16.419 zł, z usług opiekuńczych skorzystało 2 osoby na kwotę
7.680 zł. Na Karty Dużej Rodziny dla 437 rodzin wydatkowano środki w wysokości 2.990 zł.
zasiłki stałe wypłacane dla 43 osób, zasiłki okresowe dla 21 rodzin. Placówka w 2016 roku
założyła 28 Niebieskich Kart. Dodatkowa współpraca odbywała się ze Związkiem Dużych
Rodzin 3+ z oddziałem w Nowym Targu, który to Związek wydaje żywność z Banku Żywności
osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy
społecznej. W 2016 roku na pomoc dla tych rodzin, pomocą objęto 82 rodzin, w tym 451 osób.
Do złożonej Informacji pytań nie wnoszono. Informacja stanowi zał. nr 6 do niniejszego
protokołu.
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Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy złożyła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dotyczyła ona zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 3.656.136 złotych i wydatków
o kwotę 3.965.608 zł. Związane to było głównie z wprowadzeniem po stronie dochodów
i wydatków środków na dwa programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej.
Jedno z tych zadań to „ Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”
z kwotą 1.649.173 złote, drugie zadanie to :”Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Czarny Dunajec” z kwotą 2.006.963 złote. Program obejmuje 10 budynków
na terenie gminy, są to szkoły, remizy, przedszkole w Czarnym Dunajcu, w tym roku 4 budynki,
w roku przyszłym 6 budynków. Finansowanie w roku bieżącym odbędzie się ze środków dotacji,
gdyż program dopuszcza możliwość podjęcia zaliczki, natomiast w roku przyszłym finansowanie
wkładu gminy, poprzez zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
z możliwością spłaty przez okres 4 lat i częściowym jej umorzeniem.
Oprócz tych dwóch zadań nastąpiły zmiany w wydatkach związane z przesunięciem środków
w miejscowościach :
Ratułów – zmiana w planie finansowym Funduszu Sołeckiego poprzez likwidację zadania zakup
koszy ulicznych z równoczesnym zwiększeniem zadania remont dróg o 5.000 zł,
Podczerwone – przeniesienie kwoty 15.000 zł z modernizacji dróg na wykonanie dokumentacji
remontu kapitalnego budynku po stacji kolejowej w Podczerwonem, gdyż dotychczasowe
starania w kierunku wydzierżawienia tego budynku, z uwagi na jego zły stan techniczny nie
przyniosły oczekiwanego skutku.
Pytań nie było, po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXIV/246/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 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 – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
W związku ze zmianą wyniku budżetu gminy, konieczna była również zmiana Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy.
Oprócz
zmian
kwot
dochodów,
wydatków
i przychodów gminy wprowadzono dwa nowe przedsięwzięci o nazwie :” Kompleksowa
modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarny Dunajec „, oraz ‘’ Rowerem
po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIV/247/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017 2028
Rada Gminy w obecności 20 Radnych, biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. Nr 8 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie procedowano dalszy
ciąg podejmowania uchwał :
ppkt. c)
Kolejna uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią Z. K. przekazanej przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu na Wójta Gminy. Skarżąca zarzucała
Wójtowi nie wydanie dokumentacji budowlanej oraz nieprawidłowości w zatrudnianiu
pracowników w Urzędzie Gminy.
Głos zabrał Krzysztof Bartoszek - Kierownik Zespołu powołanego w ramach Komisji
Rewizyjnej, działający w imieniu Rady Gminy. Poinformował, że Zespół przeprowadził
postępowanie wyjaśniające w trakcie którego zapoznał się z zarzutami podniesionymi w skardze,
ponadto wysłuchał wyjaśnień od merytorycznych pracowników Urzędu Gminy oraz
przeanalizował szereg dokumentów odnoszących się do kilkuletnich poszukiwań
przedmiotowych dokumentów budowlanych o jakie zwracała się do tut. Urzędu Gminy p. Z. K.
Do wglądu Zespołu udostępnione zostały dodatkowe dokumenty będące w posiadaniu Urzędu
Gminy mające związek z rozpatrywaną sprawą takie jak np. ewidencja ruchu budowlanego
w gospodarce nieuspołecznionej w latach 1979- 1981, oraz obszerna korespondencja pomiędzy
Urzędem Gminy, a p. Z. K.
