P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2017
z XXIX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 listopada 2017 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 900 i trwała do godziny 10 50.
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. 900 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 zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt. 16. dotyczącego „Podjęcia
uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz inne organy
prowadzące”, z przyczyn proceduralnych, jakie nie zostały dotrzymane przez niektóre Związki
Zawodowe.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Informacja Wójta Gminy Czarny Dunajec o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Czarny Dunajec w roku szkolnym 2016/2017.
8. Podjęcie uchwały 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2017 – 2028.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVII/249/2005
Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia
do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
12.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2018.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarny Dunajec do
projektu „ekoPodhale- inicjatywa społeczno – samorządowa na rzecz OZE”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarny Dunajec do
Klastra Energii Serce Podhala.
15.Podjęcie uchwały w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec,
16.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Dział,
17.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec,
18.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec,
19.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
20.Wolne wnioski i zapytania.
21.Ocena stanu realizacji zadania inwestycyjnego w miejscowości Podszkle – wyjazd w teren.
22.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXVIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Ligas Andrzej,
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 XXVIII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali :
radny Harbut Stanisław chciał uzyskać informację na jakiej podstawie rodzina Szubów
uwłaszczyła się na działce nr 3574 położonej w Czarnym Dunajcu przy ul. Kamieniec Górny.
Działka ta stanowiła własność Gminy Żydowskiej, a użytkownikiem była gmina Czarny
Dunajec.
radny Krupa Tadeusz w imieniu mieszkańców zwrócił się o uwzględnienie w budżecie gminy
na rok 2018 zadania jakim jest projektowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej na
odcinku od kościoła w Miętustwie do granicy Starego Bystrego. Argumentował to tym, że
w ostatnim czasie droga ta zrobiła się bardzo ruchliwa z uwagi na fakt, że powstał supermarket,
stacja diagnostyczna oraz myjnia samochodowa.
radny Miętus Stanisław pytał na jakim etapie jest postępowanie Prokuratury w sprawie
zawiadomienia podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na zanieczyszczeniu wody
w wodociągu gminnym w Czarnym Dunajcu.
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Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym złożył – Józef
Babicz Wójt Gminy.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy działające
z upoważnienia Wójta Gminy w okresie 25 października 2017 roku do 24 listopada 2017 roku
dotyczyły:
Z zakresu infrastruktury sanitarno – wodociągowej w dniu 9 listopada br. podpisana została
umowa na opracowanie „Koncepcji odprowadzenia ścieków bytowych w miejscowościach :
Ciche, Ratułów i Czerwienne. Termin zakończenia prac : 29 grudnia 2017 r.
Dobiega końca budowa ujęcia wody w Podczerwonem oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym
Dunajcu wraz z budową stacji uzdatniania wody w Czarnym Dunajcu na terenie ujęcia wody.
Termin zakończenia robót przewidziany jest na 30 listopad 2017 r.
W ramach zamówień publicznych dokonano zawarcia umów na niżej wymienione zadania :
1) W dniu 10 listopada 2017 r. zawarto umowę z firmą HOLL-BUD Export – Import Emil
Holla – Podwilk na wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych z kostki betonowej
przy drodze wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Podczerwone i Koniówka. Oferowana
cena 303.010,50 zł z terminem realizacji robót do 31.05.2018 r.
2) W dniu 20 listopada 2017 r. zawarta została umowa z firmą INNOGY POLSKA S.A. –
Warszawa na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czarny Dunajec oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Dunajec w roku 2018. Oferowana cena
415.466,93 zł. Cena obejmuje dostawę prądu od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018r.
3) W dniu 14 listopada 2017 r. ogłoszono przetarg na :
Wykonanie projektów budowlanych i robót budowlanych dla zakresów :
 modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach
Filia w Dziale,
 modernizacja energetyczna budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starem
Bystrem,
 modernizacja energetyczna budynku OSP w Czarnym Dunajcu,
 modernizacja energetyczna budynku OSP w Chochołowie,
 modernizacja energetyczna budynku gimnazjum w Załucznem
 modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem,
 modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum
nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem,
 modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Samorządowego w Czarnym
Dunajcu.
 modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Podczerwonem,
 modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum
im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2017 r.
Z zakresu inwestycji drogowych, które zostały zrealizowane w dniach od 19 października
-22 listopada 2017 r. dokonano odbioru następujących dróg :
1) W dniu 26 października –odbiór poboczy z frezu bitumicznego przy drodze gminnej „Do
Skrzypnego” w Czerwiennem. Kwota 12.400 zł,
2) W dniu 20 października – odbiór odwodnienia dróg gminnych „Na Rola” i „Takuśki”
w Czerwiennem. Kwota 6.055 zł,
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3) W dniu 20 października – odbiór odwodnienia drogi gminnej „Przez Wieś” w Dziale.
Kwota 8.701 zł,
4) W dniu 20 października – odbiór odwodnienia drogi gminnej „Do Cholewów” w Dziale.
