P R O T O K Ó Ł nr XXVII/2017
z XXVII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 4 października 2017 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 14 20.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej 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, 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 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. 7. dot. Informacji
Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
z uwagi na nieobecność i niemożność pełnienia swojej funkcji, w okresie 2 miesięcy.
Na pytanie Przewodniczącego „ Czy ktoś z Radnych ma propozycje bądź też uwagi do
proponowanego porządku obrad „ – radny Czesław Wajda zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad pkt. „Wolne wnioski i zapytania”.
Proponowane zmiany do porządku obrad, kolejno Przewodniczący poddał pod jawne
głosowanie, w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
Następnie proponowany porządek obrad wraz z dokonanymi poprawkami został poddany pod
jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za”
w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o stanie dróg powiatowych i chodników na terenie gminy Czarny Dunajec.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2017 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
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10.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
11.Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec,
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy
z góry,
13.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu
dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy z dn.
21.07.2017 r,(Pana A.CH. i K.U.)
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy z dn.
21.07.2017 r. (Pani Z. K.)
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarny Dunajec do
Podhalańsko – Orawskiego Klastra Energii,
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.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXVI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Krupa Tadeusz,
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 XXVI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji glos zabrali :
radny Stanisław Miętus poruszył problem związany z zanieczyszczeniem wody w wodociągu
gminnym. Zaznaczył, że skala problemu jest o tyle duża, iż z wodociągu tego korzysta 2,5 tys.
użytkowników, którzy są zbulwersowani i mają już dosyć tego, że kolejny raz woda nie jest
zdatna do picia, oraz chcą znać przyczyny skażenia. Prosił o wyjaśnienie problemu i działaniach
jakie podjął Urząd w tym konkretnym przypadku.
Druga kwestia poruszona przez radnego dotyczyła przebudowy dróg wojewódzkich, konkretnie
drogi Nr 957 Nowy Targ – Jabłonka i utrudnień z tym związanych. Proponował, by przystanek
komunikacyjny obecnie usytuowany przy ulicy Mościckiego przenieś na plac koło szkoły, co
rozładuje korek drogowy, który w minioną sobotę sięgał aż do granicy Baligówki w Czarnym
Dunajcu.
Ponadto zgłosił niedrożność kanalizacji burzowej na ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu,
podkreślił, że problem co jakiś czas powraca.
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radny Tomasz Garbaciak prosił o udostępnienie ekspertyzy geologicznej dotyczącej budowy
skoczni narciarskiej w Chochołowie.
radny Kazimierz Dzielski podniósł sprawę napisów rasistowskich na placu gminnym koło byłej
stacji kolejowej w Czarnym Dunajcu, napisy są bardzo rażące i widoczne dlatego dziwi fakt, że
do tej pory nie zostały usunięte. Tym bardziej, że osobiście sprawę zgłosił do Urzędu Gminy.
Nie jest to najlepsza wizytówka gminy, w której tylu Polaków narodowości żydowskiej
mieszkało – podkreślił radny. W związku z tym prosił o pilną interwencję.
radny Krzysztof Bartoszek pytał w jakim terminie zostanie wyłożony plan zagospodarowania
przestrzennego gminy do publicznego wglądu.
Ad. pkt. 5. Informację o stanie dróg powiatowych i chodników na terenie gminy Czarny
Dunajec przedstawił Waniczek Robert – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym
Targu.
Na wstępie przedstawił ogólną informację w zakresie zarządzania drogami powiatowymi
informując, iż w powiecie nowotarskim jest ich 330 km jeśli chodzi o całą sieć. Duża część z tej
sieci położona jest w gminie Czarny Dunajec i Nowy Targ. W temacie stanu dróg w powiecie
stwierdził, że w ostatnim czasie zrealizowano szereg inwestycji, które zdecydowanie poprawiły
stan techniczny dróg przede wszystkim powiatowych. Przez ostatnie 10 lat setki milionów
złotych zostało zainwestowanych, duża część z tych środków została wydana w gminie Czarny
Dunajec. Zaznaczył, że w tym roku realizowana jest duża inwestycja w miejscowości Podszkle
o wartości 5,5 mln. zł. Inwestycja ta jest prawie na ukończeniu i jeżeli aura pozwoli to
w październiku zostanie zakończona. Jest to rozbudowa drogi powiatowej, która niedawno
została przejęta przez powiat i Zarząd Dróg pragnie ją doprowadzić do dobrego stanu
technicznego. Obecnie projektowany jest kolejny odcinek tej drogi o nawierzchni żwirowej,
który jest trudny do pokonania. Do końca roku Zarząd chce wykonać dokumentację i uzyskać
zgodę na realizację inwestycji drogowej i starać się o środki zewnętrzne. Inwestycje, które
Zarząd przygotowuje do realizacji na
terenie gminy Czarny Dunajec to 4 zadania,
w miejscowości Ciche na odcinku dwa razy po kilometrze, zadanie jest w fazie końcowej jeśli
chodzi o uzyskanie decyzji z ZRiD, Dyrektor wyraził nadzieję, że do końca roku uda się taką
decyzję uzyskać. Czas realizacji będzie zależny od tego czy nie będzie odwołań od tej decyzji.
Szacowany koszt tej inwestycji to wydatek rzędu 3,5 mln. złotych. Zakres projektowanych prac
obejmuje : rozbudowę drogi, ciąg pierwszy czyli chodniki co wiązało się będzie z poszerzeniem
chodników, od początku roku po zmianie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, droga powiatowa musi
mieć szerokość jeśli chodzi o jezdnię 6 metrów, w przypadku chodnika przylegającego do jezdni
2 metry minimum. Biorąc pod uwagę, że drogi przeważnie mają szerokości w granicach średnio
5,5 metrów niezbędne jest poszerzenie drogi, co wiąże się z ingerencją w terenie przylegającym,
a pasy drogowe są wąskie i wielokrotnie występuje zabudowa blisko drogi i niestety budowa
chodników czy rozbudowa dróg wiąże się z koniecznością wejścia w tereny przyległe. Zgodnie
z obowiązującą ustawą, takie narzędzia są, które dają prawo do zajęcia tych terenów. Stosując tą
ustawę Zarząd stara się konsultować wszystkie te poczynania z właścicielami posesji, żeby było
jak najmniej nieporozumień.
Druga inwestycja, którą Zarząd przygotowuje w miejscowości Stare Bystre dotyczy rozbudowy
drogi na odcinku o długości 1 km, szacowany koszt inwestycji to kwota 1.700.000 zł. Na
przełomie roku 2017/2018 planowane jest przygotowanie inwestycji i uzyskanie decyzji ZRiD.
Dwie kolejne inwestycje związane są z koniecznością uzyskania decyzji z ZRiD
i zaprojektowanie odwodnienia w miejscowości Czerwienne, konkretnie chodzi
o odprowadzenie wód z dwóch przepustów. Koszt przebudowy przepustów wraz z rowem
odwadniającym to koszt 500 -700 tys. zł.
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Zgodnie z prowadzoną korespondencją z powiatem i samorządem gminnym zgłoszone zostały
propozycje przygotowania dwóch nowych inwestycji tj. chodników przy drogach powiatowych
w Czerwiennem i w Ratułowie. Zarząd Powiatowy analizuje wniosek. Zgodnie z przyjętymi
zasadami Zarząd stara się wszystkie inwestycje realizować przy udziale finansowym gminy. Na
sesji Rady Powiatu w miesiącu październiku będzie przygotowany projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej środków na budowę chodników w tych
dwóch miejscowościach. Oprócz prac związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę trwają
jednocześnie prace związane z regulacją stanu prawnego na tych odcinkach.
W kwestii utrzymania dróg zaznaczył, że zimowe utrzymanie dróg jest bardzo kosztowne i za
jedne sezon koszt wacha się w graniach pomiędzy 3 a 4 milionów złotych. Jeśli natomiast chodzi
o letnie utrzymanie co roku wykonywane są remonty głównie nawierzchni. Zarząd stara się
reagować na uszkodzenia jakie powstają, aby zapobiec lawinowemu narastaniu problemu
zwłaszcza w okresie zimowym i wiosennym. W trybie pilnym zgłoszone uwagi zwłaszcza te
uzasadnione Zarząd stara się realizować. Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg realizowane jest
w systemie trzyletnim, rozliczanie zimowego utrzymania dróg polega na rozliczaniu
Wykonawców z wykonanych prac, a nie jak dotychczas w formie ryczałtu. Od dwóch lat
wdrożony jest system monitoringu pracy pojazdu wykonującego odśnieżanie na drogach
powiatowych, co daje pełny obraz wykonanej pracy i jej kontroli. Dodatkowo zespół
dwuosobowy w Zarządzie sprawuje kontrolę nad zimowym utrzymaniem.
W ramach zapytań głos zabrali :
radny Marcin Ratułowski pytał kiedy zostanie zakończona dokumentacja na budowę chodników