Reasumując stwierdził, że przeprowadzone w trybie skargowym postępowanie wyjaśniające nie
potwierdziło zarzutów sformułowanych przez skarżącą, z powodów, które zostały zawarte
w załączonym protokole Zespołu z dnia 11.04.2017 r.
Tytułem uzupełnienia głos zabrał jeszcze Lenart Władysław - jeden z członków Zespołu
dokonując uzasadnienia podjętego stanowiska, uznającego skargę za niezasadną.
Zaznaczył, że skarga zawierała wiele wątków, jednak Zespół zajął się stricte tymi, które
bezpośrednio dotyczyły działalności urzędu, pierwszy w sprawie zaginięcia dokumentów
budowlanych z lat 1979-1981. Przyznał, że Zespół nie wnikał i nie miał za zadanie zbadania
okoliczności zaginięcia dokumentów, jednak po wysłuchaniu Kierownika Referatu
Budownictwa, uzyskał informację, że w dniu 6.04.2012 r. Kierownik o rzekomym zaginięciu
dokumentów zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu i Komisariat Policji
w Czarnym Dunajcu. Zarówno Komisariat Policji i Prokuratura odmówiły wszczęcia
dochodzenia z powodu przedawnienia karalności.
Następny zarzut skarżącej dotyczył tego, że w 1998/1999 córka Pana Wójta pracowała
w rejestrze Gruntów Urzędu Gminy. Jednak z uzyskanych wyjaśnień od insp. Joanny Miętus
odpowiedzialnej za sprawy kadrowe w Urzędzie wynika, że we wskazanym okresie córka Pana
Wójta była zatrudniona w Referacie Finansowym Urzędu Gminy.
Ostatni podnoszący wątek przez skarżącą dotyczył tego, że w jej dokumentacji na budowę domu
na nazwisko panieńskie G. Z., w gminie nie ma śladu. Odrzucając również i ten zarzut Zespół
ustalił, że w tym czasie Pani Z. G. nie mogła ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę, gdyż
Akt Własności był wydany na W. G. i M. G., zatem skarżącą nie była właścicielką działki
i prawdopodobnie powstała budowla była nielegalna.
W związku z tym radny zwrócił się do kolegów z Klubu o podjęcie uchwały uznającej
przedmiotową skargę za niezasadną.
Dokonano podjęcia uchwały :

9

U C H W A Ł A Nr XXIV/248/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rada Gminy w obecności 20 Radnych, aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” dokonała podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał.
Nr 9 do niniejszego protokołu.
Jeden radny obecny na sali nie wziął udziału w głosowaniu.
ppkt. d)
Zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wynikła w związku z zawiadomieniem organu
prawnego o wszczęciu postępowania nadzorczego, w zakresie § 4 ust.1 pkt. 3 uchwały.
Wątpliwości organu budził zapis dotyczący obowiązku przedkładania przez rodziców aktualnego
wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organy administracji publicznej nie mogą
domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie, ze względu na fakt, że są
one powszechnie dostępne na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały
otrzymał nową treść o obrzmieniu : „ aktualny wydruk, pobrany przez sekretariat szkoły, ze
strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
z Krajowego Rejestru Sądowego”.
Podjęta została uchwała jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXIV/249/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
zmieniającą uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec nr XXIII/233/2017 z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów
przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym
Rada Gminy w obecności 20 Radnych, aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. Nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Następna uchwała dotyczyła ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy, w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Pytań nie było, podjęto uchwałę :
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U C H W A Ł A Nr XXIII/250/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Wójta Gminy Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych, aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. Nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Komentarza do uchwały w sprawie powołania do pełnienia funkcji przedstawiciela Wojewody
Małopolskiego w obecnej kadencji Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu udzieliła Joanna Mateja – Dyrektor
tego Zakładu.
Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 marca 2017 r. do pełnienia funkcji
przedstawiciela Wojewody przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej został wyznaczony Pan Tomasz Turski zam. Podczerwone 246/3.
Dyrektor dodała, że funkcja jest zagwarantowana na podstawie przepisów ustawy o działalności
leczniczej, zgodnie z którymi Wojewoda ma prawo takiego przedstawiciela wyznaczyć. Do tej
pory funkcję przedstawiciela drugą kadencję pełnił pan Adam Chlebek.