Kwota 5.836 zł,
5) W dniu 20 października – odbiór zabezpieczenia skarpy płytami ażurowymi drogi
„k/Zapotocznego” w Piekielniku. Kwota 7.881 zł,
6) W dniu 20 października – odbiór nawierzchni z frezu bitumicznego drogi gminnej
„k/Pastorka” w Piekielniku. Kwota 15.627 zł,
7) W dniu 20 października – odbiór odwodnienia drogi gminnej „Do Maciasa”
w Piekielniku. Kwota 6.092 zł,
8) W dniu 14 listopada – podpisano umowę na wykonanie remontu cząstkowego
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Lejowa” w Podczerwonem. Kwota 3.671 zł,
9) W dniu 14 listopada – podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej
drogi gminnej „Lejowa” w Podczerwonem, dłg. 140 m, kwota 30.484 zł.
10) W dniu 4 października – dokonano odbioru remontu nawierzchni tłuczniowej drogi
gminnej „Do Zonzeli” w Podszklu dłg. 430 m, kwota 101.998 zł, dofinansowanie
z budżetu państwa 57.000 zł.
11) W dniu 14 listopada – podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej
i odwodnienia dróg gminnych „Wrony” i „Jasienie” w Załucznem, na kwotę 12.020 zł.
W dniach od 16 do 20 listopada Komisja Wojewódzka przeprowadziła weryfikację szacunku
strat spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w dniu 24 września 2017r.
Pozytywnie zweryfikowano straty na następujących drogach gminnych :
a) W Cichem - „Do Stadionu” na dł 400 m, „Do Cmentarza w Górze” na dł 250 m, „Na
Ostrysz” na dł. 720 m,”Pytlowoców Brzyzek” na dł. 370 m,
b) w Czarnym Dunajcu – „Borowa” na dł. 1 390 m,
c) W Czerwiennem – „Do Skrzypnego”o dł. 650 m, „Wirmańska” na dł. 690 m,
d) W Piekielniku „Jendraskowa” na dł. 850 m, „Do Iżralów” na dł. 680 m
e) W Podszklu „Marcusiakowa” na dł. 900 m,
f) W Ratułowie „Szeligówka” na dł. 260 m,
g) W Starem Bystrem „Ślamkowa” na dł. 570 m,
h) W Załucznem „Sepcia Góra” na dł. 250 m
W ramach działania Biura Rozwoju Gminy pozyskano dofinansowanie na zadania inwestycyjne:
W dniu 20 listopada br. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn : „ Rozbudowa
i przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 w miejscowości Ciche na Zespół Szkół
Podstawowej i Gimnazjum”. Wartość zadania szacuje się na kwotę ok. 5,86 mln zł,
dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2,34 mln zł.
W dniu 16 października br. gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn : „ Wymiana
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec
oraz Gminy Kościelisko „. Wartość zadania szacuje się na kwotę ok. 1,4 mln. zł, dofinansowanie
wynosi 1,38 mln. zł. Zadanie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
W dniu 14 listopada br. gmina otrzymała informację o pozytywnej ocenie wniosku
o dofinansowanie zadania „Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w Czarnym
Dunajcu. Wartość zadania szacuje się na kwotę ok. 1,5 mln zł, prognozowane dofinasowanie
wynosi 611.000 zł.
W dniu 30 października br. gmina podpisała umowę o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
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„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP
w Piekielniku”. Całkowity koszt zadania 869.000 zł. Wartość pożyczki 300.000 zł.
W dniu 10 listopada br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Historyczno- kulturowo –
przyrodniczego szlaku wokół Tatr – etap III”. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania na
budowę szlaku rowerowego łączącego miejscowość Piekielnik z istniejącym szlakiem
rowerowym w Czarnym Dunajcu, oraz odrestaurowanie zabytkowej stacji kolejowej
w Podczerwonem celem przeznaczenia pod wynajem na cele służące w szczególności
rowerzystom. Szacowany koszt zadania wynosi 3 mln. zł, wnioskowane dofinansowanie
w wysokości 2,5 mln. zł.(85%).
W dniu 23 listopada br. została podpisana umowa o dofinansowanie zakupu średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ciche Środkowe. Łączny koszt dofinansowania
835.000 zł, wkład własny – 78.000 zł. Umowa podpisana z Ministrem Sprawiedliwości
Zbigniewem Ziobro.
W ramach działania Referatu Ochrony Środowiska w dniu 2 listopada br. została podpisana
umowa na dostawę 120 sztuk nowych elementów oświetlenia świąteczno – noworocznego na
kwotę 124.980,30 zł., oraz w dniu 21 listopada br. został zakupiony ciągnik z TUZ-em, marki
KIOTL model TF10 z pługiem do odśnieżania śniegu oraz skrzynią załadunkową. Łączna kwota
zakupu wyniosła 136.099,50 zł brutto.
W Referacie Geodezji Gospodarki Nieruchomościami w drodze komunalizacji nabyto
nieruchomości w drodze komunalizacji :
1. Decyzja nr 1 WS-VII.7532.1.401.2017.AJ z dnia 04.08.2017r. oraz decyzja nr 2 WSVII.7532.1.401.2017.AJ z dnia 11.08.2017r. dotycząca nabycia działek 17988/3, 17990,
17958, 17939/1, 17939/2, 17844, 17858 i 17859 o łącznej pow. 1.5623 ha ewid.nr
o łącznej pow. 3.7950 ha położonych w Cichem. Decyzja stała się ostateczna z dniem
19.08.2017r. oraz z dniem 26.08.2017r.
