P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2017
z XXVI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 9 00 i trwała do godziny 12 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy, Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława oraz Kierownicy
poszczególnych Referatów Urzędu 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 wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały, w pkt. 11.
w sprawie „ zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe”, oraz wprowadzenia
w pkt. 13 „Wolne wnioski”. W związku z tym dotychczasowe pkt. 11 i 12 przesunięto kolejno
jako pkt. 14 i 15.
Uzasadnienia wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sieci szkół
podstawowych i gimnazjów dokonała Anna Słodyczka – Dyrektor GZO. Wyjaśniła że organ
nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wyniku przeprowadzonej
analizy przedmiotowej uchwały powziął wątpliwość w zakresie określenia przez Radę Gminy
obwodów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w części zał. nr 4 do niniejszej
uchwały. Organ nadzoru stoi na stanowisku, że uchwały w sprawie sieci przedszkoli nie można
utożsamiać z ustaleniem sieci szkół, co oznacza, że dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego nie można ustalać obwodów przedszkoli,
gdyż ustawa o systemie oświaty takiego uprawnienia organowi gminy nie przyznała. Zakres
uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkolnej jest przedmiotowo ograniczony i winien objąć
wyłącznie ustalenie nazw i adresów publicznych przedszkoli, form przedszkolnych i oddziałów
w szkołach podstawowych, prowadzonych na terenie gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się uchylenie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji,
10.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu
inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo
oświatowe.
12.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych w miejscowościach : Czerwienne, Ciche
i Podszkle – wyjazd w teren.
15.Zakończenie obrad sesji.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Harbut Stanisław,
stwierdził, że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego
przyjęcie bez czytania.
Wobec tego, że nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący
Rady przychylił się do wniosku radnego, poddając wniosek pod jawne głosowanie, w wyniku
którego protokół z XXV sesji Rady został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez
czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli :
radny Ratułowski Marcin pytał czy gmina posiada wiedzę w temacie kosztów koncepcji
przebiegu obwodnicy Chochołowa i całkowitej wartości inwestycji, oraz czy władze gminy
rozpoznały wniosek zgłoszony na ostatniej sesji dotyczący przeprowadzenia Referendum
w problemowej sprawie.
radny Garbaciak Tomasz pytał czy są prowadzone rozmowy i negocjacje w sprawie wykupu
działki pod rozbudowę szkoły w Czerwiennem Dolnym,
oraz jak przebiegają rozmowy ze Starostwem w kwestii opracowania koncepcji na budowę
chodników wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czerwienne.
radny Dzielski Kazimierz ponowił sprawę związaną z naprawą uszkodzonego ogrodzenia na
placu zabaw usytuowanego po drugiej stronie Zespołu Szkół w Czarnym Dunajcu.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Babicz Józef.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy i jednostki
organizacyjne gminy działające z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 28 lipca do 25 lipca
2017 roku obejmowały :
W ramach zamówień publicznych dokonano zawarcia umów na realizację zadań :
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1. W dniu 26 czerwca na Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy w okresie od lipca
2017 r. do grudnia 2019. Dla gospodarstw domowych cena brutto 3.392.321,31 zł, dla
szkół i terenów publicznych, cena brutto 376.924,59 zł,
2. W dniu 27 czerwca na Budowę 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 realizacji inwestycji do 30.11.2017 r., cena brutto
3.295.728,25 zł.
3. W dniu 5 czerwca na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarny Dunajec
w ul. Mościckiego, ul. Piłsudskiego i ul. Kolejowej wraz z budową przyłączy
wodociągowych w ul. Mościckiego z Firmą Budowlaną „MRUGAŁA” Piotr Mrugała
z Zaskala. Cena brutto 537.671,17 zł.
4. W dniu 19 czerwca na Wykonanie edukacyjnych ścieżek pieszo – rowerowych
stanowiących część transgranicznego szlaku wokół Tatr w ramach projektu pt.
Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza. Część nr 1 –
wykonanie drogi „DW957 – I Droga Cmentarz” w Czarnym Dunajcu, cena brutto
109.587,66 zł. Część nr 2 – wykonanie drogi „DW958 – Dyscyscyno” w Czarnym
Dunajcu. Termin realizacji do 29.09.2017 r. Cena brutto 326.354,47 zł.
