P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2017
z XXVIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 25 października 2017 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 14 00.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny – Tadeusz Krupa, który wcześniej usprawiedliwił swoją
nieobecność.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława, 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. 1000 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku
obrad: pkt. 25. „Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
kadry kierowniczej urzędu”, oraz pkt. 26. „Informacja Przewodniczącego Rady
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy”.
Dotychczasowe pkt. 25 i 26 zostały przesunięte kolejno jako pkt. 27 i 28 porządku obrad.
Przy aprobacie Rady proponowane zmiany do projektu porządku obrad zostały poddane pod
jedno głosowanie, w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawa modernizacji dróg wojewódzkich Nr 957 i 958 na terenie gminy Czarny Dunajec.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Czarny Dunajec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego w zakresie utworzenia na
terenie Gminy Czarny Dunajec Parku Krajobrazowego.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XX/204/2016
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Podszklu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Podszklu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.
Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku w Szkołę Podstawową im. Kornela
Makuszyńskiego w Piekielniku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego
Gimnazjum w Załucznem.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Załucznem w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Załucznem.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św.
Jana Kantego w Odrowążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im . Św. Jana Kantego
w Odrowążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Odrowążu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św.
Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą
Podstawową Filialną w Dziale.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Czarnym Dunajcu w Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Podczerwonem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podczerwonem.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Chochołowskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców
Chochołowskich w Chochołowie.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Cichem.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła w Cichem.
22.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Cichem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Cichem.
23.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie w Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Tischnera
w Ratułowie.
24.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Andrzeja Knapczyka – Ducha w Czerwiennem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im.
Andrzeja Knapczyka – Ducha w Czerwiennem.
25.Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kadry
kierowniczej urzędu”,
26. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
radnych Rady Gminy”.
26.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
27.Wolne wnioski i zapytania.
28.Zakończenie obrad sesji.
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Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXVII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Władysław Lenart,
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 – Przewodniczący
Rady przychylił się do wniosku radnego poddając go pod jawne głosowanie, w wyniku którego
protokół z XXVII sesji Rady został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez
czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali :
radny Władysław Lenart poruszył problem planowanej budowy kanalizacji i oczyszczalni
ścieków w miejscowości Piekielnik. Przypomniał o zatwierdzonym Planie rozwoju
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2019, zgodnie z którym przewidziano
w 2019 roku nakłady finansowe w wysokości 2.500.000 zł. Jednak realizacja tego zadania
została uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego w postaci dotacji minimum