2. Decyzja nr 1 WS-VII.7532.1.517.2017. z dnia 08.09.2017r. oraz decyzja nr 2
WS-VII.7532.1.517.2017.BT z dnia 08.09.2017r. dotycząca nabycia działek
7227 i 303 o łącznej pow. 2.5647 ha położonych w Czarnym Dunajcu. Decyzja stała się
ostateczna z dniem 26.09.2017r.
3. Decyzja nr WS-VII.7532.1.62.2017.SA z dnia 12.04.2017r. dotycząca nabycia działek
18112/3 i 18112/5 o łącznej pow. 0.0450 ha położonych w Cichem. Decyzja stała się
ostateczna z dniem 27.04.2017r.
4. Decyzja nr WS-VII.7532.1.81.2017.KM z dnia 04.04.2017r. dotycząca nabycia działki
11072/2 o pow. 0.6140 ha położonej w Ratułowie. Decyzja stała się ostateczna z dniem
19.04.2017r.
5. Decyzja nr WS-VII.7532.1.79.2017.AJ z dnia 19.04.2017r. dotycząca nabycia działek
6348 i 7086 o łącznej pow. 1.0699 ha położonych w Czarnym Dunajcu. Decyzja stała się
ostateczna z dniem 04.05.2017r.
6. Decyzja nr 1 WS-VII.7532.1.82.2017.KM z dnia 26.05.2017r. oraz decyzja nr 2 WSVII.7532.1.82.2017.KM z dnia 09.06.2017r. dotycząca nabycia działek 10970/3, 10970/4,
10971/1, 10971/2, 10972/1, 10972/2 i 10990/3 o łącznej pow. 1.0883ha w Chochołowie.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 10.06.2017r. oraz z dniem 24.06.2017r.
W zakresie prowadzonych inwestycji w dniu 7 listopada br. podpisano umowę na wykonanie
robót remontowych w szkole podstawowej w Podczerwonem, Wartość umowy 2.120 zł,
z terminem realizacji do 15 grudnia 2017 r.
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W dniu 10 listopada br. podpisano umowę na wykonanie robót malarskich w szkole
podstawowej w Piekielniku. Wartość umowy 4.500 zł, z terminem realizacji do 8 grudnia 2017 r.
W dniu 14 listopada br. podpisano umowę na wykonanie adaptacji klas na potrzeby przedszkola
w szkole podstawowej w Starem Bystrem Nr 1. Wartość umowy 9.800 zł, z terminem realizacji
do 18 grudnia 2017 r.
W okresie sprawozdawczym Wójt wziął udział w niżej wymienionych spotkaniach :
27 października – narada z przedstawicielami gmin sąsiednich w sprawie rezolucji dotyczącej
zapisów w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego
dotyczących m. in. utworzenia Parku Krajobrazowego „Torfowiska Orawskie”.
3 listopada – spotkanie w Orawskim Centrum Kultury z przedstawicielami gmin z Orawy
i Podhala oraz mieszkańcami i przedstawicielami Województwa Małopolskiego w sprawie
sprzeciwu wobec planów utworzenia dwóch parków krajobrazowych : Pasma Policy oraz
Torfowisk Orawskich.
6 listopada – spotkanie z przedstawicielami gmin partnerskich w sprawie treści porozumienia
o utworzeniu Podhalańsko – Orawskiego Klastra Energii. Na spotkaniu omówiono treść
porozumienia oraz ustalono wstępnie, że rolę koordynatora pełnić będzie Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
8 listopada – spotkanie z przedstawicielami Gminy Kościelisko w sprawie realizacji projektu
„Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”
dofinansowanego z programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ad. pkt. 6. informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady złożył – Gonciarczyk Stanisław – Przewodniczący Rady Gminy.
Po wysłuchaniu Informacji pytań nie wnoszono, przez aklamację została przyjęta do akceptującej
wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Informację Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny
Dunajec w roku szkolnym 2016/2017 w formie prezentacji przedstawiła Anna Słodyczka –
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 59 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31
października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym
o wynikach :
1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły
nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego,
2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra
w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań
własnych jednostki samorządu terytorialnego.
W roku szkolnym 2016/2017 podjęto decyzje dotyczące :
 przygotowania szkół do przeprowadzenia reformy edukacji związane z nową siecią
szkolną, z arkuszami organizacyjnymi, oraz z problemami kadrowymi,
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 aktualizacją przepisów związanych z reformą oświaty (ustawa Prawo oświatowe,
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zmiany w rozporządzeniach MEN,
 zapoznawaniem się z przepisami wprowadzającymi reformę oświaty.
W roku szkolnym 2016/2017 na terenie gminy organizacja sieci szkół przedstawiała się
następująco : funkcjonowało 5 zespołów szkół podstawowych i gimnazjów, jedno samodzielne
gimnazjum, oraz 2 gimnazja prowadzone przez osoby prawne tj. Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich, 1 szkoła podstawowa sześcioklasowa filialna (Pieniążkowice) i 1 szkoła
podstawowa sześcioklasowa o obniżonym stopniu organizacyjnym z klasami I – III w Cichem
nr 3, oraz 3 szkoły podstawowe prowadzone przez osobę prawną – Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich (Czerwienne, Stare Bystre 1, Stare Bystre 2).