W związku z tym, że kandydat do pełnienia funkcji w Radzie Społecznej Tomasz Turski brał
udział w sesji, radni kierowali do niego pytania związane między innymi z :
sytuacją w służbie zdrowia na terenie gminy Czarny Dunajec oraz wyrażeniem swojej opinii na
temat planowanej nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia, gdzie zakłada się likwidację
Narodowych Funduszy Zdrowia i proponuje się nową sieć szpitali. Czy planowane zmiany
wyeliminują długie kolejki związane z oczekiwaniem do specjalistów, przyczyną rezygnacji
z funkcji Wicedyrektora w szpitalu w Nowym Targu, poszerzeniem poradni specjalistycznych na
terenie gminy. Ponadto czy w pełni będzie dysponował czasem potrzebnym na udział
w posiedzeniu Rady Społecznej, ponieważ jako radny powiatowy, w sesji rady gminy brał tylko
raz udział, a odbyto już 23 posiedzenia.
Odpowiadając na zadane pytania Pan Tomasz Turski zapewnił, że sytuacja służby zdrowia na
terenie gminy jest dobra, nie mniej jednak sprawie przyjrzy się bliżej. Zwrócił uwagę, na
występujący problem nie tylko na terenie gminy, lecz w skali kraju związany z zatrudnieniem
lekarzy, oraz problem z funkcjonowaniem prywatnego laboratorium medycznego
w miejscowości Czarny Dunajec, oraz przy Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu. Optuje za
utworzeniem laboratorium z prawdziwego zdarzenia z możliwością pobierania materiałów do
badań i wykonywaniu tych badań na miejscu. Odnośnie reformy, którą rząd PiS wprowadza
w pełni się z nią zgadza, gdyż to polepszy sytuację służby zdrowia i będzie na pewno przyjazna
obywatelom. Co do rezygnacji Wicedyrektora szpitala stwierdził, że oficjalna przyczyna
rezygnacji to sprawa osobista podyktowana kwestiami finansowymi. Co do obecności na sesjach
rady gminy sprostował, że brał udział w 3, natomiast jako radny powiatowy ma obowiązek
uczestniczenia w sesjach powiatowych. Zapewnił, że na pewno sprosta wymaganiom i będzie
każdorazowo uczestniczył w posiedzeniach Rady Społecznej.
W związku z wyczerpaniem w całości tematu, przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXIV/251/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
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w sprawie powołania do pełnienia funkcji przedstawiciela Wojewody Małopolskiego
w obecnej kadencji Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
Rada Gminy w obecności 20 Radnych, aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. Nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu dotyczyła nieruchomości zabudowanej budynkiem Liceum Ogólnokształcącego przy ul.
Kmietowicza w Czarnym Dunajcu. Nieruchomość ta stanowi własność gminy w 49/100
częściach, oraz w 51/100 częściach własność Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Trójcy
Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu. Taka forma współwłasności powoduje, że inwestowanie
w nieruchomość powinno być proporcjonalne z każdej ze stron. I w tym miejscu pojawia się
problem, ponieważ Parafia nie jest w stanie partycypować w kosztach, a budynek wymaga
nakładów, między innymi związanych z budową windy dla uczniów niepełnosprawnych ze
względu na to, że w budynku tym mieści się liceum z oddziałami integracyjnymi. W związku
z czym najlepszym rozwiązaniem, w tej sytuacji jest ujednolicenie własności, w taki sposób, aby
gmina stała się właścicielem w 100%. Rozmowy w tym kierunku prowadzone są od roku,
w efekcie czego wypracowano wstępną zgodę na zakup tej własności. Miało by się to odbyć
w taki sposób, że gmina zleca swoją wycenę i Parafia swoją. Wyceny te będą podstawą do
negocjacji ostatecznej wartości nieruchomości. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami udzielając komentarza w temacie uchwały zaznaczył, że działania związane
z zakupem nieruchomości będą podjęte w roku przyszłym, po zabezpieczeniu środków
finansowych w budżecie gminy roku 2018. Podjęcie uchwały dawałoby Wójtowi delegację do
podjęcia wstępnych działań związanych ze zleceniem wykonania wyceny.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIV/252/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych, aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. Nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Ostatnia uchwała związana była z udzieleniem poparcia w sprawie podjęcia działań
ukierunkowanych na wykorzystanie dostępnych zasobów naturalnych tj. wód geotermalnych,
celem stworzenia w przyszłości bezemisyjnej sieci ciepłowniczej na terenie gminy. Występujące
złoża termalne pozwalają na wykonanie kolejnego odwiertu umożliwiającego uzyskanie
odpowiednich parametrów jakościowych i ilościowych z przeznaczeniem na ogrzewanie
zarówno budynków użyteczności publicznej, jak też przedsiębiorstw i domów prywatnych
z terenu gminy Czarny Dunajec. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
widząc szansę dla rozwoju Polski w energetyce odnawialnej przeznaczył znaczne środki
finansowe na celowe działanie inwestycyjne. Podjęcie przez Radę Gminy planów działań
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zmierzających do rozwoju energetycznego opartego o złoża geotermalne i wykazanie przed
instytucją zarządzającą Narodowego Funduszu, że planowane przedsięwzięcie wpisuje się
w zamierzenia gminy, dotyczące odnawialnych źródeł energii, znacznie zwiększy szansę na
pozyskanie odpowiedniego wsparcia finansowego.