w miejscowości Ratułów i Czerwienne i jaka jest dalsza procedura postępowania. Czy faktycznie
budowa tych chodników rozpocznie się dopiero po roku 2022 i czy istnieje szansa na
przyśpieszenie terminu realizacji. Argumentował to tym, że brak chodnika stwarza duże
niebezpieczeństwo zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do szkoły.
Druga sprawa podnoszona przez radnego dotyczyła niedrożności przepustu w Ratułowie przy
granicy z Nowym Bystrem, oraz przepustu przy posesji P. Kierni, co powoduje, że woda zalewa
drogę, sytuacja taka występuje szczególnie na wiosnę i latem przy intensywnych opadach
deszczu.
Ponadto pytał o możliwość postawienia znaku „przejście dla pieszych” na skręcie Ratułów –
Czerwienne.
Dyrektor Robert Waniczek w kwestii chodników stwierdził, że Zarząd realizuje inwestycje
zgodnie z zatwierdzonym dokumentem związany z kierunkami infrastruktury drogowej
w powiecie nowotarskim na lata 2015 – 2022. Stwierdził, że dokument ten szczegółowo był
konsultowany z samorządami gminnymi. Jest to plan działania jeśli chodzi o drogi powiatowe do
roku 2022, zawiera on szereg działań i uwzględnia cały powiat, wartość tych zadań to kwota
kilkudziesięciu milionów złotych, ponadto Zarząd musi brać pod uwagę możliwości finansowe.
Źródeł finansowania jeśli chodzi o drogi powiatowe jest niewiele, nie ma możliwości
dofinansowania środków unijnych przy drogach lokalnych, a jeśli już to bardzo ograniczone.
Podkreślił, że uzyskanie decyzji na tego typu inwestycji to proces, który trwa 1,5 roku minimum,
a w przypadku odwołań proces się wydłuża. Zakłada się, aby do roku 2020 zostały
zaprojektowane zadania i uzyskana decyzja ZRiD, która da prawo wykonywania tych robót,
a następna kwestia to finansowanie. Stwierdził, że należy się skupić na tym, żeby przygotować
inwestycje pod kątem projektowym i uzyskać pozwolenie na jej realizację. Kolejnym etapem
będzie szukanie środków.
W kwestii czyszczenia rowów stwierdził, że jeżeli jest tylko dostęp do działki, nie ma żadnego
problemu i Zarząd jest w stanie to zrobić. W przypadku tych dwóch przepustów o których radny
mówił nie zna sprawy, w związku z czym nie jest w stanie odpowiedzieć dzisiaj, jednak Dyrektor
zobowiązał się rozpoznać sprawę i udzielić odpowiedzi.
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W sprawie przejścia stwierdził, że procedura jest taka, iż każdy wniosek związany ze zmianą
organizacji ruchu wymaga wizji w terenie z udziałem przedstawiciela powiatowej policji i jeżeli
okaże się, że przejście jest potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa, to takie przejście zostanie
wykonane.
radny Tomasz Garbaciak nawiązał do budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
w miejscowości Czerwienne, informując, że pobocza przy tej drodze w niektórych miejscach
mają szerokość 30 -40 metrów, w związku z czym pytał co w sytuacji kiedy wymaganej
szerokości nie będzie można zastosować przy budowie chodników, ponieważ znajdują się
zabudowania. Po drugie zaznaczył, że stan dróg powiatowych jest dobry, gorzej sprawa wygląda
w przypadku poboczy, które niejednokrotnie są wyższe od drogi, co utrudnia odprowadzenie
wód gruntowych i w efekcie powoduje podmywanie asfaltu. Dał pod rozwagę, aby to mieć na
uwadze przy budowie chodników uwzględniając odpowiedni spadek, tak aby woda mogła
spływać do rowu. Ponadto zgłosił brak odprowadzenia wody z przepustu wykonanego
w Czerwiennem „Na Budzu” koło posesji Rafaczów.
Ustosunkowując się do wypowiedzi Dyrektor stwierdził, że przepisy są i nie można z nimi się
nie zgodzić, Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań technicznych nie uwzględnia warunków
górskich. Poinformował, że istnieje możliwość wystąpienia do Ministra o zastosowanie
odstępstwa i że w takich szczególnych przypadkach taka ścieżka będzie wdrażana, ale trzeba
mieć na uwadze, że to wszystko wydłuży się w czasie. Po podjęciu przez Radę Powiatu
w miesiącu październiku uchwały w sprawie wprowadzenie tego przedsięwzięcia zostanie
uruchomiona procedura związana z zamówieniem publicznym, jak również zostanie wyłoniona
jednostka projektowa i rozpoczną się uzgodnienia z właścicielami działek, przy pomocy radnych
czy sołtysów. Zaznaczył, że jeżeli taka współpraca będzie i nie będzie większych przeszkód, to
na początku roku 2020 inwestycje powinny być przygotowane. W sprawie poboczy stwierdził, że
Zarząd jest w trakcie ścinania poboczy na sieci dróg powiatowych i zapewnił radnego, iż
w najbliższym czasie pojawią się również w miejscowości Czerwienne i pobocze zostanie
ścięte.
radny Krzysztof Bartoszek w gwoli wyjaśnienia pytał w którym miejscu w Czerwiennem
projektowane jest wykonanie odwodnienia.
radny Tadeusz Czepiel nawiązując do zimowego utrzymania dróg zwrócił uwagę na
powtarzający się co roku problem związany z odśnieżaniem dróg i wyrzucaniem śniegu na
chodniki, zgodnie z ustawą to w gestii właściciela leży odśnieżanie chodników, ale co w takiej
sytuacji kiedy domy są nie zamieszkałe. Zaproponował aby wspólnie problem ten rozwiązać
jeszcze przed nastaniem sezonu zimowego na zasadzie Porozumienia. Przyznał, że
wprowadzenie przez Zarząd Powiatowy systemu monitoringu jest dobrym rozwiązaniem, pytał
kto ponosi koszty montażu, Wykonawca czy Starostwo.
Dyrektor stwierdził, że kluczem są obowiązujące przepisy, które niejednokrotnie są nie do
przyjęcia. Właściciel posesji przylegającej do chodnika winien go odśnieżać, w naszych
warunkach przy intensywnych opadach śniegu, odśnieżanie jest niemożliwe bez wywiezienia
zalegającego śniegu. To powinien robić Wykonawca odpowiedzialny za odśnieżanie i tą kwestię
powinny określać przepisy, wtedy sytuacja byłaby jasna. Aby jednak rozwiązać ten problem,
a problem będzie narastał, gdyż coraz więcej chodników powstaje, Dyrektor zapewnił, że Zarząd
pracuje nad takim rozwiązaniem nie tylko w gminie Czarny Dunajec, lecz w całym powiecie.
Rozwiązania pójdą w takim kierunku, że Powiat sfinansuje wywóz śniegu.
W kwestii organizacji akcji zimowego utrzymania dróg, stwierdził, że przez lata stosowano
rozliczenie w systemie ryczałtowym, jednak Zarząd szukał innych rozwiązań które zaspokoiłyby
interesy obu stron i od dwóch lat został wprowadzony system monitoringu. W efekcie czego
koszty zimowego utrzymania dróg pokrywane są faktycznie za wykonaną pracę. Poinformował,
że GPS zostały zakupione na koszt Starostwa i są ich własnością, natomiast czujniki są
własnością Zarządu Dróg i są montowane na samochodach Wykonawców, firma wyłoniona
w przetargu dokonuje przeglądu tego sprzętu.
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radny Władysław Lenart zabierając głos zwrócił uwagę, iż przez miejscowość Piekielnik biegnie
droga powiatowa w części końcowej górnego Piekielnika omija przysiółek „Świńskie Miasto”.
Inwestycja ta została wykonana w latach 70 – 80 –tych i zgodnie z ustawą pod koniec wieku
drogę tą przejęło Starostwo. Odcinek około 1,5 km nie jest do tej pory uregulowany
i właściciele dalej płacą podatek. Z tego co wie proces uregulowania stanu własności został
wdrożony, w związku z czym radny chciał uzyskać informację kiedy można spodziewać się jego
zakończenia.
Dyrektor wyjaśniając poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg posiada wykonaną
dokumentacją geodezyjną tego odcinka drogi. Pas drogowy zajęty przed 1999 rokiem jest
wydzielony i w 2016 roku zostały złożone wnioski do Wojewody w sprawie jego komunalizacji.
W momencie kiedy Wojewoda wyda Decyzję, Powiat przejmie ten grunt i właściciele nie będą
już podlegać opodatkowaniu z tego tytułu. Procedura trwa już rok, ale z doświadczenia
wiadomo, że czasami dłużej do dwóch czy nawet trzech lat.
Na koniec jeszcze Sołtys Gawron Jan ponowił swoją prośbę w sprawie zamontowania
progów zwalniających na drodze powiatowej w Pieniążkowicach w kierunku na Odrowąż.
Dyrektor wyjaśnił, że zamontowanie progów zwalniających wiąże się ze zmianą organizacyjną
ruchu drogowego, w związku z tym procedura jest taka sama jak w przypadku przejścia dla
pieszych. Po wpłynięciu wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg, w terminie kilku dni wyznacza
się wizję w terenie z udziałem policji oraz przedstawiciela Zarządu Dróg i jeżeli wniosek jest
zasadny i nie stoi w kolizji z przepisami prawa, to w ciągu kilku tygodni dokonuje się zmianę
organizacji ruchu drogowego, poprzez zamontowanie znaków i progów zwalniających.
Na tym w całości został wyczerpany pkt. 5 przyjętego porządku obrad, w tym miejscu
Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę.
Po przerwie kontynuowano pkt. 6. dotyczący Sprawozdania Wójta Gminy o pracy
w okresie międzysesyjnym.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty Urzędu gminy i jednostki
organizacyjne gminy działające z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 05 października 2017
roku do 24 października 2017 roku dotyczyły :
Z zakresu inwestycji drogowych zrealizowano następujące zadania :
1)