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę wynosiła :
W przedszkolach i punktach przedszkolnych – 422
w szkołach podstawowych
- 1223
w gimnazjach
- 564
Co stanowi łącznie 2209 uczniów, to jest o 88 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2015/2016,
w którym liczba uczniów wynosiła 2297.
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez SPSK wynosi 785
uczniów :
w przedszkolach niepublicznych i OP
- 290
w szkołach podstawowych
- 317
w gimnazjach
- 178
Łączna liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Limbo wynosi
15, do Prywatnego Integracyjnego Bajkowego Przedszkola – 50.
Łączna liczba uczniów na terenie gminy spadła o 55 uczniów i wynosiła 3059 uczniów.
Budżet jednostek oświatowych za 2016 rok, w przeliczeniu na 1 ucznia obrazuje tabela w rozdz.
7. – Informacji. Ogółem wykonane wydatki wyniosły - 9.006,66 zł.
Natomiast przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkoli i szkół w 2016 r. wykazano
w Tabeli Nr 1 na str. 23 przedmiotowej Informacji. Najwięcej przychodów uzyskał zespół szkół
w Czarnym Dunajcu – 84.961,76 zł, zespół szkół w Cichem nr 1 – 3.048, oraz gimnazjum
Załuczne – 739,86 zł. Razem szkoły podstawowe pozyskały środki w wysokości 93.525,
10 zł. Ogółem pozyskano - 120.531, 23 zł.
W szkołach prowadzonych przez gminę zatrudnionych jest 271 nauczycieli : w tym 16
stażystów, 33 nauczycieli kontraktowych, 65 mianowanych, oraz 157 nauczycieli
dyplomowanych.
Nadzór nad szkołami w zakresie budżetu gminy z upoważnienia Wójta Gminy prowadzi
inspektor ds. księgowości budżetowej i kontroli. W okresie sprawozdawczym w ramach kontroli
zarządczej przeprowadzono 16 kontroli, wydano 34 zalecenia pokontrolne.
W zakresie dydaktyki nadzór prowadzi Kuratorium Oświaty, które przeprowadziło 4 kontrole i 1
ewaluację problemową w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
Wydano 1 zalecenie pokontrolne.
W ubiegłym roku szkolnym odbyło się 8 narad roboczych Dyrektora GZO z dyrektorami szkół
i placówek oświatowych, podczas których omawiano przede wszystkim sprawy związane
z wdrażaniem reformy systemu oświaty, przekazywano bieżące informacje, omawiano na
bieżąco zachodzące zmiany w przepisach prawa oświatowego, a także rozwiązywano
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pojawiające się problemy. W ramach wspomagania pracy nauczycieli i dyrektorów
zorganizowano 6 szkoleń i zajęć warsztatowych o różnorodnej tematyce.
Projekty rządowe i PEFRON realizowane przez Gminny Zespół Oświatowy :
Program „Młodociani” – wpłynęło 86 wniosków, na podstawie których wypłacono 67
pracodawcom kształcącym uczniów na łączną kwotę 655.451,26 złotych.
„Wyprawka szkolna 2016/2017” – otrzymana dotacja w wysokości 9.321,58 zł. dla 37 uczniów
niepełnosprawnych korzystających z programu.
„Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli rok 2016/2017”
rozpatrzono wnioski 34 osób na łączną kwotę 32.250 złotych.
„Już pływam” – kwota ogółem 130.200 zł, w tym środki z budżetu Województwa – 48.650 zł,
środki z budżetu gminy – 35.050 zł, i wpłata rodziców dzieci – 46.500 zł.
„Jeżdżę z głową” – kwota ogółem 97.395 zł, w tym środki z budżetu Województwa – 41.500 zł,
z budżetu gminy – 35.495 zł, i wpłaty od rodziców – 20.400 zł.
„Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne” – dotacja celowa w 2016 r.
ogółem 196.080,76 zł, - rozliczona do wysokości – 186.789,42 zł. Dotacja celowa w 2017 r. –
kwota 342.033,50 zł – w trakcie realizacji.
„Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – 0,4%” – pozyskano środki dla szkoły
podstawowej w Załucznem na doposażenie pomieszczeń do nauki w meble w wysokości
22.464,78 zł, która w całości została wydana na zakup doposażenia, oraz na remont sanitariatów
w tej szkole - pozyskano kwotę w wysokości 150.000 zł.
Odbyły się 3 konkursy na stanowiska dyrektora : w szkole w Czarnym Dunajcu – wygrała Pani
Ewa Palenik, w szkole Nr 3 w Cichem – wygrała Pani Anna Jakubiec i w szkole nr 1
w Czerwiennem – Pani Maria Miętus.
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono 2 postępowania egzaminacyjne. Wszyscy
nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Przyznano również Nagrody Wójta Gminy dla 14 dyrektorów i 14 nauczycieli na łączną kwotę
31.766,40 zł.