70% kosztów kwalifikowanych. W związku z tym radny pytał czy Wójt lub Prezes PPK zabiega
o dotację na to ważne przedsięwzięcie. Dodał, że gmina Nowy Targ pozyskała dotację
w wysokości ponad 4,5 mln. zł. na budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Krempachy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
radny Stanisław Miętus ponowił swoją interpelację z poprzedniej sesji w sprawie przyczyny
skażenia wody w wodociągu gminnym w związku z tym, że sytuacja nie uległa poprawie, oraz
pytał jak długo jeszcze woda będzie niezdatna do użytku.
radny Kazimierz Dzielski pytał o stan prawny planowanej inwestycji małej elektrowni wodnej
na rzece Czarny Dunajec, czy są czynione dalsze starania zmierzające do budowy tej inwestycji,
czy też sprawa została zamknięta. Zaznaczył, że teren wokół tej elektrowni został ładnie
zagospodarowany i jest już wykorzystywany przez dzieci i młodzież.
Ad. pkt. 5. Sprawy związane z modernizacją dróg wojewódzkich nr 957 i 958 w miejscowości
Czarny Dunajec przybliżył Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie –
Robert Górecki.
Zaznaczył, że sprawa rozbudowy i przebudowy dróg wspólnie z gminą była już przygotowywana
od 2012 roku, kiedy to rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową. W roku 2017 rozpoczęła
się realizacja tych zadań. Na terenie gminy Czarny Dunajec jest kontynuowana przebudowa
i rozbudowa dróg 957 i 958 na odcinku 24 km wraz z budową kilkunastu zatok autobusowych,
przebudową obiektów mostowych, budową ciągów pieszo –rowerowych. Odcinki realizowane na
drogach 957, 958 i 959 w ramach programu Interreg – Współpraca Polsko – Słowacka - mają
zostać zakończone w maju 2018 roku. Zadanie wykonywane przez jednostkę wykonawczą
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych. Sprawą remontu drogi 958
zajmuje się firma Strabag, na odcinku od Rabki aż do Zakopanego. Termin wykonania wrzesień
2018 rok. Zwrócił uwagę na problemy proceduralne, jakie pojawiają się przy tego typu
inwestycjach, oraz często kierowanych uwag pod adresem Wykonawców dlaczego takie krótkie
odcinki po 100 czy 600 metrów są realizowane. Dyrektor wyjaśnił, że Województwo
przygotowuje zadania w taki sposób, iż na początku są realizowane odcinki, gdzie wymagana
jest naprawa nawierzchni, którą można uzyskać na podstawie przyjęcia zgłoszenia robót. Czyli
wszystko co się dzieje w pasie drogowym jest procedurą znacznie szybszą. Natomiast z uwagi na
kłopoty proceduralne oraz długotrwającą procedurą związaną z uzyskaniem decyzji ZRID
realizacja niektórych odcinków, które nie mieszczą się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
musi być wykonywana w drugim etapie robót, dlatego też między innymi te roboty, które
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obecnie trwają na drodze, wykonywane są tylko częściowo, zaś główne roboty czyli warstwy
ścieralne będą już wykonywane w roku przyszłym.
Do Dyrektora zapytania między innymi wnieśli :
radny Tadeusz Czepiel zwrócił uwagę na problemy tego typu, że firma rozpoczyna pracę na
pewnym odcinku, a później przez okres paru dni roboty nie są wykonywane i generalnie droga
jest rozgrzebana co powoduje duże utrudnienia w ruchu drogowym. Ponadto radny zauważył, że
prace należałoby przyśpieszyć, w związku z czym proponował aby firma pracowała do godziny
20-tej, co na pewno byłoby bardziej zrozumiałe dla mieszkańców.
Odnosząc się do uwag radnego Z-ca Dyrektora stwierdził, że dzielenie robót na odcinki wynika
z kwestii uzyskania decyzji administracyjnej, o czym wcześniej wspomniał, druga kwestia to
wymogi związane z organizacją ruchu w czasie trwania modernizacji dróg. Nie można zamknąć
drogi na odcinku 3 km, gdyż doszłoby do sparaliżowania całkowitego ruchu na drodze
wojewódzkiej zważywszy na fakt, że obciążenie jest duże zwłaszcza w czasie weekendu,
ponadto należy również zabezpieczyć dostępność do posesji, zatem przysłowiowe wahadła
powinny mieć długość 200 – 300 metrów.,
W temacie zastosowanej technologii poinformował, iż część robót jak chociażby wzmocnienie
istniejącego podłoża wykonywana jest technologią tzw. MCE (mieszanka cementowo –
emulsyjnej), gdzie jest wymóg 7-dniowy na dojrzewanie gruntu, co dla zwykłego użytkownika
wydawać się może dość dziwne.