W dniu 10-VIII-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej
„Zoki-Dutkówka” w Cichem i Ratułowie, nawierzchnia bitumiczna
dł. 3 150 m, kwota 1 594 003 zł

2)

W dniu 19-VII-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Śliwcorzowa” w Cichem
likwidacja przełomu na dł. 40 m, kwota 12 306 zł

3)

W dniu 5-VII-2017 r. – wykonano remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych na
drogach „Wierchowa-Ku Lipce”, „Lańdowska” i Chodnik
Wierchowa” w Cichem, kwota 10 251 zł

4)

W dniu 5-VII-2017 r. – wykonano remont odwodnienia drogi
„Taofilowa” w Cichem, kwota 15 976 zł
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5)

W dniu 5-VII-2017 r. – wykonano odwodnienie drogi gminnej
„Pydy” w Cichem, kwota 7 010 zł

6)

W dniu 12-IX-2017 r. – wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
na drogach w Czarnym Dunajcu, kwota 5 804 zł

7)

W dniu 22-VI-2017 r. – dokonano odbioru drogi rolniczej
„Kondasowa” w Czarnym Dunajcu, nawierzchnia tłuczniowa dł.
210 m, kwota 19.347 zł.

8)

W dniu 10-VIII-2017 r. – dokonano odbioru drogi
„I Droga - Cmentarz” w Czarnym Dunajcu, nawierzchnia
tłuczniowa dł. 820 m, kwota 19 588 zł

9)

W dniu 21-IX-2017 r. – umowa na wykonanie remontu poboczy na drodze „Do
Skrzypnego” w Czerwiennem, kwota 12 400 zł

10) W dniu 21-IX-2017 r. – umowa na wykonanie remontu drogi „Zgielnicowa”
w Czerwiennem, kwota 6 148 zł
11) W dniu 15-IX-2017 r. – wykonanie remontu przepustu na drodze „Gocołowa”
w Czerwiennem, kwota 3 952 zł
12) W dniu 22-VI-2017 r. – dokonano obioru drogi rolniczej „Do Barnasia”
w Czerwiennem, nawierzchnia bitumiczna dł. 150 m, kwota 61 332 zł
13) W dniu 18-IX-2017 r. – umowa na wykonanie remontu odwodnienia drogi
„Przez Wieś” w Dziale, kwota 8 701 zł
14) W dniu 18-IX-2017 r. – umowa na wykonanie remontu odwodnienia drogi
„Do Cholewów” w Dziale, kwota 5 836 zł
15) W dniu 7-IX-2017 r. – umowa na wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej
drogi „Ku Potocku 2” w Dziale kwota 19 004 zł
16) W dniu 22-VI-2017 r. – dokonano obioru drogi rolniczej
„Pod Gronostolkę” w Dziale, nawierzchnia bitumiczna dł. 200 m
kwota 76 840 zł
17) W dniu 27-VII-2017 r. – wykonano remont nawierzchni placu koło Remizy w Dziale
kwota 9 600 zł
18) W dniu 26-VI-2017 r. – wykonano remont odwodnienia dróg
„Koło Remizy” i „Skotnica” w Dziale, kwota 5 457 zł
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19) W dniu 3-VII-2017 r. – dokonano odbioru drogi „Lejowa” w Koniówce
nawierzchnia tłuczniowa dł. 74 m, kwota 18 502 zł
20) W dniu 7-IX-2017 r. – umowa na wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej
drogi „Koło Pastorka” w Piekielniku, kwota 15 626 zł
21) W dniu 7-IX-2017 r. – umowa na wykonanie remontu odwodnienia drogi
„Do Maciasa” w Piekielniku, kwota 6 092 zł
22) W dniu 22-VI-2017 r. – wykonano remont nawierzchni tłuczniowej drogi
„Do Stafirków” w Piekielniku na dł. 150 m, kwota 25 500 zł
23) W dniu 22-VI-2017 r. – wykonano remont nawierzchni tłuczniowej drogi
„Do Dziubków” w Piekielniku na dł. 105 m, kwota 21 505 zł
24) W dniu 22-VI-2017 r. – wykonano remont nawierzchni tłuczniowej drogi
„Do Kapiców” w Piekielniku na dł. 150 m, kwota 21 505 zł
25) W dniu 22-VI-2017 r. – dokonano obioru drogi rolniczej
„Pod Sztreką” w Podczerwonem, nawierzchnia bitumiczna dł. 122
m, kwota 30 090 zł
26) W dniu 22-VI-2017 r. – dokonano obioru drogi rolniczej „Juhascorzowa” w Starem
Bystrem nawierzchnia bitumiczna dł. 150 m, kwota 38 261 zł
27) W dniu 3-VII-2017 r. – wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
na drogach w Starem Bystrem, kwota 4 535 zł
28) W dniu 26-IX-2017 r. – podpisano umowę z Województwem Małopolskim
na udzielenie dotacji na remont dróg rolniczych „Zgielnicowa”
w Czerwiennem „Do Surowego” w Ratułowie „Szeligówka” w Starem
Bystrem, kwota dotacji 30 000 zł
29) W dniu 27-IX-2017 r. – podpisano umowę z Województwem Małopolskim
na dofinansowanie remontu drogi „Do Skupnia I” Pieniążkowicach
kwota dotacji 124 694 zł
30) W dniu 18-IX-2017 r. – podpisano umowę z Województwem Małopolskim
na dofinansowanie remontu drogi „Krowiarki” w Chochołowie
kwota dotacji 145 306 zł
31) W dniu 28-IX-2017 r. – podpisano umowę z Województwem Małopolskim
na dofinansowanie remontu drogi „Zązelowa” w Podszklu
kwota dotacji 160 000 zł
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W ramach prowadzonych inwestycji podpisane zostały umowy na realizację niżej wymienionych
zadań:
1. W dniu 26 lipca 2017 r. z firmą Antoniego Michalika na wykonanie sanitariatów
w szkole podstawowej w Załucznem. Wartość umowy 121.174,31 zł z terminem
realizacji do 6.11.2017r. oraz w dniu 7 sierpnia 2017 r. umowę z firmą Edwarda Czecha
na wymianę grzejników, wartość umowy 8.856 zł, roboty wykonano.
2. W dniu 7 sierpnia br. umowę z firmą Piotra Krzysztofiaka na wykonanie remontu dachu
na budynku przy ul. Kamieniec Dolny 7a. Wartość umowy 33.329,14 zł, z terminem
realizacji do 9.10.2017 r.
3. W dniu 10 sierpnia br. umowę z firmą Krzysztofa Sroki na wykonanie remontu wieży na
remizie OSP w Czarnym Dunajcu. Wartość umowy 82.400 zł, z terminem realizacji do
27.10.2017 r.
W ramach zamówień publicznych dokonano zawarcia umów na :