5. W dniu 19 czerwca na Przebudowę drogi gminnej Zoki – Dutkówka w Cichem w ramach
projektu pn: „ Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Cena brutto 1.594.003,74 zł. Termin
realizacji do 29.09.2017 r.
6. W dniu 19 czerwca na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym
2017/2018 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół
Oświatowy oraz Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Cena brutto 2.471,07 zł za 1000 litrów oleju opałowego.
7. W dniu 12 lipca nastąpiło otwarcie ofert na Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół
na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2017/2018. Planowane zawarcie
umów : lipiec- sierpień 2017 r.
8. W dniu 18 lipca nastąpiło zawarcie umów na Wykonanie remontu dróg gminnych
„Krowiarki” w miejscowości Chochołów z firmą KIERNIA z Ratułowa, cena brutto
213.081,33 zł, oraz „Do Skupnia I” w miejscowości Pieniążkowice z firmą STM Usługi
Transportowo- Sprzętowe i Ogólnobudowlane z Piekielnika, cena brutto 215.699,97 zł
uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu. Termin realizacji do 29.09.2017
r.
9. W dniu 13 lipca dokonano otwarcia ofert na Wykonanie remontu i przebudowy dróg
rolniczych w miejscowościach Czerwienne, Ratułów oraz Stare Bystre. Najkorzystniejsza
oferta została złożona przez firmę P.W. EVENTO PARTNER Wojciech Ścisłowicz
z Ludźmierza. Oferowana cena brutto 130.282.54 zł. Termin realizacji inwestycji do
29.09.2017 r.
10. W dniu 17 lipca nastąpiło otwarcie ofert na Wykonanie przebudowy i zmiany sposobu
użytkowania budynku architektury drewnianej w miejscowości Chochołów na muzeum
przyrodnicze w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko –
słowackiego pogranicza. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez P.B.U PRANICA
ADAM Pranica Klikuszowa. Oferowana cena brutto 554.444,35 zł. Planowany termin
realizacji inwestycji do 15.12. 2017 r.
11. W dniu 17 lipca ogłoszono przetarg na Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych
na terenie gminy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 r.
12. W dniu 21 lipca odbyło się otwarcie ofert na Świadczenie usługi dożywiania uczniów
w szkołach na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2017/2018.
Najkorzystniejsze oferty : Część 1. DINA Usługi Cateringowe Stołówki Szkolne Sabina
Fryźlewicz. Oferowana cena brutto 6,99 zł za jeden posiłek dwudaniowy.
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13. Część 2 Stołówka „HAPI” Piotr Możdżeń Skawa. Oferowana cena brutto 6,95 za jeden
posiłek dwudaniowy.
14. W dniu 14 lipca ogłoszono przetarg na Wykonanie remontu drogi gminnej „Zązelowa”
w miejscowości Podszkle uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017 r.
15. W dniu 21 lipca ogłoszono przetarg na Wykonanie ekspozycji multimedialnej muzeum
przyrodniczego w miejscowości Chochołów w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie –
europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
7.08.2017 r.
W ramach inwestycji drogowych dokonano odbiorów remontów następujących dróg gminnych :
1) W dniu 19 lipca odbioru likwidacji przełomu na drodze gminnej „Śliwcorzowa”
w Cichem. Wartość zadania 12.306 zł.
2) W dniu 19 lipca odbioru częściowego drogi „Zoki – Dutkówka: w Cichem i Ratułowie
wykonanej nawierzchni bitumicznej o dłg. 3 150 m. Wartość zadania 1.229.284 zł.
3) W dniu 5 lipca odbioru remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych
w Cichem. Wartość zadania 10.251 zł.
4) W dniu 5 lipca odbioru odwodnienia drogi gminnej „Taofilowa” w Cichem. Wartość
zadania 15.976 zł.
5) W dniu 22 czerwca odbioru nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej rolniczej
„Kondasowa” w Czarnym Dunajcu o dłg. 210 m. Wartość zadania 19.347 zł.