Kwestię czasu pracy wyjaśnił przedstawiciel Firmy Strabag na wstępie przedstawiając zakres
prac bieżących wykonywanych przy chodniku wzdłuż drogi wojewódzkiej w Podczerwonem,
oraz w miejscowościach Czarny Dunajec i Pieniążkowice. Oświadczył, że 90 % prac do końca
listopada br. uda się wykonać. Prace projektowe na pozostałych odcinkach są w toku, zostały
uzgodnione z gminą lokalizacje wszystkich zatok autobusowych.
Stricte do czasu pracy stwierdził, że Firma pracuje na wydłużonej zmianie w godzinach od 7-mej
do 18-tej, przy czym roboty bitumiczne trwają do czasu ich zakończenia, natomiast czasami
jeżeli działka robocza, która wymaga dociągnięcia do końca odcinka jest zrobiona do 16-tej, to
firma nie rozpoczyna następnej roboty. Generalnie stwierdził, że wszystkie roboty brukarskie
i poza nawierzchniowe trwają od 7 – 18 i dodatkowo w soboty.
radny Stanisław Miętus pytał w jakim okresie będzie wprowadzony ruch komunikacyjny
obustronny na ul. Mościckiego w Czarnym Dunajcu, jednocześnie zwrócił uwagę na niedrożność
kanalizacji burzowej na tej ulicy.
Udzielając odpowiedzi Przedstawiciel Firmy PPRDiM poinformował, że w tym roku firma
zakłada położenie warstwy wiążącej na odcinku przez miejscowość Czarny Dunajec. Natomiast
roboty brukarskie Wykonawca planuje rozpocząć w połowie listopada. Zaznaczył, iż
Wykonawca stara się, aby wody opadowe mogły być odprowadzane do kanalizacji, natomiast
wiadomo, że w trakcie remontu nie wszystko udaje się zrobić. Ciąg kanalizacji burzowej na
odcinku od skrzyżowania w kierunku kościoła jest drożny stwierdził na koniec przedstawiciel,
co kwestionował radny.
radny Kazimierz Dzielski poruszył sprawy : występującego bałaganu przy oznakowaniu dróg na
czas remontu drogi wojewódzkiej w miejscowości Czarny Dunajec, dlatego proponował o jego
przeanalizowanie, wykupu budynku na zakręcie ul. Piłsudskiego w Czarnym Dunajcu, celem
wyeliminowania ostrego zakrętu i uniknięcia wypadków drogowych, oraz zakresu
wykonywanego remontu chodnika na ulicy Kolejowej w stronę Nowego Targu.
Pan Robert Górecki Z-ca Dyrektora ZDW w kwestii budowy chodników stwierdził, że zadania
tego typu realizowane są w ramach inicjatyw samorządowych. Gmina przygotowuje zadanie,
a następnie partycypowanie w kosztach odbywa się na zasadzie finansowania 50%
województwo, i 50% gmina.
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Zatem w pierwszej kolejności należy przygotować dokumentację, zgłosić wniosek wraz
z załącznikami do Wojewódzkiego Zarządu, w celu ujęcia zadania do planu realizacyjnego
województwa.
Ustosunkowując się do sprawy wykupu budynku Z-ca Dyrektora podkreślił, że przygotowane
inwestycje na terenie gminy Czarny Dunajec to wydatek rzędu 57 mln. zł. więc nie jest to mała
kwota, województwo wspólnie z gminą poczyniło duże starania, aby przygotować dokumentację,
która była decyzjami środowiskowymi wydawanymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska i było to dość karkołomne przedsięwzięcie. W związku z czym nie było takiej
możliwości, aby w ramach środków unijnych skupić się nad wykupem budynku. Ponadto
w terminie 3 miesięcy należało przyjąć zgłoszenie robót na drodze wojewódzkiej nr 957,
natomiast regulacja stanu przedmiotowej działki potrwałaby nawet kilak lat. Ponadto zaznaczył,
iż w chwili obecnej Zarząd nie dysponuje środkami finansowymi na zakup tej nieruchomości.
W kontekście pytania trzeciego oświadczył, iż projekty organizacji ruchu zatwierdzane przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich są opiniowane wcześniej przez gminę i starostwo, oraz Komendę
Wojewódzką Policji i nie da się tego zmienić w taki sposób szybki. Jeżeli są możliwe jakieś
uwarunkowania, które można jeszcze zmienić Zarząd będzie starał się to zrobić.
Poproszony o wyjaśnienie kwestii budowy chodnika przy ulicy Kolejowej w Czarnym Dunajcu
przedstawiciel firmy Strabag oświadczył, że w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 957
jest uwzględniony remont chodników wraz ze zjazdami, konkretnie przy ulicy Kolejowej
ogranicza się tylko na odcinku do sklepu Biedronka. Natomiast na dalszym odcinku za mostem
w stronę Nowego Targu remont leży w gestii samorządu.
radny Dzielski dalej podkreślał jak ważnym zadaniem jest wykonanie chodnika na tym odcinku
gdzie natężenie ruchu jest nieporównywalne, przy żadnych innych drogach i przekonywał, iż