1)
Świadczenie usługi dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec w roku
szkolnym 2017-2018
Zawarcie umów w dniu: 08.08.2017r.
Umowy zostały zawarte z firmami:
część nr 1 - z firmą: PRZEWÓZ OSÓB Edward Chowaniec - Piekielnik
Cena brutto: 345,00 złotych za kurs w obie strony
część nr 2 - z firmą: PRZEWÓZ OSÓB Edward Chowaniec - Piekielnik
Cena brutto: 445,00 złotych za kurs w obie strony
część nr 3 - z firmą: PRZEWÓZ OSÓB Edward Chowaniec - Piekielnik
Cena brutto: 230,00 złotych za kurs w obie strony
część nr 4 - z firmą: TATRY- BUS Transport Osobowy Żegleń Jan - Ratułów
Cena brutto: 174,96 złotych za kurs w obie strony
część nr 5 - z firmą: Firma Przewozowa JANKARA Janina Wnęk – Lipnica Wielka
Cena brutto: 264,60 złotych za kurs w obie strony
część nr 6 - z firmą: F.H.U. ANIK Stanisław Słodyczka - Czerwienne
Cena brutto: 229,00 złotych za kurs w obie strony
część nr 7 - z firmą: TOURIST BUS, Stanisław Byrski - Ciche
Cena brutto: 233,00 złotych za kurs w obie strony
część nr 8 - z firmą: TATRY- BUS Transport Osobowy Żegleń Jan - Ratułów
Cena brutto: 182,52 złotych za kurs w obie strony
część nr 9 - z firmą: TATRY- BUS Transport Osobowy Żegleń Jan - Ratułów
Cena brutto: 170,64 złotych za kurs w obie strony
2)