6) W dniu 22 lipca odbioru drogi gminnej rolniczej „Do Barnasia” w Czerwiennem
wykonanej nawierzchni bitumicznej o dłg. 150 m wraz z odwodnieniem na kwotę 61.332
zł.
7) W dniu 22 czerwca odbioru wykonanej nawierzchni bitumicznej o dłg. 200 m wraz
z odwodnieniem drogi gminnej rolniczej „Pod Gronostolkę” w Dziale. Wartość zadania
76.840 zł.
8) W dniu 26 czerwca odbioru odwodnienia dróg gminnych „Koło Remizy” i „Skotnica”
w Dziale. Koszt zadania 5,457 zł.
9) W dniu 3 lipca odbioru wykonanej nawierzchni tłuczniowej o dłg. 74 m drogi gminnej
„Lejowa” w Koniówce. Wydatek 18.502 zł,
10) W dniu 14 czerwca odbioru wykonanej nawierzchni tłuczniowej o dłg. 120 m drogi
rolniczej „Za Śtreką” w Koniówce. Wartość zadania 12.000 zł.
11) W dniu 22 lipca odbioru drogi gminnej „Stafirkowa” w Piekielniku. Wartość zadania
25.000 zł,
12) W dniu 22 czerwca odbioru wykonanej nawierzchni tłuczniowej o dłg. 105 m drogi
gminnej „Do Dziubków” w Piekielniku. Wartość zadania 11.406 zł.
13) W dniu 22 czerwca odbioru wykonanej nawierzchni tłuczniowej o dłg. 150 m drogi
gminnej „Do Kapiców” w Piekielniku. Wartość zadania 21.505 zł.
14) W dniu 22 czerwca odbioru wykonanej nawierzchni bitumicznej o dłg. 122 m drogi
gminnej rolniczej „Pod Śtreką” w Podczerwonem. Wartość zadania 30.090 zł.
15) W dniu 22 czerwca odbioru wykonanej nawierzchni bitumicznej o dłg. 150 m drogi
gminnej rolniczej „Juhascorzowa” w Starem Bystrem. Wartość zadania 38.261 zł.
16) W dniu 3 lipca dokonano odbioru remontu cząstkowego oraz odwodnienia dróg
„Gąsiorówka” i „Wierchowa” w Starem Bystrem. Wartość inwestycji 4.535 zł.
17) W dniu 21 lipca sporządzono wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
o dofinansowanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych
opadów atmosferycznych : „Krowiarki” w Chochołowie, „Do Skupnia I”
w Pieniążkowicach. Planowana kwota dofinansowania 270.000 zł.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w ramach świadczeń rodzinnych od
1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. wypłacił kwotę
na świadczenie wychowawcze 500+ - 4. 846.300 zł.
 na świadczenia rodzicielskie - 97.0132,74 zł.
 na zasiłki rodzinne wypłacono - 1.335.403,69 zł,
 na fundusz alimentacyjny - 88.290. zł
 wydał 67 Kart Dużej Rodziny, oraz założono 5 Niebieskich Kart.
W ramach projektu socjalnego „Złoty Liść – jesień najpiękniejsza pora roku” w miesiącu
czerwcu 2017 r. odbyło się spotkanie seniorów z lekarzem kardiologiem. Jest to projekt
skierowany do seniorów 60+, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium o pomocy
społecznej 634 zł osoba samotna, 514 zł dochód na osobę. Czas realizacji projektu od luty 2017
do listopada 2017 roku.
Ponadto Ośrodek nadal organizuje zbiórkę odzieży, mebli. sprzętu AGD dla potrzebujących
rodzin. Skierował na kolonie letnią 6 dzieci z najbiedniejszych rodzin organizowaną przez
Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Udzielił pomocy materialnej pogorzelcom
z Czarnego Dunajca.
W okresie sprawozdawczym Wójt wziął udział w spotkaniach i naradach :
W dniu 2 lipca - udział w Zebraniu Wiejskim w Czarnym Dunajcu,
3 lipca – wyjazd do Krakowa w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Budowa
ujęcia wody w Podczerwonem, przebudowa ujęcia wody w Czarnym Dunajcu, wraz z budową
stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody”. Wysokość dofinansowania według umowy - 98
mln. zł.