w przypadku wypadków cała odpowiedzialność spadnie na Urząd Gminy.
radny Tadeusz Czepiel pytał czy Zarząd Województwa czyni starania w kierunku pozyskiwania
środków unijnych i nie tylko z przeznaczeniem na remonty dróg.
Ustosunkowując się do tego pytania Zastępca Dyrektora oświadczył, że posiada wiedzę
w sprawie możliwości uzyskania dofinasowania do roku 2020, natomiast co będzie po roku 2020
nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, nie mniej jednak zapewnił, że jeżeli będzie taka
możliwość Zarząd będzie aplikował o środku unijne. W tym miejscu nawiązał do planowanej
budowy obwodnicy Chochołowa, informując, iż zadanie jest na etapie wydania decyzji
środowiskowej, oraz że jest szansa na uzyskanie dotacji w pierwszej połowie 2018 roku.
W dalszej części odbyła się dyskusja w temacie planowanej budowy obwodnicy
Chochołowa, w trakcie której głos zabierali przybyli na sesję mieszkańcy Chochołowa
przedstawiając swoje stanowisko w sprawie przebiegu obwodnicy po stronie zachodniej, gdyż
jak uzasadniali po raz kolejny odciąży to ruch tranzytowy ze Słowacji.
Zastępca Dyrektora wypowiadając się w tym temacie stwierdził, że na chwilę obecną zadanie jest
procedowane, jest w planach województwa i do 2020 roku planuje się go zrealizować pod
warunkiem wypracowania stanowiska w sprawie przebiegu obwodnicy. Jest również
opracowywany raport oddziaływania na środowisko, który zostanie przekazany pod koniec
października gminie, czyli organowi wydającemu decyzję środowiskową i dalej procedurę
prowadziła będzie gmina.
W tym miejscu zaapelował o podjęcie ostatecznej decyzji, zaznaczając, iż Zarząd ma
przygotowanych dużo zadań inwestycyjnych środki finansowe są ograniczone, zatem będzie je
realizował tam gdzie będzie zgoda. Przyznał, że racje są po obydwu stronach, jednak należy je
wyważyć i podjąć ostateczną decyzję.
Do problemowej sprawy odniósł się jeszcze Sekretarz Gminy tytułem uzupełnienia
poinformował, iż w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko planowana jest
rozprawa administracyjna na którą zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani mieszkańcy
Chochołowa. Będzie to otwarta rozprawa dla społeczeństwa na której zostanie sprawa
skonsultowana nie tylko z mieszkańcami Chochołowa lecz również i Koniówki.
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Tego typu rozwiązanie poparli radni :
Kazimierz Dzielski, który poparł zasadność budowy obwodnicy, proponując jednak, by sprawę
rozwiązać kompleksowo. Według niego przebieg obwodnicy powinien rozpoczynać się od
Czarnego Dunajca - Koniówkę- Podczerwone -Chochołów, Witów w kierunku Kościeliska. Nie
można dla fanaberii niektórych mieszkańców budować dwa mosty, nie może być tak, że przez
protesty kilkudziesięciu mieszkańców Koniówki należy zmieniać przebieg obwodnicy –
przekonywał radny.
Marcin Ratułowski podkreślał, że w ogóle obwodnica dla Chochołowa jest konieczna
z uwagi na zabytkową zabudowę jaka występuje w tej miejscowości. Dalej poparł rozwiązanie
zorganizowania rozprawy administracyjnej twierdząc, że jest to strzał w dziesiątkę pod
warunkiem że zostaną przedstawione konkretny propozycje. Należy zrobić wszystko aby
inwestycję zrealizować i wykorzystać szansę dofinansowania, gdyż zmarnowanie tej szansy to
niepowetowana strata.
Na koniec radny Kazimierz Dzielski zasugerował, aby przy okazji mającej się odbyć rozprawy
administracyjnej przedstawić zainteresowanym mieszkańcom, koszty wykonania każdego
z wariantów przebiegu obwodnicy.
Do wszystkich uwag i spostrzeżeń, które padły w trakcie dyskusji zarówno ze strony radnych jak
i mieszkańców Chochołowa odniósł się Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Robert
Górecki.
Na tym w całości wyczerpano pkt. 5. porządku obrad. W tym miejscu Przewodniczący
Rady zarządził piętnastominutową przerwę. Po przerwie przystąpiono do dalszej części obrad
związanej :
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym złożył – Józef
Babicz Wójt Gminy.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy i jednostki
organizacyjne działające z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 5 października do 24
października 2017 roku dotyczyły:
Z zakresu inwestycji drogowych zrealizowano następujące zadania ;
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