10

Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych w miejscowościach Czerwienne, Ratułów
oraz Stare Bystre
Zawarcie umowy w dniu: 27.07.2017r.
Umowa została zawarta z firmą:
P.W. EVENTO PARTNER Wojciech Ścisłowicz, ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz
Łączna cena brutto: 130.282,54 złotych
Planowany termin realizacji inwestycji: do 29.09.2017r.
3)
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
Zawarcie umowy w dniu: 01.08.2017r.
Umowa została zawarta z firmą:
P.B.U. PRANICA Adam Pranica, 34-404 Klikuszowa 72
Cena brutto: 554.444,35 złotych
Planowany termin realizacji inwestycji: do 15.12.2017r.
4)
Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec
Zawarcie umów w dniu: 17.08.2017r.
Umowy zostały zawarte z firmami:
Część 1, 2 i 3 – drogi o nawierzchni bitumicznej
F.H.U. RUTKOWSKI Artur Rutkowski - Ludźmierz
Część 4 – drogi o nawierzchni tłuczniowej
STM Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane - Piekielnik
Łączna cena brutto: 489.167,25 złotych
Planowany termin realizacji inwestycji: do 06.10.2017r.
5)
Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Czarny Dunajec w roku
szkolnym 2017/2018
Zawarcie umów w dniu: 08.08.2017r.
Umowy zostały zawarte z firmami:
Część 1: DINA Usługi Cateringowe Stołówki Szkolne, Sprzedaż Detaliczna Art. Spożywczych
Sabina Fryźlewicz, ul. Jana Pawła II 144, 34-470 Czarny Dunajec
Cena brutto: 6,99 złotych brutto za jeden posiłek dwudaniowy
Część 2: Stołówka „HAPI” Piotr Możdzeń, 34-713 Skawa 584A
Cena brutto: 6,95 złotych brutto za jeden posiłek dwudaniowy
6)
Wykonanie remontu drogi gminnej „Zązelowa” w miejscowości Podszkle uszkodzonej
w wyniku intensywnych opadów deszczu
Zawarcie umowy w dniu: 11.08.2017r.
Umowa została zawarta z firmą:
F.H.U. RUTKOWSKI Artur Rutkowski - Ludźmierz
Cena brutto: 282.408,98 złotych
Planowany termin realizacji inwestycji: do 29.09.2017r.
7)
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Wykonanie ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w miejscowości Chochołów
w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko- słowackiego pogranicza
Zawarcie umowy w dniu: 05.09.2017r.
Umowa została zawarta z firmą:
New Amsterdam Sp.zo.o. - Kraków
Cena brutto: 578.400,12 złotych
Planowany termin realizacji inwestycji: do 31.05.2018r.
8)
Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2017/2018 dla placówek szkolnych na
terenie gminy Czarny Dunajec
Zawarcie umowy w dniu: 09.08.2017r.
Umowa została zawarta z firmą: WĘGLOPASZ sp. z o.o. - Poznań
Cena brutto: 707,25 złotych za jedną tonę węgla
9)
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu
GCBA dla jednostki OSP w Piekielniku
Zawarcie umowy w dniu: 18.08.2017r.
Umowa została zawarta z firmą:
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. – Bielsko Biała
Cena brutto: 869.610,00 złotych
10)
Budowa skoczni narciarskich HS16 i HS30 w miejscowości Chochołów
Zawarcie umowy w dniu: 14.09.2017r.
Umowa została zawarta z firmą:
Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „WOLSKI” Kazimierz Wolski - Kluszkowce
Cena brutto: 5.996.250,00 złotych
Planowany termin realizacji inwestycji: do 28.09.2018r.
11)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym
2017-2018
Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 12.09.2017r.
Wybrano następujące oferty:
Część 1 (Chochołów) – KIERNIA Sp.zo.o.
Cena brutto: 95.400,00 złotych
Część 2 (Ciche) – P.W. STACHOŃ Krzysztof Stachoń
Cena brutto: 62.148,00 złotych
Część 3 (Cz. Dunajec) – P.W. STACHOŃ Krzysztof Stachoń
Cena brutto: 103.830,00 złotych
Część 4 (Czerwienne) – F.H.U.P. ROL
Cena brutto: 94.128,00 złotych
Część 5 (Dział) – Usługi Koparko-Spycharką Zaskalski Jan
Cena brutto: 9.520,50 złotych
Część 6 (Koniówka) – P.W. STACHOŃ Krzysztof Stachoń
Cena brutto: 12.679,00 złotych
Część 7 (Odrowąż) –Odśnieżanie, Roboty Ziemne Janina Bobak
Cena brutto: 52.800,79 złotych
Część 8 (Piekielnik) – Firma STM Usługi Transportowe Sprzętowe i Ogólnobudowlane
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Cena brutto: 47.505,00 złotych
Część 9 (Pieniążkowice) – Usługi Koparko-Spycharką Zaskalski Jan
Cena brutto: 25.300,65 złotych
Część 10 (Podczerwone) – P.W. STACHOŃ Krzysztof Stachoń
Cena brutto: 27.600,00 złotych
Część 11 (Podszkle) –Odśnieżanie, Roboty Ziemne Janina Bobak
Cena brutto: 50.685,70 złotych
Część 12 (Ratułów) – P.W. STACHOŃ Krzysztof Stachoń
Cena brutto: 53.064,00 złotych
Część 13 (Stare Bystre) – P.W. STACHOŃ Krzysztof Stachoń
Cena brutto: 44.153,00 złotych
Część 14 (Wróblówka) – KIERNIA Sp.zo.o.
Cena brutto: 19.800,00 złotych
Część 15 (Załuczne) – Odśnieżanie, Roboty Ziemne Janina Bobak
Cena brutto: 19.770,65 złotych
Planowany termin zawarcia umów: początek października 2017r.
W ramach Biura Rozwoju :
W dniu 27 lipca 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie termomodernizacji 10 budynków
użyteczności publicznej. Wartość zadania szacuje się na kwotę ok. 6,74 mln zł.
dofinansowanie wynosi 3,93 mln zł. pożyczka częściowo umarzalna z WFOS i GW – 1,9 mln.
zł. Zadanie finansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020.
W dniu 18 sierpnia br. otrzymano informację o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie
zadania remontu Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu. Wniosek znajduje się na 5 pozycji
listy rezerwowej na 209 złożonych wniosków.
W dniu 28 sierpnia br. otrzymano umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn : „
Budowa skoczni narciarskich HS16 i HS 30 w Chochołowie. Dofinansowanie w wysokości
50-% kosztów kwalifikowanych 2,4 mln. zł, koszt całkowity gminy związany z realizacją
zadania wyniesie – 2,4 mln. zł.
W dniu 15 września br. gmina otrzymała informację o dofinansowaniu projektu polegającego na
wymianie starych pieców w gminie Czarny Dunajec. Dofinansowanie w kwocie 1,4 mln. zł.
Łączna ilość gospodarstw zakwalifikowanych do projektu 152 ( w gminie Czarny Dunajec 97
budynków, w gminie Kościelisko 57 budynków). Zadanie finansowane w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
W dniu 14 września br. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ Remont dróg
gminnych w miejscowości Odrowąż „Żary” i „Kubaki”. Wartość inwestycji szacowana jest na
1,5 mln. zł. Wnioskowana kwota dofinansowania w wysokości 748.714 zł.
Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania mikroprojektu „Po śladach dziedzictwa
kulturalnego regionu transgranicznego”. W ramach zadania planowane jest odrestaurowanie 7
kapliczek zlokalizowanych na terenie gminy. Szacowany koszt zadania wynosi 240 tys. zł.
Dofinansowanie w wysokości 90%. Mikroprojekt w partnerstwie z miastem Trstena na
Słowacji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w ramach świadczeń rodzinnych od 1
lipca 2017 roku do 29 września 2017 roku wypłacił kwotę :
na świadczenia wychowawcze 500+ - 4.767.723 zł.
na zasiłki rodzinne wypłacono – 1.924.364 zł,
na fundusz alimentacyjny – 80.238 zł.
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W obszarze działania Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu :
1. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie doposażenia Katolickiej Szkoły Podstawowej
SPSK w Czerwiennem w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w związku z oddaniem do
użytku nowo wybudowanego obiektu. Wniosek czeka na rozpatrzenie.
2.
12 lipca 2017 roku odbyły się postępowania konkursowe i wyłoniono kandydatów na
stanowiska dyrektorów:
Szkoły
Podstawowej
nr
1
im.
Andrzeja
KnapczykaDucha
w Czerwiennem- Pani Maria Miętus,
- Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem- Pani Anna Jakubiec,
- Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu- Pani Ewa Palenik.
3.
Przez
cały
okres
wakacyjny
trwały
postępowania
wyjaśniające
w
sprawie
konkursu
na
stanowisko
dyrektora
Szkoły
Podstawowej
w Czarnym Dunajcu. Ostatecznie Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie –
w trybie nadzoru zweryfikował zarządzenie wójta w sprawie wyboru kandydata na dyrektora
szkoły oraz całość postępowania konkursowego i nie dopatrzył się uchybień.
4. Trwały prace przygotowawcze do realizacji II etapu projektu „Już pływam” (nabór dzieci,
podpisywanie umów z opiekunami oraz wykonawcami projektu). Projekt będzie realizowany
do 15 grudnia 2017 r.
5. 24 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie z Małopolskim Kuratorem Oświaty, inaugurujące
nowy rok szkolny 2017/18.
6.
28 sierpnia 2017 r. odbyła się narada robocza dyrektorów szkół
z terenu Gminy Czarny Dunajec, związana z przygotowaniem szkół do nowego ustroju
szkolnego. Odbyło się też spotkanie z przedstawicielami Związku Dużych Rodzin 3+, w celu
wypracowania propozycji do Gminnej Karty Dużej Rodziny.
7.
Dokonywana jest stopniowa weryfikacja zapisów statutowych szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
8.
Dokonano podsumowania zmian związanych z reformą systemu oświaty na terenie
Gminy Czarny Dunajec. W wyniku przeprowadzonej analizy należy podkreślić, że na terenie
Gminy Czarny Dunajec nie ma przypadków, w których nauczyciele gimnazjum traciliby pracę
w wyniku reformy systemu oświaty. Wszyscy nauczyciele, którym w gimnazjum zmniejszył się
wymiar
godzin,
uzupełniają
etat
w
innych
szkołach.
W większości szkół w wyniku reformy systemu oświaty- nauczyciele mają nadgodziny.
W przypadku wielu szkół brakuje nauczycieli, zwłaszcza specjalistów (logopedia, zajęcia
korekcyjno- kompensacyjne, pedagog, psycholog) oraz katechetów, matematyków, fizyków
i chemików.
Do złożonego Sprawozdania odniósł się radny Wajda Czesław zwracając uwagę na fakt, iż
większa część środków, która jest przydzielana do dyspozycji Sołectw głównie przeznaczana jest
na remont dróg gminnych. I nie ma w tym nic dziwnego- stwierdził radny, jednak czasami przy
dokonywanych remontach brakuje zwyczajnie wyobraźni. W tym miejscu podał przykład takiego
remontu drogi „Dutkówka” w Cichem. Na odcinku gdzie droga przebiega po nachylonym
zboczu, w czasie intensywnych opadów deszczu, woda ze zbocza spływa na drogę, co miało już
miejsce przy ostatnich opadach, natomiast nie ma ani przepustu ani rowu odprowadzającego
wodę,. Również na początku drogi „Do Zoków” na długim prostym odcinku teren jest podmokły,
który też należało utwardzić, ponieważ już na tej drodze utworzyły się koleiny. W związku
z czym zwrócił się do Wójta, by uczulił urzędników, aby przed przystąpieniem do remontu wziąć
to pod uwagę.
Ad. pkt.7. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2017 roku
złożyła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