Sekretarz Gminy udzielając komentarza wyjaśnił, że generalnie chodzi o wykonanie odwiertu,
który umożliwi rozpoznanie złóż wód geotermalnych. Każdy inwestor, który podejmie tego typu
działania musi spełnić wszelkie wymagania i procedury. Z prośbą o poparcie planów działań
zwrócili się konkretni przedsiębiorcy, jednak uchwała sformułowana jest ogólnie, tak aby dawała
możliwość również innym przedsiębiorcom z terenu gminy.
Pytań nie było, przystąpiono do podejmowania uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXIV/253/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla działań związanych z rozpoznaniem i wykorzystaniem
złóż wód geotermalnych jako odnawialnego źródła energii na terenie Gminy
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych, aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. Nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje udzielali :
Antoni Chlebek – Kierownik Referatu Budownictwa odnosząc się do interpelacji radnego M.
Ratułowskiego w sprawie przebiegu obwodnicy Chochołowa. Kierownik poinformował, że na
chwilę obecną jest zatwierdzony przez Samorząd Sołectwa Chochołowa wariant obwodnicy
lewostronny. Początek obwodnicy rozpoczynałby się na początku miejscowości w Równiach
w Chochołowie, (początek miejscowości Chochołowa i koniec miejscowości Koniówka), od
ronda w stronę terenów gruntów rolnych znajdujących się na terenie Chochołowa i Cichego.
Koniec obwodnicy zakończony rondem koło zabudowań P. Józefa Zborowskiego tuż przed
Chochołowskimi Termami .
Następnie Kierownik poinformował o działaniach podejmowanych w ciągu ostatnich miesięcy, :
podjęto prace nad wariantem, który został przyjęty przez Samorząd Sołectwa Chochołów. Zarząd
Województwa ma realną szansę na otrzymanie dofinansowania na budowę obwodnicy
Chochołowa i w przypadku gdy projektowanie zakończy się sukcesem, to jest szansa aby
obwodnica powstała. W ramach tych środków była również planowana obwodnica Koniówki,
jednak Samorząd Sołectwa jednogłośnie wypowiedział się przeciwko budowie obwodnicy.
Projektowanie odbywa się na zasadzie prawa w tej chwili obowiązującego mniej
rygorystycznego, dlatego należy się śpieszyć z realizacją tego przedsięwzięcia, ponieważ nowe
prawo urbanistyczne przewiduje wiele zmian. Obecnie prowadzone projektowanie jest na etapie
wydania decyzji środowiskowej, jeśli będzie pozytywna Wojewódzki Zarząd Dróg może
przystąpić do ogłoszenia przetargu, w ramach projektu „zaprojektuj i wybuduj”.
Odnosząc się do drugiej części interpelacji Kierownik oświadczył, że wpłynęło w sumie około 2
tys. podpisów w różnych pismach skierowanych zarówno do gminy jak i też do Wojewódzkiego
Zarządu Dróg. Na wszystkie te protesty odpowiedzi zostały udzielone. W pracach projektowych
i nie tylko gminę wspiera były starosta tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski. Kierownik
przyznał, że przyjęty wariant nie jest do końca dobrym rozwiązaniem gdyż nie będzie
przyjmował ruchu ze Słowacji.