W dniu 10-X-2017 r. – dokonano
odbioru
drogi
gminnej
„Krowiarki”
w Chochołowie, nawierzchnia tłuczniowa dł. 1 090 m, kwota 213 081 zł,
dofinansowanie z budżetu państwa 145 306 zł,
W dniu 4-X-2017 r. –
podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej „Koło Wody” w Cichem dł. 180 m, kwota 91 525 zł,
dofinansowanie z budżetu państwa 53 000 zł,
W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Strączkowa” w Cichem
nawierzchnia bitumiczna dł. 122m, kwota 38 626 zł,
W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Na Grapie-prawa
odnoga” w Cichem, nawierzchnia bitumiczna dł. 68 m, kwota 30 031 zł,
W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Na Grapie-lewa odnoga”
w Cichem, nawierzchnia bitumiczna dł. 72 m, kwota 32 598 zł,
W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Przy Kościele
w Miętustwie” w Cichem, nawierzchnia bitumiczna dł. 75 m, kwota 37 585 zł,
W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru wjazdu przy lodowisku w Czarnym
Dunajcu, nawierzchnia bitumiczna, kwota 14 553 zł,
W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Do Kukułki” w Czarnym
Dunajcu, nawierzchnia bitumiczna dł. 56 m, kwota 17 508 zł,
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W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Do Hatosa”
w Czerwiennem, nawierzchnia bitumiczna dł. 128 m, kwota 64 297 zł,
10) W dniu 10-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Zgielnicowa”
w Czerwiennem, nawierzchnia tłuczniowa dł. 295 m, kwota 54.034 zł,
dofinansowanie z budżetu województwa 10 000 zł
11) W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Do Gronia” w Dziale
nawierzchnia bitumiczna dł. 155 m, kwota 64 413 zł,
12) W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Pod Lipą” w Odrowążu
nawierzchnia bitumiczna dł. 126 m, kwota 45 793 zł,
13) W dniu 29-IX-2017 r. – podpisano umowę na wykonanie zabezpieczenia skarpy
drogi gminnej „Koło Zapotocznego” w Piekielniku, kwota 7 881 zł,
14) W dniu 27-IX-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Do Skupnia I”
w Pieniążkowicach, nawierzchnia tłuczniowa dł. 951 m, kwota 215 700 zł,
dofinansowanie z budżetu państwa 124 694 zł,
15) W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Koło Strażnicy”
w Podczerwonem, nawierzchnia bitumiczna dł. 54 m, kwota 22 246 zł,
16) W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Po Śtrece”
w Podczerwonem, nawierzchnia bitumiczna dł. 112 m, kwota 45 621 zł
17) W dniu 29-IX-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Zązelowa” w Podszklu
nawierzchnia tłuczniowa dł. 1 250 m, kwota 282 409 zł, dofinansowanie z budżetu
państwa 160 000 zł,
18) W dniu 4-X-2017 r. – podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni
tłuczniowej drogi gminnej „Do Zonzeli” w Podszklu dł. 430 m, kwota 101 998 zł,
dofinansowanie z budżetu państwa 57 000 zł,
19) W dniu 10-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Do Surowego”
w Ratułowie, nawierzchnia tłuczniowa dł. 240 m, kwota 25 264 zł, dofinansowanie
z budżetu województwa 10 000 zł,
20) W dniu 18-X-2017 r. – dokonano
odbioru
drogi
gminnej
„Kęscokowa”
w Ratułowie, nawierzchnia bitumiczna dł. 27 m, kwota 9 311 zł,
21) W dniu 10-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Szeligówka” w Starem
Bystrem, nawierzchnia tłuczniowa dł. 520 m, kwota 50 985 zł, dofinansowanie
z budżetu województwa 10 000 zł,
22) W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Do Kietów” w Starem
Bystrem, nawierzchnia bitumiczna dł. 100 m, kwota 48 290 zł,
23) W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru placu postojowego przy szkole
podstawowej w Starem Bystrem, nawierzchnia bitumiczna dł. 76 m, kwota 49 210 zł,
24) W dniu 18-X-2017 r. – dokonano odbioru drogi gminnej „Przez Wieś” we
Wróblówce, nawierzchnia bitumiczna dł. 80 m, kwota 39 087 zł.
9)