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Po dokonanych zmianach budżetu w ciągu pierwszego półrocza plan dochodów na koniec
czerwca wynosił : 87.601.662,22 złote, wykonanie 46.115.335,67 zł, co stanowiło 52,64%,
Plan wydatków ogółem wynosił 99.333.959,36 zł, wykonanie 40.215.450,15 zł, co stanowiło
40,49%.
Skarbnik zwróciła uwagę na niskie wykonanie wydatków majątkowych, czyli inwestycji.
Przyczyną był fakt, że wykonane roboty w miesiącu czerwcu są fakturowane dopiero w miesiącu
lipcu. Realizacja niektórych inwestycji rozpoczęła się w miesiącach od maja do lipca ze względu
na trwające przetargi.
Najważniejsze zadania budżetu 2017 to :
 budowa ujęcia wody dla wodociągu w Czarnym Dunajcu, środki zapisane w budżecie to
kwota 2.616.371 zł – zadanie w trakcie realizacji,
 W dziale 600 Transport i łączność – „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym
dziedzictwie pogranicza” (ścieżka rowerowa w Cichem, Ratułowie (Droga „Zoki” –
Dutkówka”) – zadanie wykonane i rozliczone.
 W dziale 630 –Turystyka – „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie
pogranicza: (muzeum przyrodnicze w Chochołowie –roboty zostały rozpoczęte,
ścieżka rowerowa do Odrowąża, wykonano drogę w Czarnym Dunajcu, oraz dokonano
remontu zabytkowego wagonika. Powstał problem związany z opracowaniem
dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej do Odrowąża i dodatkowych uzgodnień, ze
względu na obszar chroniony „Natura 2000”.
 kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie. Podpisana
została umowa na finansowanie zadanie, planowanego do realizacji w okresie 2 lat.
W miesiącu październiku planowane jest przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo.
W budżecie zapisana została pomoc dla powiatu w wysokości 1.200.000 zł na modernizację
drogi w Podszklu, oraz pomoc dla województwa małopolskiego na modernizację dróg
wojewódzkich nr 957 i 958 oraz budowę chodnika w Podczerwonem. Zapłata nastąpi pod koniec
roku po wykonaniu powyższych zadań.
W Cichem zaplanowana kwota w wysokości 4.000.000 zł na budowę szkoły nr 1.
budowa skoczni narciarskiej w Chochołowie – przeprowadzono przetarg- kwota 5.996.250 zł. Po
odliczeniu podatku VAT, faktyczny koszt budowy wyniesie 4.800.000 zł, z tego połowa dotacja
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Skarbnik poinformowała, iż przedmiotowa Informacja została przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Skład Orzekający Kolegium wydał pozytywną opinię o tym sprawozdaniu.
Skład Orzekający zwrócił uwagę na niskie wykonanie wydatków majątkowych, ale przyjął
wyjaśnienia, iż co roku sytuacja taka ma miejsce, gdyż do końca czerwca nie wszystkie zadania
mogą zostać wykonane. Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza wyniósł
23.083.000 zł, co stanowi 26% planowanych dochodów
W ramach składanej informacji radny Tadeusz Czepiel złożył formalny wniosek o rozpoczęcie
realizacji zadania „budowa ścieżki rowerowej w części północnej gminy w kierunku Odrowążą”.
W związku z przedłużającą się procedurą projektową i trwającymi uzgodnieniami proponował,
by zadanie to było wykonywane etapami i zostało rozpoczęte już w roku przyszłym na tych
odcinkach, gdzie nie jest wymagana decyzja środowiskowa.
Odnosząc się do wniosku radnego Sekretarz wyjaśnił, że istnieje taka możliwość trzeba tylko
znaleźć partnera po stronie słowackiej. Jest jeden problem, iż przy tego typu ścieżkach, które
przebiegają przez torfowiska mają uzasadnienie dla jej budowy, natomiast same ścieżki
rowerowe czyli rekreacja są niewystarczające żeby taki projekt uzyskał dotację, musi być jakaś
wartość dodana, stąd torfowiska i trzy typy siedlisk, które nie znajdują się na trasie tych
dotychczasowych ścieżek. Sekretarz stwierdził, że należy to przeanalizować i ocenić, czy to
przyniesie żądany skutek.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2017 roku – stanowi zał.
nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 8. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2017 rok złożyła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Na wstępie poinformowała, że w stosunku do przesłanych i omówionych zmian na komisji
dodatkowo wynikły jeszcze dwie zmiany : pierwsza zmiana na wniosek komisji Budżetowej
dotyczyła zwiększenia środków na zakup ciągnika do odśnieżania chodników do wysokości
140.000 zł (środki w wys.100.000 zł pochodzą z poręczenia dla PPK), druga zmiana związana ze
zmianą dochodów i wydatków z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanych obiektów
w szkole w Czerwiennem w wysokości 80.000 zł.
Ogółem następuje zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 272.878,98 złotych.
W dochodach 80.000 zł dotacja celowa na szkołę w Czerwiennem. Największą pozycję
w dochodach stanowił zwrot gminie części wydatków poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego w wysokości 141.005,98 zł. za rok 2016, z propozycją przeznaczenia kwoty w wys.
123.513 zł. na zakup oświetlenia świątecznego
Pozostałe dochody : wpłata rodziców w związku z realizacją programu „Już pływam” 21.000 zł,
dochody wypracowane przez szkoły, z przeznaczeniem na te szkoły – 19.000 zł. Chochołów –
6.000 zł, Odrowąż – 8.000 zł, Podczerwone – 3.900 zł.
dotacja celowa z budżetu województwa w wysokości 9.066 zł dopłata do zakupu odzieży
ochronnej dla straży pożarnej.
Oprócz powyższych zmian, dokonano zmian polegających na przeniesieniu środków między
zadaniami :
Ratułów fundusz sołecki – zmniejszenie na zadaniu remont zabytkowej kapliczki, a zwiększenie
na remonty dróg gminnych – 5.000 zł.
Podczerwone – z modernizacji dróg na wykonanie kanalizacji – 160.000 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przeniesienie z działu 852 do działu 855 – 44.500 zł.
Przeniesienie z rozdz. 75704 do rozdz. 60078 na wkład własny do remontu dróg „Koło Wody”
w Cichem 38.951 zł, i „Do Zązeli” w Podszklu 45.494 zł – na wkład własny do remontu dróg
zniszczonych przez powódź, środki te stanowią pożyczkę wewnętrzną dla tych miejscowości
z budżetu gminy.
Przeniesienie kwoty 90.000 zł ze środków na wypłatę ekwiwalentów + środki na wydatki OSP na
dotacje dla OSP.
Do proponowanej zmiany budżetu głos zabrał radny Kazimierz Dzielski ponawiając swoje
pytanie z Komisji Budżetu - według jakiego klucza była rozdzielana kwota ekwiwalentu dla
poszczególnych jednostek OSP, ponieważ występuje duża dysproporcja pomiędzy niektórymi
jednostkami OSP, Czarny Dunajec jest na 9 miejscu pod względem wyjazdów, więcej wyjazdów
ma Koniówka, Wróblówka, Chochołów, Piekielnik. A w latach poprzednich Czarny Dunajec
miał połowę wyjazdów w stosunku do pozostałych jednostek. Skąd się wzięły takie kwoty
i dlaczego w ten sposób zostały przydzielone - pytał radny.
W związku z tym, że Skarbnik Gminy nie posiadała pełnej wiedzy w tym zakresie zobowiązała
się do opracowania wykazu podziału kwoty 90.000 złotych.
W tej sprawie wypowiedział się jeszcze radny Gal Zdzisław z racji pełnienia funkcji W-ce
Prezesa Zarządu Gminnego informując, że ekwiwalent wypłaca się na podstawie ilości godzin
wypracowanych przez ratowników, a nie ilości wyjazdów. W porozumieniu ze wszystkimi
Naczelnikami OSP ustalono, że ekwiwalentu nie wypłaca się imiennie dla każdego strażaka,
tylko przekazuje się na daną jednostkę. Przy końcowym IV kwartale godziny te są zliczane
z całego roku i wypłacane zgodnie z ustaloną stawką za 1 godz. (16 złotych). Jako Wiceprezes
zapewnił, że na pewno podział środków jest sprawiedliwie naliczany i wypłacany. W przypadku
gdy któraś ze straży ma wykonać jakąś inwestycję jest dodatkowo wspomagana dotacją celową
z budżetu gminy.
Przystąpiono do podejmowania uchwały :
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U C H W A Ł A Nr XXVII/266/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 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. 9. Pakiet uchwał regulujących kwestie czystości i porządku w gminie omówiła
Magdalena Jarosz – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.
Pierwsza z uchwał dotyczyła Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Obowiązująca
aktualnie uchwała została podjęta w roku 2013. W związku z wejściem w życie nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należało uaktualnić zapisy obowiązującego
Regulaminu. Regulamin określa między innymi : szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
uprzątania błota, śniegu, lodu i zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, mycia naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi, rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych, a także
nieczystości ciekłych, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania w zakresie
utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oraz zasady
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.
Zgodnie z nowelizacją ustawy w nowym Regulaminie należało zawrzeć przepisy dotyczące
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto w lipcu br. weszło w życie Rozporządzenie
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów, w podziale na co najmniej 5 frakcji – „papier”, „szkło”, „metale i tworzywa
sztuczne”, „bio” i „zmieszane”. Z uwagi na fakt, że gmina zawarła umowę z firmą wywożącą
odpady jeszcze przed wejściem w życie tego Rozporządzenia, w gminie Czarny Dunajec
pozostał podział na dwie frakcje suchą i mokrą. Taki system będzie funkcjonował do końca roku
2019, czyli 2,5 roku. Przepisy projektu Regulaminu określają sposób selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych oraz regulują zasady selektywnej zbiórki
odpadów jakie wejdą w życie na terenie gminy od 1 stycznia 2020 roku, po przeprowadzeniu
nowego zamówienia publicznego.
Następnie Kierownik przedstawiła wprowadzone zmiany do Regulaminu.
Na koniec stwierdziła, że Regulamin wymagał zasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, co do całości zapisów tego Regulaminu, Urząd Gminy
otrzymał opinię negatywną, ale tylko pod kątem częstotliwości odbioru odpadów frakcji suchej
i mokrej, oraz odpadów niebezpiecznych. Opinia nie jest dla organu wiążąca, mając na uwadze
aktualny przetarg nie ma możliwości na dzień dzisiejszy zwiększenia częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych.
Do Regulaminu zapytania wnieśli :
radny Tadeusz Czepiel nawiązując do treści zapisu § 24 pkt. 3 Regulaminu dotyczącego
opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli raz na 3 miesiące stwierdził, iż zapis
ten jest niespójny ze świadczonymi usługami przez PPK, które to Przedsiębiorstwo wymaga
wywozu nieczystości raz na 1 miesiąc. W związku z powyższym prosił o uszczegółowienie