W okresie sprawozdawczym dowóz dzieci do szkół był organizowany na 2 trasach
obsługiwanych przez Gminny Zespół Oświatowy, oraz 9 tras obsługiwanych przez prywatnych
przewoźników. Ogółem do szkół podstawowych i gimnazjów dowożonych było 417 uczniów tj.
o 116 uczniów mniej niż w poprzednim roku szkolnym, co dało oszczędności w granicach
170.000 zł.
W roku szkolnym 2016/2017 wykonano 15 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 6.961.996,29
zł.
W roku szkolnym 2016/2017 nie było przeprowadzanego egzaminu zewnętrznego dla klas
szóstych szkół podstawowych. Związane to było z reformą systemu oświaty.
Średnie wyniki staninowe po egzaminie gimnazjalnym określające poziom zdobytej wiedzy,
z języka polskiego w skali procentowej, historii i wos-u, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych, języka niemieckiego poziom podstawowy i języka angielskiego poziom
podstawowy i rozszerzony – przedstawia tabela w rozdz. 15 (str.33) – przedmiotowej Informacji.
Wyniki egzaminu zewnętrznego badane są również pod kątem tzw. Edukacyjnej Wartości
Dodanej (EWD), z podziałem na szkołę wspierającą, szkołę sukcesu, szkoły wymagającej
naprawy i szkoły niewykorzystanych możliwości.
Do złożonej Informacji – stanowiącej zał. nr 5 do niniejszego protokołu - radni nie
wnosili żadnych pytań przyjmując ją do akceptującej wiadomości.
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Ad. pkt. 8. Propozycję zmiany budżetu gminy na rok 2017 przedstawiła Skarbnik Gminy –
Pilch Stanisława.
Na wstępie poinformowała, że w stosunku do przesłanych wcześniej materiałów zaistniała
poważna zmiana związana z podpisaniem w dniu 23 listopada br. umowy z Ministrem
Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla
OSP Ciche Środkowe. Dofinansowanie pochodzi z programu pilotażowego tzw. Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym (Fundusz Sprawiedliwości) w wysokości 763.162 złote. Środki własne
w wysokości 71.838 złotych. Kwota zakupu samochodu bojowego w wysokości 780.000 zł., oraz
10 toreb medycznych dla tej jednostki o wartości 55.000 zł. Środki na wkład własny urzędu
pochodzą z uzyskanej pożyczki z budżetu gminy na zakup samochodu bojowego dla OSP
Piekielnik.
Następna zmiana dotyczyła środków z rezerwy ogólnej budżetowej państwa na dofinansowanie
inwestycji pn. : „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości
Ciche na Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum” działanie 3.1.9.1 w wysokości – 2.348.684
złote. Dotacja musi zostać wydatkowana do końca roku, oraz podpisany protokół końcowy
rozliczający zadanie. Zadanie uda się zrealizować do końca roku z uwagi na to, że Wójt Gminy
nie wyraził zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu realizacji inwestycji. Kwota ta zwiększa
dochody, wydatki zapisane w budżecie roku 2017 z kredytu, w związku z czym proponuje się
zwiększenie rozchodów budżetu gminy o kwotę 2.000.000 zł, (w grudniu nastąpi jeszcze spłata
kredytu zaciągniętego w roku 2016 na budowę szkoły), oraz zmniejszenie kredytu na rok bieżący
o kwotę 400.000 złotych. W efekcie kredyt na tę inwestycję wyniesie 3.600.000 złotych,
spłacany od roku 2019 przez okres 10 lat.
Kolejne zmiany związane były :
 ze zmniejszeniem budżetu o planowaną dotację na zadanie : „Kompleksowa
modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” o kwotę
2.006.963 złote, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2018 rok.
 z wydatkami szkół finansowane z darowizn na rzecz szkoły Odrowąż 3.000 zł, Podszkle
500 zł, Czerwienne nr 1 – 1.800 zł.
W rezultacie zwiększenie dochodów nastąpiło o kwotę 1.110.183 złote.
Oprócz w/w zmian w wydatkach nastąpiły zmiany na wniosek Sołectw :
Piekielnik – przeniesienie kwoty 9.500 zł z pozycji remont dróg na modernizację oświetlenia
dróg,
Załuczne – przeniesienie środków z remontów dróg 5.138 zł, z modernizacji oświetlenia ulic
4.872 złote (Fundusz Sołecki) na zadanie wykonanie placu manewrowego przy remizie OSP
w Załucznem – 10.010 złotych.
Ostatnia zmiana dotyczyła przeniesienia środków zabezpieczonych na ewentualną spłatę
udzielonego na rzecz PPK Nowy Targ gwarancji – kwota 225.047,88 złotych na wydatki :
odśnieżanie dróg i nadzory 80.000 zł, zakup kosiarki i zamiatarki do zakupionego ciągnika
17.000 zł, wydatki na rzecz OSP 36.731,88 zł, wydatki rzeczowe administracji 40.000 zł,
Pytań do proponowanych zmian budżetu gminy nie wnoszono, bezpośrednio po odczytaniu
uchwały przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXIX/295/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 roku
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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 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Po podjęciu uchwały radny Czesław Wajda w imieniu radnych z miejscowości Ciche, sołtysa
i mieszkańców złożył na ręce Wójta Gminy podziękowanie urzędnikom zajmującym się
opracowaniem wniosku i osobom, które występowały o fundusze na realizację zadań
w miejscowości Ciche.