5 lipca – uroczyste odebranie umów o dofinansowanie budowy ujęcia wody w Podczerwonem
w Urzędzie Wojewódzkim.
7 lipca – spotkanie z Panią W-ce Dyrektor RDOŚ w sprawach związanych z projektowaniem
ścieżek rowerowych w Obszarze Natura 2000. Na spotkaniu omówiono zasady dalszej procedury
administracyjnej, oraz warunki pozwalające na uzgodnienie proponowanych tras łączących
Piekielnik oraz Odrowąż ze Szlakiem wokół Tatr.
Do przedłożonego Sprawozdania nie wnoszono dodatkowych pytań – Rada Gminy przez
aklamację przyjęła powyższe Sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Ad. pkt. 6. Informację dotyczącą działań podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady Gminy złożył Gonciarczyk Stanisław Przewodniczący Rady Gminy.
Do Informacji pytań nie wnoszono – Informacja została przez aklamację przyjęta przez Radę do
akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2017 rok przedstawiła Skarbnik Gminy –
Pilch Stanisława. Zmiana dotyczyła zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 179.490
złotych.
Dochody :
Największą pozycję stanowiło zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 171.140 zł
z przeznaczeniem na dostosowanie budynku obecnego gimnazjum pod szkołę podstawową
w Załucznem, w związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty.
Zwiększenie dochodów w Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - środki z budżetu Województwa
Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól 30.000 zł.
Dział 600 –Transport i łączność –zmniejszenie dotacji na modernizację drogi Podszkle – Bugaj,
w związku ze zmniejszeniem wartości po przetargu o kwotę 80.600 zł, z równoczesnym
zmniejszeniem wydatków w Dziale 600 na przebudowę tej drogi o 126.670 zł, w tym 80.600 zł
dotacja, oraz przesunięcie kwoty 46.070 zł na likwidację szkód powodziowych w Podszklu.
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja z budżetu
województwa na realizację programu „Małopolskie remizy” na remizę w Czarnym Dunajcu –
37.217 zł, oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację programu :” Zakup zestawów umundurowania bojowego dla OSP w celu
zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – „Bezpieczny
Strażak” – 6.000 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację rośliny „Barszczu Sosnowskiego –
2.658 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – przesunięcie planowanych dochodów między rozdziałami.
Oprócz w/w zmian w wydatkach nastąpiło przeniesienie środków na wniosek :
Rady Sołeckiej Wsi Koniówka – przeniesienie kwoty 4.900 zł z modernizacji dróg w dziale 600,
na remont budynku po szkole w dziale 700.
Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Czerwienne przeniesienie kwoty 17.000 zł z modernizacji dróg
w Czerwiennem na wydatki OSP Czerwienne Górne.
Do przedłożonej propozycji zmiany budżetu gminy, pytań nie wnoszono, bezpośrednio po
odczytaniu uchwały przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXVI/261/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki związana była z zakupem samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Piekielnik. Wysokość kredytu w kwocie 300.000
złotych została zapisana w budżecie gminy na 2017 rok. Pobranie pożyczki nastąpi w 2017 roku,
spłata w ciągu 6 lat tj. 2018 – 2023 roku.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVI/262/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 lipca 2017 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 11.125.000 złotych zapisanego wcześniej
w budżecie gminy na rok 2017, dotyczyło realizacji inwestycji takich jak:
budowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Cichem kwota - 4.000.000 zł,
budowa skoczni narciarskiej w Chochołowie kwota – 2.500.000 zł,
pomoc dla powiatu nowotarskiego na modernizację drogi powiatowej w Podszklu kwota –
1.200.000 zł,
pomoc dla województwa Małopolskiego na modernizację dróg wojewódzkich 957 i 958 kwota –
500.000 zł,
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budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową
stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody, kwota – 2.550.000 zł,
zadanie „Torfowiska wysokie- europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza, kwota
375.000 zł.