zapisu. Dalej radny w § 26, pkt. 2 proponował dodać kolejny pkt. 3 o treści: „ w programie
edukacyjnym, szkoleniowym będą włączone szkoły z terenu gminy Czarny Dunajec”.
Odnosząc się do uwagi radnego w kwestii wywozu ścieków Sekretarz stwierdził, że wywóz
ścieków nowo zakupionym samochodem skierowany jest do właścicieli nieruchomości w tych
miejscowościach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej.
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Dla właścicieli nieruchomości, którzy wywożą ścieki regularnie tj. raz na miesiąc została
ustalona przez PPK cena preferencyjna, wtedy Przedsiębiorstwo jest w stanie ustalić sobie
harmonogram wywozu i zamierzenia są takie, aby właścicieli wywozili ścieki na tyle, ile jest to
potrzebne. PPK zmieniło politykę i dla osób samotnych dopuszcza wywóz rzadszy raz na dwa
miesiące, natomiast generalnie przy większych rodzinach wywóz raz na miesiąc jest minimum.
PPK nie narzuca według przyjętych norm 3 kubiki jest to ilość wody zużyta przez jedną osobę,
w Regulaminie tolerancyjnie został przyjęty limit 1,5 kubika.
Do propozycji radnego dotyczącej udziału szkół w programie edukacyjnym odniosła się
Kierownik stwierdzając, że tego typu zapisu nie można wprowadzić, ponieważ nie ma podstawy
prawnej, wymagania powinny być zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
Natomiast w § 26 pkt. 2 Regulaminu jest zapis dotyczący prowadzenia działań mających na celu
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców między innymi przez akcje edukacyjne
i Kierownik zapewniła, że również szkoły będą włączone do tej akcji i gmina będzie z nimi
współpracować.
Ostatecznie ustalono, iż w przepisach końcowych Regulaminu zostanie wprowadzony
dodatkowy paragraf o treści : „ Z przeprowadzonej edukacji ekologicznej tj. działań mających na
celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców – Wójt Gminy przedstawi Radzie
coroczne sprawozdanie”.
Więcej pytań nie wnoszono, przystąpiono zatem do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVII/267/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
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. 10. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę była podjęta w 2012
roku. Podobnie jak w przypadku Regulaminu, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w tej
sprawie. W szczególności określić należało częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, czy tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Projekt uchwały wymagał opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. W dniu 25.08.2017 r. projekt niniejszej
uchwały otrzymał pozytywną opinię. Ponadto ustawa nakłada na organ utworzenie co najmniej
jednego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK-u), zatem w niniejszej
uchwale określono sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, natomiast przepisy uchwały w tej części, wejdą w życie po utworzeniu i oddaniu
do użytkowania takiego punktu na terenie gminy.
Następnie Kierownik zapoznała Radę z wprowadzonym zmianami do uchwały w zakresie § 7
i 8.
Do przedkładanej uchwały pytań nie było, przystąpiono do głosowania :
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U C H W A Ł A Nr XXVII/268/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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. 11. Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Rada Gminy w drodze uchwały ma obowiązek dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz
ustalenia stawki takiej opłaty. Natomiast art. 6r ust.1 ustawy stanowi, iż opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki z tej opłaty nie mogą
być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty :
odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej
systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami
komunalnymi.
Wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, jak
również Prognoza należności po podniesieniu stawki opłaty, przedstawiono w zał. do niniejszej
uchwały. Z dokonanych wyliczeń wynika, iż należy podnieś stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, celem wyrównania kosztów funkcjonowania tego systemu gospodarki
odpadami z pobranymi opłatami od gospodarstw domowych.
Zatem zaproponowano następujące stawki opłat :
1) 9 zł – w przypadku 1- osobowego gospodarstwa domowego,
2) 18 zł - w przypadku 2- osobowego gospodarstwa domowego,
3) 27 zł - w przypadku 3- osobowego gospodarstwa domowego,
4) 36 zł - w przypadku 4- osobowego gospodarstwa domowego,
5) 45 zł - w przypadku 5 i 6 - osobowego gospodarstwa domowego,
6) 54 zł - w przypadku 7 i 8 - osobowego gospodarstwa domowego,
7) 63 zł - w przypadku powyżej 8 - osobowego gospodarstwa domowego,
Do przedstawionej uchwały odniósł się radny Tomasz Garbaciak zwracając uwagę, iż kwota
w wysokości 200 złotych przeznaczona na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi sama mówi za siebie, co można za taką kwotę zrobić.
Kierownik zwróciła uwagę, że kwota ta dotyczy roku 2016. Natomiast to nie oznacza, że
z zebranych środków roku 2017 nie można przeznaczyć kwoty większej.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVII/269/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
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Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny A. Ligas.
Ad. pkt. 12. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi była przez Radę Gminy podjęta w 2013 roku. Od tego
czasu nie była zmieniana, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 lutego 2015 r. należało
uaktualnić zapisy. Jedyną zmianą do uchwały było wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy
z góry. Od 2013 roku przyjęte są 4 okresy rozliczeniowe kwartalne do 15 marca, maja, września
i listopada. Okresy rozliczeniowe przyjęte w systemie gospodarki odpadami funkcjonują bez
zarzutu, dlatego zdecydowano, że nie zostaną one zmienione, jedynie zostanie zaznaczone za
jakie miesiące opłatę należy uiścić z dołu, a za jakie z góry.
Pytań nie było, została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXVII/270/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy
z góry
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.13. Ostatnia uchwała dotyczyła wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami, podjęta przez Radę Gminy w 2013 roku. Podobnie jak w przypadku wszystkich w/w
w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachodzi
konieczność podjęcia nowej uchwały uwzględniając zapisy art. 6m ust.1 i 1b. Zapisy
w dotychczasowej uchwale zawierające warunki, tryb składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji,
czy terminach jej składania nie ulegają zmianie. W projekcie nowej uchwały proponuje się
zmianę jedynie w załączniku dotyczącym deklaracji, w pkt. C obejmującym dane składającego
deklarację, przez dodanie dodatkowej rubr. 10 dot. podania nr telefonu, czy adresu poczty
elektronicznej. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada
Gminy może wymagać podania w deklaracji danych takich jak podanie nr telefonu, czy adres
poczty elektronicznej, jest to pewne ułatwienie w przypadku gdy zachodzi konieczność jakiegoś
kontaktu z właścicielem nieruchomości.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVII/271/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
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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.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził piętnastominutową przerwę. Po przerwie
procedowano dalszy ciąg podejmowania uchwał :
Ad. pkt. 14. Kolejna uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Przedmiotem skargi było nie rozpoznanie wniosku z dnia 15 maja 2017 roku P.P. A.Ch. i K.U.
przez Wójta Gminy w sprawie naruszenia praw nauczycieli przez Dyrektora ZSPiG w Czarnym
Dunajcu. W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna działająca w imieniu Rady Gminy
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i uznała za zasadną skargę w zakresie terminowości
udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 15 maja 2017 r. Natomiast w części dotyczącej
podnoszonych w skardze zarzutów uznała skargę za bezzasadną.
W przedmiocie skargi pytań nie było, na tę okoliczność podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXVII/272/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 11 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 15. Następna uchwała dotyczyła również rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Krzysztofowi Bartoszkowi – Kierownikowi Zespołu
wyznaczonego do rozpatrzenia skargi, który poinformował, iż w toku rozpatrywania niniejszej
skargi Zespół uznał, iż zarzuty podnoszone w skardze z dnia 14 czerwca 2017 r. pokrywają się
z zarzutami wcześniejszych skarg z dnia 21 grudnia 2016 r. i z dnia 20 marca 2017 r. Ponieważ
skargi te były już rozpatrywane przez Radę Gminy i zostały uznane za bezzasadne, a skarżąca nie
wskazała żadnych nowych okoliczności, zgodnie z art. 239 § 1 Kpa organ właściwy do jej
rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje wcześniejsze stanowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną i podtrzymała swoje
wcześniejsze stanowisko, podejmując w tej sprawie uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXVII/273/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami
„za”, przy 2 głosach „ wstrzymujących” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały –
stanowiącej zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Dwóch radnych będących na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.
Ad. pkt. 16. Komentarza do uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarny Dunajec do
Podhalańsko – Orawskiego klastra Energii udzielił Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Tytułem wstępu nawiązał, iż obecna polityka państwa zmierza do tzw. dywersyfikacji źródeł
energii, do wykorzystania lokalnych źródeł energii, po to by zwiększyć niezależność i lokalną
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energetyczną i w ogóle nie zależną od państwa. Temu celowi ma służyć tworzenie Klastrów
Energii, lokalnych grup, samorządów, ale i przedsiębiorców i innych podmiotów chociażby
z dziedziny nauki, które mają przeanalizować i zaplanować oraz organizować wykorzystanie
tego, co na danym terytorium do wytwarzania energii da się wykorzystać. Przewidywane są
różne profity, dla tych gmin, które utworzą klastry, w postaci dodatkowych dotacji państwowych,
jak również pewne bonifikaty w postaci punktów przy ubieganiu się o środki unijne, jak