Ad. pkt.9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była ze zmianą kwot
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, oraz ze zmianą kwot
w przedsięwzięciach takich jak :
- Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” –
przesunięcie realizacji zadania na rok 2018,
- „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” –
przesunięcie realizacji zadania na rok 2018.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIX/296/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017 2028
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Kolejna uchwała dotyczyła formalnego dostosowania wzorów formularz deklaracji
na podatek od nieruchomości, rolny i leśny do przepisów aktualnie obowiązujących.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXIX/296/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Komentarza do uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały
Nr XXVII/249/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku udzielał Radca Prawny Urzędu – Walkosz
Marian.
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Odczytanie uchwały poprzedził krótkim komentarzem. Ustawa o ogłaszaniu aktów
normatywnych przewiduje ogłaszanie tekstu jednolitego ustaw, analogicznie odnosi się to
również do ogłaszania tekstów jednolitych uchwał Rady Gminy. Ogłoszenie tekstu jednolitego
dotyczyło uchwały Rady Gminy z 2005 roku w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg
gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie gminy Czarny Dunajec. W związku z tym, że
w dniu 17 kwietnia 2015 roku, oraz w dniu 29 listopada 2016 roku Rada Gminy dokonała
zmiany przedmiotowej uchwały, zachodzi zatem konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian :
w pkt. 15 załącznika do w/w uchwały zmieniono nazwę drogi z dotychczasowej :Do Kierni” na
nową „Za Wodą”, oraz w punkcie 27 tegoż załącznika z nazwy „Za Wodą” na nazwę „Za
Wodę”.
Ponadto w punkcie 10 „Do Morawy” załącznika do uchwały dokonano zmiany nr ewid. działki
z dotychczasowego „11109/2” na nowy „11109/4”.
Pytań nie było, przystąpiono do podejmowania uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXIX/297/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg
gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. Co roku Rada Gminy w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego
przyjmuje roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W dniu 30 października program
współpracy konsultowany był z organizacjami działającymi na terenie gminy. Projekt programu
zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowo udostępniony był w postaci
tekstowej w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy. Uwagi i wnioski dotyczące programu
można było składać osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
elektronicznej na adres Centrum Kultury. Ogółem na współpracę programu w roku 2018
przeznaczono środki finansowe w wysokości 520.000 zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym jest
to wzrost o 90.000 zł, w tym na realizację zadań w zakresie kultury - 240.000 zł, wysokość
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie sportu – 280.000 zł. Cały
Program składa się z 13 rozdziałów, jedyną zmianą do roku poprzedniego jest dodanie w rozdz.
XI – ust. 1 o treści : „ organizacje pozarządowe w trakcie realizacji programu mogą składać
wnioski dotyczące sposobu realizacji programu, oraz ust. 2 o treści : „ miernikami efektywności
realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności : liczba
ogłoszonych konkursów, liczba ofert, które wpłynęły w ramach konkursów, liczba umów
zawartych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, oraz wysokość
środków finansowych przeznczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych.
Została podjęta uchwała :
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U C H W A Ł A NR XXIX/298/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.13. Kolejna uchwała związana była z projektem w dziedzinie odnawialnych źródeł
energii jaki gmina ma zamiar realizować. Dotyczył on montażu instalacji ogniw
fotowoltaicznych, jak również innych źródeł energii.
Projekt o nazwie „ekoPodhale inicjatywa społeczno –samorządowa” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Liderem projektu jest Miasto Zakopane, partnerami są gminy : Biały Dunajec, Czarny Dunajec,
Kościelisko oraz Szaflary.
Sekretarz przybliżając projekt uchwały podkreślił, iż uchwała jest niezbędna, by aplikować
o środki finansowe na ten cel.
W ramach przedkładanej uchwały głos zabrał radny Tomasz Garbaciak zwracając uwagę na fakt,
że pomysł dobry należy się z tego cieszyć, gdyż jak podkreślił w jedności siła. Jednak zauważył,
iż w przypadku założenia farmy fotowoltaicznej o produkcji 3 kW, nadmiar wyprodukowanej
energii można odsprzedać państwu, które kupuje tą energię na podstawie Urzędu Regulacji
Energii po niecałe 16 groszy za kilowatogodzinę. Jest to więc interes, którego koszty,
w przypadku dobrych prognoz wzrostowych cen energii, być może zwrócą się dopiero po 12
latach. Zatem uregulowanie tej kwestii wymaga zmiany przepisów prawa w tym zakresie.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A NR XXIX/299/2017
RADY GMINY C ZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarny Dunajec do projektu
„ekoPodhale- inicjatywa społeczno – samorządowa na rzecz OZE”
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 14. W miesiącu październiku br. Rada Gminy dokonała podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia gminy do Klastra Energii z innymi mini gminami z terenu Orawy. Niestety prawo
nie pozwala włączyć wszystkich zainteresowanych partnerów, stąd konieczność podjęcia nowej
uchwały w sprawie przystąpienia do klastra Energii, członkami którego może być nie więcej niż
5 gmin z terenu dwóch sąsiednich powiatów. Utworzenia klastra energii ma na celu poprawę
stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki
dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych. Ponadto,
w procedurach aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów
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ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, istnienie klastra i bycie jego członkiem
zapewni lepszą pozycję w rankingu aplikujących wnioskodawców.