Proponowana do podjęcia uchwała precyzuje warunki na jakich kredyt zostanie zaciągnięty.
Pobranie kredytu nastąpi w 2017 roku, spłata w latach 2018 – 2028. Zabezpieczenie kredytu
nastąpi w formie weksla in blanco. Skarbnik Gminy udzielając komentarza do uchwały
podkreśliła, że w przypadku, gdy gmina otrzyma dodatkowe środki finansowe na w/w zadania,
wówczas kredyt zostanie pobrany z banku w kwocie mniejszej. Po podjęciu uchwały gmina
wystąpi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii, a następnie rozpocznie
się procedura przetargowa, ponieważ zaciągnięcie kredytu odbywa się na podstawie przetargu.
Do przedkładanej uchwały odniósł się radny Tadeusz Czepiel, który w imieniu Klubu Radnych
Wspólnie – Niezależnie – Razem oświadczył, że radni reprezentujący ten Klub są za przyjęciem
przedmiotowej uchwały, tylko z wpisem do protokołu : „ że kredyty spłacają te miejscowości,
w których dane inwestycje będą realizowane”.
Następnie przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVI/263/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 lipca 2017 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji
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. Kolejny projekt uchwały dotyczył przejęcia od Województwa Małopolskiego
zadania publicznego pod nazwą :” Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
DW958 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka. Wstępny koszt wykonania zadania
określa się na kwotę 300.000 złotych, który w całości zostanie pokryty z budżetu gminy, w latach
2017- 2018, po 150.000 zł w każdym roku. Przejęcie zadania nastąpi na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Wójtem Gminy, a Zarządem Województwa Małopolskiego.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVI/264/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 lipca 2017 roku
w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji
drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie
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. Uzasadnienia do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów dokonała Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, przy
okazji wprowadzenia jej do porządku obrad.
Pytań nie było, bezpośrednio po odczytaniu treści uchwały, przystąpiono do jej podejmowania :
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U C H W A Ł A Nr XXVI/265/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
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. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych udzielał Chlebek Antoni –
Kierownik Referatu Budownictwa.
Sprawa kosztów koncepcji przebiegu obwodnicy Chochołowa, oraz przeprowadzenia
Referendum w tej sprawie – Kierownik oświadczył, iż po przeanalizowaniu przepisów, nie ma
podstaw prawnych do przeprowadzenia Referendum w danym Sołectwie. Odnośnie przebiegu
obwodnicy ustalono wspólnie , iż koncepcje w formie wizualizacji zostaną przedstawione na
odrębnej sesji rady poświęconej tylko sprawie obwodnicy, o terminie której zostaną również
poinformowani, obecni na dzisiejszej sesji – zainteresowani mieszkańcy Chochołowa. Ustalono
również, że przed sesją radni zwizytują w terenie, proponowane warianty przebiegu obwodnicy.
Sprawa budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Ratułów i Czerwienne Kierownik poinformował, że jest rozpoczęta procedura korespondencyjna pomiędzy Urzędem
Gminy, a Powiatowym Zarządem Dróg. Jednak trochę to potrwa, gdyż wcześniej zarówno
Powiat jak i też gmina na ten cel musi zabezpieczyć środki finansowe, a w dalszej kolejności
podjęcie uchwał w sprawie wspólnego finansowania zadania.
W związku z tym, że radny T. Garbaciak nie do końca się zgodził z udzieloną odpowiedzią
zdecydowano, by na najbliższą sesję Rady zaprosić Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu, w celu przedstawienia stanowiska w tej sprawie.
W kwestii negocjacji dotyczącej wykupu działki pod rozbudowę szkoły w Czerwiennem Dolnem
wypowiedział się Sołtys Sołectwa Czerwienne, który oświadczył, że przeprowadził rozmowę
z zainteresowanym właścicielem działki, jednak nie jest on zainteresowany sprzedażą swojej
działki, jedynie może wyrazić zgodę na zamianą swojej działki za działkę sąsiednią (obok),
w sprawie której toczy się postępowanie spadkowe.
radny T. Garbaciak oświadczył, że obok drogi naprzeciwko szkoły znajduje się druga działka,
której właściciel jest chętny na długoletnią dzierżawę.