chociażby środki na projekty związane z ogniwami fotowoltaicznymi czy innymi odnawialnymi
źródłami energii. Stąd zasadne wydaje się aby tego typy Klaster zawiązać i w ramach jego
prowadzić pewne działania głównie oparte na znalezieniu takiej ilości energii na terenie gminy,
która w przyszłości zaspokoiłaby w większości zapotrzebowanie na energię. Generalnie
podsumowując Sekretarz stwierdził, że ma to służyć niezależności energetycznej lokalnej
i całościowo i państwa. Porozumienie udało się osiągnąć z gminami : Jabłonka, Lipnica Wielka,
Kościelisko, Biały Dunajec, a także włączył się aktywnie Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, który dysponuje odpowiednią
wiedzą, podstawami naukowymi czyli podmiot wspierający w ramach przyszłych działań.
W ramach procedowania niniejszej uchwały głos zabrał radny Tomasz Garbaciak
przyznał, że intencja jak najbardziej słuszna, ale czy w związku z funkcjonowaniem takiego
podmiotu są przewidziane koszty, a jeśli tak to o jaką kwotę chodzi.
Sekretarz wyjaśnił, że sama organizacja nie pociąga za sobą żadnych kosztów, współpraca
odbywać się będzie w ramach spotkań, narad. W niedługim czasie zajdzie potrzeba znalezienia
środków na opracowanie analizy bilansu energetycznego gminy, jednak zapewnił, że nie będą to
znaczące środki przypadające na jedną gminę. Zaznaczył, że opracowanie pozwoli na zebranie
wszystkich danych co gmina już ma, a co jeszcze można wykorzystać jak chociażby wody
geotermalne i inne źródła energii na terenie gminy i w ten sposób gmina wypełni obowiązek
bilansowania się Klastra.
Przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVII/274/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarny Dunajec do Podhalańsko –
Orawskiego Klastra Energii
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.
Ad. pkt.17. Dwie ostatnie uchwały planowane do podjęcia związane były dzierżawą powyżej 3
lat nieruchomości położonych w Czarnym Dunajcu, z przeznaczeniem pod realizację pakietów
Krajowego Programu rolnośrodowiskowo – klimatycznego z godnie z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ukierunkowane na ekstensywne użytkowanie przyrodniczo
cennych siedlisk i miejsc lęgowych ptaków na obszarach Natura 2000 na okres 5-ciu lat, oraz
wydzierżawienie nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu Baligówce w celu
reaktywowania strzelnicy. Rada Sołecka Czarnego Dunajca w dniu 3 lipca br. przychyliła się do
wniosku Stowarzyszenia Podhalańskiej Drużyny Strzeleckiej i wyraziła zgodę na dzierżawę na
okres 5-ciu lat terenów po byłej strzelnicy w Baligówce.
Komentarza do przedmiotowych uchwał udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
Przedkładane uchwały nie budziły wątpliwości, kolejno zostały podjęte uchwały :
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U C H W A Ł A Nr XXVII/275/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie dzierżawy 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 powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.18.
U C H W A Ł A Nr XXVII/276/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie dzierżawy 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 powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 19. Odpowiedzi na Interpelacje radnych.
Na interpelację w sprawie przyczyn zanieczyszczenia wody w wodociągu gminnym Sekretarz
udzielając odpowiedzi stwierdził, iż standardowe badania wody przeprowadzone przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Targu nie wykazywały zanieczyszczeń,
które powodowałyby takiego zapachu wody. Dlatego gmina zleciła dodatkowe badania,
w wyniku których okazało się, iż zanieczyszczenie spowodowane jest występowaniem fenoli
wodnych. Badanie te zostały ponowione, w celu ustalenia źródła zanieczyszczenia, czy woda jest
skażona w studniach, czy też pochodzi z rzeki, która nawadnia i zasila całe ujęcie, czy też
pojawia się w chlorze, który stosuje się do dezynfekcji. Z badań, które zostały wykonane okazało
się największe stężenie fenoli występuje w popłuczynach z beczek po chlorze, jak również na
zbiorniku na końcówce sieci. Na razie trudno ustalić czy woda już zawiera te związki, czy też
zostały one dostarczone razem z chlorem. Dzisiejsze badania, którego próbki zostały pobrane
obejmuje wodę na rowie nawadniającym, wodę w studni, w zbiorniku, oraz wodę na końcówce
sieci, jak również wodę z roztworu chloru i czystej wody nie pochodzącej z rzeki. Dodatkowo
zostało zlecone pełne badanie, które wykonuje się raz w roku, które nie obejmuje fenoli i badanie
standardowe na bakterie, mętność i zapach. Sekretarz stwierdził, że wyniki tego badania będą
znane na początku przyszłego tygodnia i to powinno już ustalić, co jest przyczyną skażenia
wody. Dodał, że różne sugestie padają, łącznie z podaniem do Prokuratury o popełnieniu
przestępstwa, jednak z tym należy się wstrzymać do momentu otrzymania wyników, gdyż
zgłaszając takie zdarzenie nawet popełnienia przestępstwa nieświadomego, należy mieć sugestie,
żeby nie zrobić niepotrzebnego zamieszania, czy wręcz krzywdy. Mieszkańcy zostali
poinformowani, o tym aby nie stosowali wody do żadnych innych celów poza sanitariatami.
Woda jest dostarczana mieszkańcom. Sekretarz przyznał, że to nie załatwia sprawy i oczywiście
są różne skargi, na które Urząd stara się reagować, ale często te skargi zgłaszane są poza
Urzędem.
Nawiązując do wypowiedzi Sekretarza, radny Kazimierz Dzielski stwierdził, że tego typu
zatrucie jest dramatyczne. W związku z czym zasugerował całkowite zwolnienie z opłat
mieszkańców którzy korzystają z wodociągu gminnego za okres dwóch miesięcy, kiedy to woda
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nie była zdatna do picia, i to w pewnym stopniu byłoby jakieś zadośćuczynienie. Ponadto radny
uznał, że sprawę należy natychmiast zgłosić do Prokuratury.
Do sprawy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 957 Nowy Targ – Jabłonka i utrudnień z tym
związanych odniósł się Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa. Na wstępie
przyznał, że temat dróg będzie się przewijał nie tylko w tym roku, ale jeszcze w przyszłym, gdyż
do tego czasy zaplanowany jest remont. Na dzień dzisiejszy odbywają się remonty na zasadzie
zgłoszeń robót, oprócz tego są odcinki projektowane i te prace przebiegają. Jeśli chodzi
o Chochołów, Czarny Dunajec, Baligówkę, Piekielnik i Pieniążkowice stosowana jest
technologia wykonania NCEM (mieszanka cementowo emulsyjna) o grubości 20 cm. Mieszanka
ta dojrzewa około 7 dni i po każdej położonej warstwie ten okres należy odczekać, dlatego są
skargi na firmę, że roboty się przeciągają. W tym czasie nie można wyłączyć sygnalizacji
świetlnej, gdyż należy zachować bezpieczeństwo na drodze, organizacja ruchu jest zatwierdzona
przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie przy opinii Marszałka Województwa
i Wojewódzkiego Zarządu Dróg. W Czarnym Dunajcu remont odbywa się na odcinku od świateł
na skrzyżowaniu ul. Mościckiego do mostu na rzece Czarny Dunajec. Na tym odcinku
zastosowana jest inna technologia, ponieważ oprócz technologii NCEM dochodzi stabilizacja
gruntu i wzmacnianie tego gruntu. Generalnie Kierownik stwierdził, że prace prowadzone są
w bardzo trudnych warunkach, przy dużym natężeniem ruchu. W przypadku sprzyjającej aury,
przy dodatniej temperaturze warstwy podkładowe do zimy powinny być położone, natomiast
dalszy ciąg robót rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku. Wykonywane będą krawężniki,
warstwy ścieralne i chodniki. Termin zakończenia robót określony w umowie upływa z dniem 30
maja 2018 roku.
W sprawie przeniesienia przystanku z ulicy Mościckiego Kierownik stwierdził, że nie jest to
możliwe, gdyż obecnie usytuowany przystanek był wskazany w projekcie organizacji ruchu
zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Ekspertyza geologiczna budowy skoczni narciarskiej w Chochołowie w formie pisemnej zostanie
udostępniona radnemu Tomaszowi Garbaciak.
W sprawie napisów rasistowskich Sekretarz wyjaśnił, że w czasie przerwy w obradach podjęto
interwencję i zapisy zostały zamalowane.
Do sprawy wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy do publicznego wglądu
ustosunkował się Kierownik Budownictwa – Antoni Chlebek informując, iż z wcześniejszego
harmonogramu przygotowanego na potrzeby Rady wynikało, że na dzień 1 maja br. miały zostać
zakończone uzgodnienia, jednak na dzień dzisiejszy nie udało się ich przeprowadzić, czyli jest 4ny poślizg. Przyczyną opóźnień jest fakt, że niektóre instytucje wydały negatywne opinie.
Generalnie Kierownik stwierdził, że w tym roku nie ma realnych szans na zakończenie prac
związanych z opracowaniem planu i jego wyłożeniem do publicznego wglądu, najbliższy termin
to początek roku 2018.
Ad. pkt. 20 .W wolnych wnioskach głos zabrali :
radny Kazimierz Dzielski zwrócił uwagę na postawiony słup elektryczny przez Elektrownię
w chodniku na ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu w kierunku szkoły, po drugiej stronie
posesji P. Miętusa. Radny podkreślił, że chodnik jest wąski i usytuowanie słupa bardzo utrudnia
przejście.
Radny otrzymał zapewnienie, iż Urząd wystąpi z pismem do firmy TAURON z prośbą
o usunięcia słupa i puszczenie kabla ziemnego.
radny Wajda Czesław podniósł sprawę braku udziału przedstawiciela Urzędu Gminy w Zebraniu
Wiejskim Sołectwa Cichego i nie powiadomienia Sołtysa o tym fakcie, w związku z czym
Zebranie rozpoczęło się z opóźnieniem.
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Do uwagi radnego ustosunkował się Sekretarz Gminy podając powód swojej nieobecności.
Anna Trebunia – Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy poinformowała
o mającym się odbyć spotkaniu roboczym w sprawie zmiany w funkcjonowaniu Programu
Rozwoju Sportu planowanym w dniu 11.10.2017 r. w Sali obrad Urzędu Gminy.
Na koniec tytułem wyjaśnienia Kierownik Budownictwa Antoni Chlebek odniósł się do
wykonanego remontu drogi Zoki – Dutkówka w Cichem, uświadamiając że remont został
wykonany pod kątem „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”. Na
ten cel została przyznana dotacja na szlak rekreacyjny i rowerowy, w związku z czym droga ta
nie może być użytkowania przez samochody osobowe, czy też ciągniki rolnicze.
Głos został jeszcze udzielony P. Z. K., która przedstawiła swoje stanowisko w sprawie
rozpatrywanej skargi dotyczącej rzekomego zaginięcia dokumentów budowlanych.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1422 dokonał zamknięcia obrad XXVII sesji Rady Gminy.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