W ramach zamówień publicznych dokonano zawarcia umów na :
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym
2017-2018
W dniu: 11.10.2017r. zawarto umowy z następującymi firmami:
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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
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
2)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.125.000,00 PLN na
sfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Czarny Dunajec
W dniu: 10.10.2017r. dokonano wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum firm:
Lider: Bank Spółdzielczy w Jabłonce,
Partner: Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu,
Partner: Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej,
Oferowany koszt udzielenia kredytu wynosi: 1.579.332,06 zł brutto (marża banku : 0,79%)
Planowany termin zawarcia umowy: koniec października 2017r.
3)
Wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy drodze
wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Podczerwone i Koniówka
W dniu 10.10.2017r. ogłoszono przetarg.
Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu: 25.10.2017r.
4)
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czarny Dunajec oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Czarny Dunajec w roku 2018
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W dniu 18.10.2017r. ogłoszono przetarg.
Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu: 26.10.2017r.
W ramach prowadzonych inwestycji w dniu 4 października 2017 r. dokonano odbioru
końcowego odbudowy mostu „Koło Ciężczaka” w Ratułowie. Wartość wykonanych robót
598.547,04 zł.
W dniu 10 października 2017 r. podpisano umowę z firmą HYDROEL na wykonanie
przystosowania istniejącej studni głębinowej do poboru wody w sytuacjach kryzysowych
Wartość umowy 6.664,14 zł, z terminem realizacji do 30 listopada 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym Wójt wziął udział niżej wymienionych naradach i spotkaniach :
W dniu 5 października – spotkanie z Regionalnym Konserwatorem Przyrody Panią Bożeną
Kotońską w sprawach bieżących zadań realizowanych przez gminę, w tym głównie związanych
z rozwojem turystyki (rozwój ścieżek pieszo-rowerowych, muzeum, torfowisk, kolejka
wąskotorowa).
W dniu 11 października – spotkanie robocze z radnymi w sprawie proponowanych zmian
w Programie Rozwoju Sportu.
W 12 października – wyjazd do Mszany Dolnej w celu zapoznania się z ofertą ciągników
komunalnych.
W dniu 17 października – udział w obchodach Dnia Nauczyciela w Chochołowie, w tym
wręczenie nagród dla nauczycieli.
W dniu 19 października – spotkanie robocze z radnymi oraz przedstawicielami UKS-ów oraz
klubów sportowych w sprawie proponowanych zmian w Programie Rozwoju Sportu. Ustalono
zasadność wprowadzenia zmian i przeniesienia części środków na zadania realizowane przez
kluby.
W dniu 23 października – udział w wspólnym posiedzeniu Komisji Działalności Gospodarczej,
Spraw Przeciwpożarowych i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Porządkowych Rady Gminy.
Spotkanie z bacą oraz dzierżawcami działek gminnych tzw. Borów w sprawie dzierżawy działek
stanowiących dobra wsi Wróblówka.
W przedmiocie składanego Sprawozdania radny Tadeusz Czepiel chciał uzyskać informacje, czy
w ramach realizowanego zadania jakim są ścieżki pieszo – rowerowe w części północnej gminy
jest szansa na poszerzenie drogi i położenia nawierzchni bitumicznej na tej drodze znajdującej
się wokół torfowiska, oraz jej realizacja w roku przyszłym.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz oświadczył, że położenie nawierzchni bitumicznej na drodze
w obszarze Natura 2000 jest sprawą ciężka, natomiast w pozostałym zakresie planowane jest
wykonanie nawierzchni asfaltowych, czynione są także starania o położenie nawierzchni
asfaltowej na odcinku pierwszym „Za potoczkiem” w kierunku Odrowąża.
Ad. pkt. 7. Informację o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Rady złożył –
Gonciarczyk Stanisław – Przewodniczący Rady.
Do złożonej Informacji pytań nie wnoszono, przez aklamację została przyjęta do akceptującej
wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Komentarza do uchwały związanej z ustaleniem lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Czarny Dunajec udzielił
Antoni Chlebek – Kierownik Referatu Budownictwa.
Przywołał zapisy art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1140 ze zm.) zgodnie z którymi Rada Gminy dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
wskazuje w formie uchwały wstępne miejsce lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych,
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które to uwzględnia zarządca drogi. O ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje
zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu.
Wskazana w uchwale lokalizacja wynika z wniosków mieszkańców ul. Kmietowicza i ul. Ojca
Św. Jana Pawła II z Czarnego Dunajca wskazujących na coraz większą zabudowę tego obszaru
oraz daleką drogę dojścia dzieci z miejsca zamieszkania do aktualnego przystanku
autobusowego.
Pytań nie było, dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/277/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy
drodze wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego w zakresie utworzenia na
terenie gminy Czarny Dunajec Parku Krajobrazowego przybliżyła Magdalena Jarosz –
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.
Poinformowała, iż w dniu 25 września br. do urzędu wpłynęło pismo Marszałka Województwa
Małopolskiego w sprawie zaopiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Małopolskiego. Jak wynika z projektu jednym z proponowanych Parków jest Park
Krajobrazowy Torfowiska Orawskie obejmujący między innymi teren Gminy Czarny Dunajec
miejscowości : Podczerwone, Koniówka i Chochołów, Czarny Dunajec, Wróblówka, Dział,
Odrowąż, Załuczne i Piekielnik.
Zaznaczyła, iż Wójt Gminy nie kwestionuje potrzeby ochrony przyrody w ramach
przewidzianych prawem, a Torfowiska Orawsko – Nowotarskie są niewątpliwie obszarem
o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Jednakże Torfowiska te chronione są
już Obszarem Natura 2000 oraz Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu,
w związku z tym ustanowienie kolejnej Formy Ochrony przyrody na tym terenie nie jest
konieczne. Na obszarze gminy Czarny Dunajec przyroda jak i walory krajobrazowe chronione są
w obecnych formach w wystarczającym zakresie.
Utworzenie Parku jest na razie na etapie planu wojewódzkiego, jednak gdy on przejdzie taki
Park należy ująć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak również w innych
dokumentach strategicznych gminy i sporządzić plan ochrony takiego Parku.
Park Krajobrazowy oprócz ochrony cennych wartości przyrodniczych wiążę się z szeregiem
nakazów i zakazów mających wpływ na projektowanie nowych obiektów budowlanych, czy
rozwój gospodarki.
Do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Wójt
Gminy zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wyraża opinię. Zatem zdecydowano aby opinia została wydana negatywna. Jeśli Rada Gminy
przychyli się do tego stanowiska, podejmując uchwałę, to zostanie ona dołączona do opinii
Wójta, jako poparcie tejże decyzji.
W ramach uchwały głos zabrał radny Tadeusz Czepiel, który całą sytuację związaną
z proponowaną formę ochrony obszaru na terenie gminy podsumował jako skandal, ponieważ
pozbawienie mieszkańców możliwości wznoszenia obiektów budowlanych, można tylko w ten
sposób odebrać. Stwierdził, że temat nie jest nowy, gdyż ciągnie się już od 27 lat i w pełni poparł
stanowisko Wójta wyrażające negatywną opinię w przedmiotowej sprawie.
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Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/278/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w