Do uchwały odniósł się radny Tomasz Garbaciak, który stwierdził, iż uchwała nie przewiduje
źródeł finansowania z tytułu przystąpienia gminy do klastra energii, pytał więc na jakiej zasadzie
finansowanie będzie się odbywało. Ponadto radny podnosił niespójność treści zapisu w § 8 pkt. 5
dotyczący wystąpienia z klastra energii za 3 miesięcznym wypowiedzeniem, oraz pkt. 7 ppkt. c
mówiący o przesłankach wykluczenia partnera z klastra z powodu, gdy „dalsze funkcjonowanie
Partnera w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane”.
Do spostrzeżeń radnego ustosunkował się Sekretarz, który stwierdził, że zapis ten został
umieszczony pod kątem podmiotów prywatnych, spółek czy różnych firm, gdyż nie ma tutaj
ograniczeń. Jednak zmiana zapisu w treści Porozumienia wymaga zgody wszystkich pozostałych
partnerów. Co do finansowania Sekretarz powiedział, że istnienie klastra dzieli się na dwa etapy,
pierwszy etap jest etapem zbilansowania energetycznego danego obszaru i stworzenia strategii
działania, czyli taki etap bez działalności gospodarczej, pewne środki będą potrzebne
i przekazywane na rzecz partnera, który to będzie realizował związane z opracowaniem
dokumentów, jednak będą to niewielkie środki przypadające na jednego partnera. Natomiast
drugi etap, który zakłada ustawa o działalności gospodarczej, ale jest to już odrębna sprawa, gdyż
do prowadzenia takiej działalności wybiera się partnera, który taką działalność prowadzi, lub też
powołuje się do życia fundację, czy też spółdzielnię.
radny Czesław Wajda tytułem wyjaśnienia odpowiedział, że § 9 pkt. 4 zawiera zapis dotyczący
własnych kosztów, które ponosić będą partnerzy z tytułu uczestnictwa. Dalej radny wyraził
obawę związaną z tym, że jeżeli jakiś przedsiębiorca na terenie gminy będzie chciał produkować
pelet, czy tego typu klaster nie będzie dla niego przeszkodą, ponadto z dokumentów nie wynika,
że gmina coś zyska, a wiadomo już, że poniesie koszty.
Ustosunkowując się do tego wątku Sekretarz stwierdził, że klastry powstają po to by
skoordynować pracę w dziedzinie wytwarzania, produkcji nowych technologii w temacie
odnawialnych źródeł energii i gdyby miały być balastem na pewno nikt nie podpisywał by
Porozumień w tej sprawie. Żeby nawiązać współpracę w dziedzinie produkcji peletu trzeba
spełnić wiele warunków i takie warunki można tylko spełnić we współpracy wielu podmiotów.
A najważniejszy argument przemawiający za utworzeniem tego typu klastra jest możliwość,
zgodnie ze strategią państwa, pozyskanie dofinansowania nie tylko unijnego lecz również
krajowego.
W drodze uzupełnienia Jacek Piotrowski insp. ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
poinformował o dwóch wątkach klastrowych. Jeden klaster, gdzie gmina Czarny Dunajec jest
partnerem prowadzącym. Natomiast w sytuacji dzisiejszej uchwały jest mowa o klastrze do
którego gmina przystępuje celem uzyskania dodatkowych punktów dla tego projektu związanego
z odnawialnymi źródłami energii. Partnerstwo, które powstaje w ramach klastra służy tylko
i wyłącznie na potrzeby tego projektu, czyli są założenia energetyczne związane z pompami
ciepła, fotowoltaiką, piecami oraz kolektorami słonecznymi i w ramach tego klastra gmina
będzie realizować wszystkie te zadania, które zostały wprowadzone do wniosku związanego
z odnawialnymi źródłami energii. Natomiast klaster drugi dotyczy szerszego rozwoju
wykorzystania zasobów występujących na Podhalu, a które łączą gminy, czyli zbilansowania
energii, a docelowo ma służyć lokalnym przedsiębiorcom, którzy mają widzieć interes
w tym żeby przystąpić do klastra i możliwość korzystania dzięki temu z dodatkowych
zewnętrznych źródeł finansowania.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A NR XXIX/300/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
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w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarny Dunajec do Klastra Energii
Serce Podhala
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 15. Nadanie statutu Szkole Podstawowej w Załucznem podyktowane zostało
wprowadzoną reformą systemu oświaty w wyniku której gimnazjum w Załucznem zostało
przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową. Niniejszy Statut między innymi określa cele
i zadania szkoły, organy szkoły, szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego,
oraz postanowienia końcowe.
Pytań do przedstawianego statutu nie zgłaszano, bezpośrednio po odczytaniu uchwały
przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXIX/301/2017
RADY GMINY CZARNY DUANJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Załucznem
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16. Ostatnie procedowane uchwały związane były z najmem, dzierżawą składników
mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec i Dział.