W tym miejscu Wójt Gminy zapewnił radnego, że sprawa zostanie rozpoznana i jeżeli okaże się,
że taka możliwość istnieje gmina poczyni starania w tym kierunku.
Uszkodzona siatka w ogrodzeniu na placu zabaw w Czarnym Dunajcu zostanie naprawiona.
Ad. pkt. 13 . Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrał Sołtys Sołectwa Odrowąż, który w związku z tym, że na sesji
Rady w miesiącu czerwcu został potraktowany, przez jedną z mieszkanek Załucznego - według
jego odczucia – niegodnie, złożył formalny wniosek o załatwienie sprawy związanej
z zameldowaniem 3 mieszkańców, którzy obecnie są przyporządkowani w Ewidencji Ludności
w Załucznem (Nr domów :103 A,102 B,103 C) do miejscowości Odrowąż, ponieważ
administracyjnie leżą na terenie Odrowąża. Liczy na pozytywne rozpatrzenie wniosku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku negatywnej Decyzji, oczekuje odpowiedzi na
piśmie. Jeżeli został popełniony błąd, należy go naprawić – dodał.
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W dalszej części „Wolnych wniosków” został wyłoniony Zespół z członków Komisji Rewizyjnej
do rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy, które wpłynęły do Rady Gminy w dniu 21
lipca br.
Do rozpatrzenia Skargi dotycząca zaginięcia dokumentów budowlanych budynku mieszkalnego
w Starem Bystrem nr 198 został powołany Zespół w składzie :
1. Bartoszek Krzysztof,
2. Lenart Władysław
3. Ligas Andrzej,
4. Miętus Józef
Natomiast do rozpatrzenia skargi, która wpłynęła od dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół
Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu zostali wytypowani :
1.
2.
3.
4.

Jan Tylka
Marcin Ratułowski
Jan Solarczyk
Kazimierz Dzielski

Bezpośrednio po zakończeniu części roboczej, o godz. 11-tej nastąpił wyjazd w teren, w trakcie
którego zostały zwizytowane następujące inwestycje :
Ciche – Szkoła Podstawowa Nr 1
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w miejscowości Ciche na Zespół
Szkół Podstawowej i Gimnazjum. Umowa została zawarta w dniu 16 czerwca 2016 r.
z Wykonawcą : Firma Budowlana „SIKORA” Maciej Sikora z siedzibą w Nowym Targu.
Wartość inwestycji 5.843.640,89 złotych. Planowany termin wykonania inwestycji do 30.11.
2017 roku. Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania do 30.04.2018 r.
Zakres robót obejmuje : 15 sal lekcyjnych, biblioteka z czytelnią, część administracyjna, kuchnia,
sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze, kotłownia na biomasę, zbiornik przeciw – pożarowy,
oczyszczalnia ścieków, zagospodarowanie terenu.
Obecnie stan zaawansowanych robót to stan surowy zamknięty.
Czerwienne – Szkoła Podstawowa Nr 2
Została wykonana rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich z oddziałami integracyjnymi – Etap III. Przedmiotem inwestycji był ostatni segment
szkoły oznaczony nr III, w skład którego wchodzi część kuchenna, część dydaktyczna, ( 3 klasy +
pomieszczenie logopedy), część administracyjna (pokój dyrektora i pokój nauczycielski) oraz
część mieszkalna ( 4 mieszkania na poddaszu).
a) Wykonanie stanu surowego zamkniętego – Inwestorem była Gmina Czarny Dunajec,
zgodnie z Umową nr UG/16/2016 z dnia 12.05.2016 r.
Wartość umowy : 876.371,97 zł. Roboty wykonano w roku 2016.
b) Wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych – Inwestor Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Roboty wykonane zostały w roku 2017.
Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czerwiennem Dolnym.
Planowana jest rozbudowa klas lekcyjnych. Obecnie trwają negocjacje związane z wykupem, lub
ewentualną zamianą działek pod rozbudowę szkoły.
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Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1230 dokonał zamknięcia obrad XXVI sesji Rady Gminy.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