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Dodał, że wariant ten nie zamyka w przyszłości możliwości rozbudowy obwodnicy Koniówki,
Podczerwonego i Czarnego Dunajca z możliwością włączenia się do drogi wojewódzkiej
w stronę Nowego Targu.
W ramach odpowiedzi radny T. Garbaciak pytał, który z wariantów przebiegu obwodnicy jest
najtańszy.
Kierownik oświadczył, że wariant, który jest przyjęty i w trakcie realizacji jest wariantem
najtańszym.
Na dalsze interpelacje radnego odpowiedzi udzielił Klocek Stanisław – Kierownik Referatu
Geodezji informując, iż zostało zlecone wyznaczenie linii brzegowej godecie Panu Urbanowi
z biura geodezyjnego z Ludźmierza,
oraz Sekretarz Gminy w sprawie drogi za remizą stwierdzając, że jest w trakcie prowadzonego
postępowania. W dniu wczorajszym Urząd otrzymał od projektanta informację, że
z Ministerstwa wpłynęło pismo w sprawie dodatkowego uzupełnienia wniosku, ponieważ
projektant ubiega się o pewne odstępstwa, a te wymagają zgody z Ministerstwa.
Sekretarz zapewnił, że procedura się toczy i zmierza w dobrym kierunku.
Do sprawy budowy szkoły w Cichem i ewentualnego zawilgocenia budynku odniósł się
Kierownik Chlebek. Przyznał, że słuszna uwaga ze strony radnego i osobiście przygląda się
temu. Jednak stwierdził, że budowa jest w dobrym okresie, gdyż zwykle tak bywa, że budynek
zostaje na zimę przykryty i są kontynuowane roboty związane z tynkiem i to jest najgorsze.
Zapewnił, że pomimo tego, że aura nie sprzyja robotom, nie dopuści do zawilgocenia budynku.
Zadeklarował, że w tej sprawie zostanie zorganizowane spotkanie robocze z udziałem
Wykonawcy i radnych na którym wszystkie te sprawy zostaną przedstawione i omówione.
Sprawę przejęcia budynku po byłym gimnazjum w Czarnym Dunajcu wyjaśnił Sekretarz Gminy
informując, że został ogłoszony nabór na dofinansowanie modernizacji tego budynku
z przeznaczeniem pod działalność gminnej biblioteki. Nabór trwa do maja br. Wymagana do
wniosku dokumentacja jest w trakcie opracowania, oraz jest przygotowywana umowa
u Notariusza w sprawie przekazania tej nieruchomości na cel gminnej biblioteki. Sekretarz
oświadczył, że remont budynku jeśli będzie wykonywany to na pewno w przyszłym roku.
Do zgłoszonych interpelacji przez radnego T. Czepiela ustosunkował się Kierownik Chlebek.
W temacie gazyfikacji gminy oświadczył, że przebieg ewentualnej trasy sieci gazowej będzie
uwzględniony w nowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym temacie gmina
zrobi rozeznanie i wystąpi z pismem do władz na szczeblu wojewódzkim.
Kwestię uporządkowania parkingu wokół Urzędu Gminy Sekretarz odnosząc się do tej sprawy
przyznał, że problem występuje, jest zgłaszany do Urzędu i należy go rozwiązać, gdyż podjęta
akcja związana z ulotkami na dłuższą metę nie zdaje egzaminu.
Zniszczona rynna dachowa zostanie wymieniona.