Pierwsza z uchwał dotyczyła przedłużenia w trybie bezprzetargowym P. R. Kuziel umowy najmu
lokalu o pow. użytkowej 45 m2 wykorzystywanego pod działalność gospodarczą na okres do 31
grudnia 2020 roku.
Kolejno dokonywano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A Nr XXIX/302/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu –20 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 14 do niniejszego
protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścił radny J. Wacławiak.
Ad. pkt. 17. Druga z kolei uchwała dotyczyła także przedłużenia umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym P. Bolesławowi Dzielskiemu nieruchomości o pow. 0.0050 ha położonej
w Dziale na okres do 31 grudnia 2020 roku :
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U C H W A Ł A Nr XXIX/303/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Dział
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 18.
Następna dzierżawa związana była z przedłużeniem umowy w trybie
bezprzetargowym P. J. Liszka nieruchomości o pow. 0.200 ha położonej w Czarnym Dunajcu
pod działalność rolniczą na okres do 31 grudnia 2020 roku :
U C H W A Ł A Nr XXIX/304/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 19. Na kolejną dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki o pow. 0.0030 ha na okres
do 31 grudnia 2020 roku Wspólnocie Mieszkaniowej Domu przy ul. Parkowej w Czarnym
Dunajcu- Rada Gminy wyraziła zgodę, podejmując w tym zakresie uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXIX/305/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu –21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.20. W sprawie zgłoszonej Interpelacji przez radnego St. Harbuta dotyczącej
uwłaszczenia się na działce stanowiącej własność Gminy Żydowskiej - Kierownik Referatu
Geodezji Gospodarki Nieruchomościami zobowiązał się do pisemnego udzielenie odpowiedzi,
ze względu na to, że sprawa wymaga dokładnego sprawdzenia.
Uwzględnienie zadania projektowania chodnika przy drodze powiatowej w Miętustwie
w projekcie budżetu roku 2018 – Kierownik Referatu Budownictwa – Antoni Chlebek odnosząc
się do zgłoszonej interpelacji poinformował, iż Zarząd Dróg Powiatowych podjął czynności
związane z rozpoczęciem prac projektowych związanych z budową chodnika, w związku z czym
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Kierownik zapewnił, że po sesji dokona uściślenia czy konkretnie chodzi o ten chodnik,
o budowę którego wnioskuje radny.
W sprawie toczącego się postępowania związanego z zanieczyszczeniem wody w wodociągu
gminnym – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Magdalena Jarosz poinformowała, że
sprawa zanieczyszczenia wody została zgłoszona do Prokuratury na początku października. Dwa
tygodnie temu działając z upoważnienia Wójta Gminy złożyła zeznanie w tej sprawie na
Komisariacie Policji w Czarnym Dunajcu. Tak więc sprawa jest w toku postępowania.
Komisariat Policji obecnie prowadzi czynności sprawdzające pod nadzorem Prokuratury.
Ad. pkt. 21. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady – Stanisław Gonciarczyk zapoznał radnych z pismem Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego w sprawie możliwości uzyskania wsparcia finansowego budowy
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Zarząd Województwa Małopolskiego
ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie na PSZOK-i w ramach, którego wnioski można
składać do 7 grudnia br.,
oraz pismem Polskiego Instytutu Biograficznego wraz z Wydawnictwem Helion, które
w związku z przygotowaniem piątego wydania „Złotej Księgi Polskiego Samorządu” zwróciło
się do gminy z prośbą o wytypowanie najwybitniejszych przedstawicieli samorządów, które
aktywnie działają w strukturach samorządowych i które spełniają warunki określone w piśmie.
radny Jan Tylka zabierając głos złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji inwestycji jaką jest szkoła w Cichem. Słowa uznania głównie skierował do
Wójta Gminy, który podjął się tak trudnego zadania. Drugim ważnym przedsięwzięciem dla
miejscowości było pozyskanie dofinasowania na zakup samochodu bojowego dla OSP Ciche
Środkowe. Udało by się to wszystko osiągnąć dzięki staraniom Wójta i urzędników gminy –
podkreślał na koniec wystąpienia – radny.
Do podziękowań przychylił się również radny Tadeusz Krupa.
Na koniec głos jeszcze zabrała Domagała Maria – Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, która
nawiązując do interpelacji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
poinformowała, że w tej sprawie złożyła interpelację na sesji Powiatu miesiąc temu. Powiat jest
przychylny pozostaje tylko kwestia czy gmina wyrazi wolę partycypowania w kosztach tego
zadania.
Na tym o godz. 1000 w całości została wyczerpana część robocza sesji, po której nastąpił
wyjazdy w teren, celem zwizytowania zrealizowanego zadania inwestycyjnego polegającego na
przebudowie drogi powiatowej :
- drogi nr 1664 K Harkabuz – Piekielnik, o dłg. 894 m (od kościoła w kierunku Piekielnika)
- drogi nr 1682 K Podszkle – Podwilk, o dłg. 3085 m ( od kościoła do granicy Gminy
z Podwilkiem).
Wykonawca :Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Nowy Targ. Rozpoczęcie
robót- maj 2017, zakończenie – 30 listopad 2017 r.
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Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław dokonał zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