sprawie

stanowiska dotyczącego projektu zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Małopolskiego w zakresie utworzenia na
terenie Gminy Czarny Dunajec Parku Krajobrazowego

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.10. Kolejne uchwały związane były z przekształceniem dotychczasowych placówek
oświatowych w ośmioletnie szkoły podstawowe, w związku ze zmianą przepisów Prawo
oświatowe, oraz ze zmianą uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej jaką jest Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu. Rada Gminy
w miesiącu styczniu br. dokonała ustalenia sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, podejmując
uchwałę intencyjną zbiorową. Ustawa Prawo oświatowe obliguje również jednostkę
samorządową do uchwalenia odrębnych, pojedynczych uchwał dla poszczególnych szkół na
terenie gminy.
Krótkiego komentarza udzielała Anna Słodyczka – p.o. Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Zostały podjęte niżej wymienione uchwały:
U C H W A Ł A Nr XXVIII/279/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec nr XX/204/2016 z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” , przy
1 głosie „wstrzymującym” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 11.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/280/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Podszklu
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 12.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/281/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela
Makuszyńskiego w Piekielniku w Szkołę Podstawową im. Kornela
Makuszyńskiego w Piekielniku
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 13.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/282/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w

sprawie

stwierdzenia zakończenia
w Załucznem

działalności

dotychczasowego

Gimnazjum

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 10 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 14.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/283/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Załucznem w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Załucznem
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 15.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/284/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego
w Odrowążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego
w Odrowążu
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16.
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U C H W A Ł A Nr XXVIII/285/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej
w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą
Podstawową Filialną w Dziale
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 17.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/286/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu
w Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 18.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/287/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w

sprawie

przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podczerwonem

w

Podczerwonem

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 19.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/288/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w