Do interpelacji złożonej przez radnego Wł. Lenarta odniosła się Anna Słodyczka – Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego informując, iż odszkodowanie za niezgodne z prawem
rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem obsługi zostało wypłacone na podstawie Wyroku
Sądowego. Odpowiadając na drugą część interpelacji Pani Dyrektor Słodyczka przyznała, że
w tym okresie Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnym Dunajcu otrzymała Nagrodę Wójta
Gminy. Uzasadniając taką decyzję Dyrektor oświadczyła, że po zapoznaniu się
z okolicznościami całej sprawy związanej z wypowiedzeniem umowy, nie można było nałożyć
na Panią Dyrektor karę, jak i też ukarać ją niewypłacaniem 13 pensji, ponieważ nie może ona
być wypłacona w przypadku: nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej powyżej
dwóch dni, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym, otrzymanie kary dyscyplinarnej,
rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. W sytuacji Nagrody Wójta wniosek został
złożony przez organ prowadzący. Komisja przyznająca nagrody nie miała podstaw do tego, aby
takiej nagrody nie przyznać, biorąc pod uwagę osiągnięcia Pani Dyrektor. Oprócz obowiązków
wynikających z pełnienia funkcji Dyrektora szkoły zarządza zapleczem hotelowym
i lodowiskiem.
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Po udzielonej odpowiedzi głos zabrał radny Władysław Lenart, który stwierdził, że udzielona
odpowiedź na interpelację nie w pełni go satysfakcjonuje. Uzasadniając podał w wątpliwość
zasadność przyznania nagrody, w przypadku niedopełnienia obowiązków służbowych, które
skutkowały wypłatą odszkodowania w wysokości 4.800 zł, i kosztami sądowymi 137 zł. nawet
w przypadku gdy sprawa jest skomplikowana. W tym miejscu radny poprosił o pisemne
wyjaśnienie problemowej sprawy.
W tym miejscu głos został udzielony obecnej na sesji Pani Ewa Palenik Dyrektor Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, która między innymi wyjaśniła
okoliczności i przyczynę rozwiązania umowy z pracownikiem obsługi.
Wypowiedź Pani Dyrektor wywołała oburzenie wśród zainteresowanego radnego Wł. Lenart jak
również pozostałych radnych opozycyjnych. Radny Cz. Wajda zauważył, że sprawa wypłaty
odszkodowania nie podlega dyskusji, ale wypłata odszkodowania wraz z odsetkami stanowi
szkodę w mieniu, za którą już się odpowiada, natomiast radny T. Czepiel stwierdził, że
wystąpienie to pozostawiło „wielki niesmak”.
W tym miejscu Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego wyjaśniła, że sprawę karania
pracowników reguluje art. 113-117 kodeku pracy. Ukarać pracownika można dopiero, po jego
wcześniejszym wysłuchaniu. Takie wyjaśnienie Pani Dyrektor Zespołu Szkół złożyła i organ
prowadzący odstąpił od wymierzenia kary, ponieważ były to okoliczności, które nie
kwalifikowały się do nałożenia kary. Podkreśliła, że kierowanie tak dużą placówką wymaga
dużego poświęcenia oraz czasu i jedno potknięcie nie może przekreślić całego dorobku
dyrektora.
Na tym w całości wyczerpano pkt. 10 związany z udzieleniem Odpowiedzi na
Interpelacje Radnych.
Ad. pkt. 11. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Gawron Jan – Sołtys Sołectwa, który wnioskował o odnowienie pasów umożliwiających
przejście dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej w miejscowości Pieniążkowice, oraz ze
względu na duże nasilenie ruchu wnioskował o wyznaczenie dodatkowych pasów na tej drodze.
Ponadto w związku z planowaną modernizacją drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka- Zakopane
chciał zapoznać się z projektem robót jakie planowane są do wykonania w miejscowości
Pieniążkowice.
Dalej podniósł sprawę regulacji zniżenia studzienek wzdłuż chodnika na odcinku od remizy
w stronę „Wesołego” w Pieniążkowicach. W tej sprawie należy wystąpić z prośbą do
Wojewódzkiego Zarządu Dróg o poprawę występujących usterek w tym chodniku.
Tomasz Turski – radny Rady Powiatu zabierając głos przybliżył sprawę funkcjonowania
Związku Dużych Rodzin działającego już od 10 lat i mającego wpływ na politykę prorodzinną
rządu. Z jego inicjatywy powstały ogólnopolskie, a wcześniej samorządowe Karty Dużych
Rodzin. Podkreślił, że Gmina Czarny Dunajec została wyróżniona, ponieważ zaproponowano
zorganizowanie zjazdu na terenie gminy w październiku 2017 roku. Fakt tern nie jest bez
znaczenia, ponieważ przyczyni się do lepszej promocji gminy.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1255 dokonał zamknięcia obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

15