sprawie

przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Chochołowskich w Chochołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 20.
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U C H W A Ł A Nr XXVIII/289/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Cichem w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 21.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/290/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła
II w Cichem w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 22.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/291/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem w ośmioletnią
Szkołę Podstawową Nr 3 w Cichem
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 19 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 23.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/292/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Prof. Józefa
Tischnera w Ratułowie w Szkołę Podstawową im. Ks. Prof. Józefa Tischnera
w Ratułowie
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 24.
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U C H W A Ł A Nr XXVIII/293/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Andrzeja
Knapczyka – Ducha w Czerwiennem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1
im. Andrzeja Knapczyka – Ducha w Czerwiennem
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 25. Informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej
urzędu złożył Wójt Gminy – Józef Babicz .
Stwierdził, iż Oświadczenia majątkowe złożyli Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, Skarbnik
Gminy, Sekretarz Gminy oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Łącznie 10 osób.
Wszystkie oświadczenia zostały złożone w wymaganym terminie, prawidłowo wypełnione oraz
dołączono do nich kopie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu tzw. PIT za 2016 rok.
Oświadczenia majątkowe dnia 9 maja 2017 r. zostały przesłane do Urzędu Skarbowego, który to
Urząd dokonał analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych
do składania tychże oświadczeń i nie zgłosił zastrzeżeń w tym zakresie.
Ad. pkt. 26. Informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady
Gminy złożył Przewodniczący Rady Gminy – Gonciarczyk Stanisław.
Poinformował, że oświadczenia majątkowe za 2016 rok złożyli wszyscy radni. Oświadczenia
zostały złożone w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2017 roku wraz z kopią zeznań
podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu. Działając na podstawie art. 24h ust.6 ustawy
o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych oświadczeń
majątkowych. Również takiej analizy dokonał Urząd Skarbowy w Nowym Targu, w wyniku
której stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych radnych :
1. Stanisława Miętusa, który w cz. A pkt. VIII nie wykazał dochodu z tytułu diety (PIT –R),
2. Władysława Szuby, który w cz. A pkt. II ppkt. 3 wykazał nieprawidłową powierzchnię
gospodarstwa rolnego oraz jego wartość. Nie uwzględnił nieruchomości, które otrzymał
w drodze darowizny aktem notarialnym Rep. Nr 3847/16 w dniu 29.09.2016 r.
W dniu 22 sierpnia 2017 r. radni dokonali korekty swoich oświadczeń majątkowych.
Ad. pkt. 27. Odpowiedzi na Interpelacje radnych udzielał Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk :
Udzielając odpowiedzi na interpelację radnego Władysława Lenart – Sekretarz Gminy Michał
Jarończyk poinformował, iż aktualnie uzyskanie dotacji na budowę kanalizacji jest możliwe z 3
źródeł : z Programu Infrastruktura i Środowisko, z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone jest z myślą o małych inwestycjach, gdzie nie
można zwiększyć swojego udziału procentowego, w związku z czym z tych środków gmina
wykonuje zadanie jakim jest ujęcie wody w Czarnym Dunajcu. Jest to wyczerpanie całej alokacji
środków na ten cel. Natomiast MRPO i POi-Ś są to programy, które przewidują środki dla
uchwalonych aglomeracji. Gmina posiada tylko jedną aglomerację powyżej 10 tys.
mieszkańców, jest nią Czarny Dunajec. Piekielnik został wycofany, gdyż gmina nie była w stanie
spełnić kryteriów, jakie są wymagane przy aglomeracjach tj. równoważnej liczby mieszkańców
rzeczywistych ( tzw. RLM) i drugie kryterium związane z gęstością zaludnienia na 1 km sieci.
Dlatego z tych dwóch programów gmina nie może skorzystać z dofinansowania.
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W związku z tym, że gmina Nowy Targ taką aglomerację – poniżej 10 tys. RLM posiada, dlatego
też mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków MRPO. Na dzień dzisiejszy możliwe środki
do pozyskania to jedynie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska umarzalna
do wysokości 40%. Sekretarz zaznaczył, że państwo polskie ma ogromne problemy
z wywiązaniem się ze skanalizowania tych największych aglomeracji powyżej 10 tys.
mieszkańców, trudno zatem oczekiwać, że wiejskie małe ośrodki wiejskie uzyskają
dofinansowanie na poziomie 85%.
Sprawa skażenia wody na ujęciu wodociągowym w Czarnym Dunajcu - Sekretarz wyjaśnił, iż
podstawową przyczyną nieakceptowalnego zapachu wody, co stwierdził Sanepid, był fenol.
Z przeprowadzonych przez gminę badań wynika, że fenol był zawarty w podchlorynie sodu,
którym uzdatniano wodę. Po jego wyeliminowaniu zapach wody stopniowo zanikał i na dzień
dzisiejszy nie występuje, co też potwierdził Sanepid. Sekretarz stwierdził, że sprawa została
zgłoszona do organów ścigania. Ponadto wystąpiło skażenie wody bakterią coli, ale tego typu
skażenie występuje okresowo zwłaszcza w większych stanach powodziowych, gdzie różne
zanieczyszczenia wypuszczane są z gospodarstw domowych. Również i to zanieczyszczenie
zostało wyeliminowane. Na dzień dzisiejszy występuje nieduże przekroczenie manganu, jednak
to nie jest substancja szkodliwa dla zdrowia i Sanepid uznał, że woda może być warunkowo
dopuszczona do spożycia.
Sprawa małej elektrowni wodnej na rzece Czarny Dunajec – Wójt Gminy udzielając odpowiedzi
potwierdził, że teren został przejęty Aktem Notarialnym i stanowi własność gminy. Decyzja
środowiskowa ustalająca warunki środowiskowe wydana przez Wójta Gminy jest pozytywna,
została wydana na skutek odwołania się przez inwestorów. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze utrzymało ją w mocy, strony postępowania zaskarżyły tą decyzję do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Ad. pkt. 28. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach radny Kazimierz Dzielski wrócił do sprawy remontu chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 957 przy ul. Kolejowej w Czarnym Dunajcu w stronę Nowego Targu.
Z uzyskanej odpowiedzi Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, że chodnik nie
będzie wykonywany w ramach prowadzonej aktualnie modernizacji tej drogi, w związku z czym
radny pytał, czy gmina czyni starania w kierunku wykonania tego odcinka.
Wyjaśniając Sekretarz stwierdził, że w ramach projektowania Zarząd Dróg Wojewódzkich nie
uwzględnił wykonanie remontu chodnika na tym odcinku. Taki remont zostanie wykonany
jedynie po lewej stronie w kierunku do miejscowości Wróblówka. Warunkiem przystąpienie
gminy do realizacji takiego zadania jest wcześniejsze zabezpieczenie środków finansowych.
Obecnie gmina wykonuje poszerzenie drogi koło osiedla romskiego w Czarnym Dunajcu w celu
połączenia węzła komunikacyjnego do miejscowości Ciche, Podczerwone i na tym się skupia,
natomiast sprawa modernizacji chodnika musi być odsunięta w czasie.
Wysuwane argumenty nie przekonywały radnego, który twierdził, że sprawa remontu jest bardzo
ważna ze względu na istniejące realne zagrożenie dla ruchu komunikacyjnego.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1400 dokonał zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław
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