P R O T O K Ó Ł nr XXX/2017
z XXX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 12 40.
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 oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodniczący Rady – Pan Gonciarczyk Stanisław o godz. 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 zwrócił się do Rady o ewentualne propozycje do proponowanego
porządku obrad. Ze strony radnych nie padły żadne uwagi do porządku obrad, został więc
poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach
„za” w brzmieniu jak poniżej:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Budżety Gminy Czarny Dunajec na rok 2018 :
a) Dyskusja,
b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018,
c) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec
na lata 2018 – 2028,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego,
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny
Dunajec na lata 2018 – 2019,
12.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady
Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu
udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich
wykorzystania,
13.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Czarny Dunajec,
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie
wymiany kotłów i pieców w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
15.Podjęcie uchwały w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec,
16.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec,
17.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy,
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
19.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
20.Wolne wnioski i zapytania.
21.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXIX sesji Rady Gminy zapoznał się radny Marduła Kazimierz,
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 XXIX sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
W tym momencie na salę obrad przybył radny J. Wacławiak. Aktualny skład Rady – 21.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji żaden radny nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do
kontynuowania kolejnego pkt. dzisiejszych obrad, a mianowicie :
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty Urzędu gminy jak również
jednostki organizacyjne gminy działające z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 27
listopada do 28 grudnia 2017 roku obejmowały :
W ramach zamówień publicznych dokonano otwarcia niżej wymienionych ofert :
1) W dniu 6 grudnia na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego
pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA. Wpłynęła jedna oferta
złożona przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. – Bielsko – Biała. Wyboru
oferty dokonano w dniu 7 grudnia, zaś umowa została zawarta w dniu 8.12.2017 r.
2) W dniu 30 listopada ogłoszono ponownie przetarg na kompleksową modernizację
obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec. Całość zamówienia została
podzielona na 3 części. W dniu 29 grudnia odbyło się otwarcie ofert.

3

Część 1. obejmowała wykonanie projektów budowlanych i robót budowlanych dla
zakresów :
- modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach Filia
w Dziale,
- modernizacja energetyczna budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starem
Bystrem,
- modernizacja energetyczna budynku OSP w Czarnym Dunajcu,
- modernizacja energetyczna budynku OSP w Chochołowie,
- modernizacja energetyczna budynku gimnazjum w Załucznem.
Wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę UNI – BUD Kraków Smoleń Jacek.
Oferowana cena 2.476.717,79 zł. brutto.
Część 2. obejmowała wykonanie projektów budowlanych i robót budowlanych dla
zakresów :
- modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem,
- modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im.
Jana Pawła II w Cichem,
- modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu.
Wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę UNI – BUD Smoleń Jacek. Oferowana cena
2.519.888,27 zł. brutto.
Część 3. obejmowała wykonanie projektów budowlanych i robót budowlanych dla
zakresów :
- modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Podczerwonem,
- modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im.
Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.
Wpłynęły dwie oferty, w tym zaoferowana najniższa cena w wysokości 3.391.000,00 zł.
brutto złożona przez firmę Inżynieryjno- Remontowo – Budowlaną „STANGUT”
Zakopane.
Z zakresu inwestycji drogowych w okresie od 22 listopada do 20 grudnia 2017 r.
dokonano odbioru dróg :
1) W dniu 26 listopada – odbioru remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Koło
Wody” w Cichem o dłg. 180 m. Wydatkowa kwota to 91.525 zł, w tym
dofinansowanie z budżetu państwa 53.000 zł,
2) W dniu 19 grudnia – odbioru odwodnienia drogi gminnej „Rola Rokicka – Do
Dziubków” w Piekielniku. Wydatkowano kwotę 29.401 zł.
3) W dniu 29 listopada – odbioru remontu nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej
„Lejowa” w Podczerwonem o dłg. 140 m. Kwota wydatkowana to 30.484 zł.
4) W dniu 29 listopada – odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej „Lejowa” w Podczerwonem. Kwota 3.671 zł.
5) W dniu 11 grudnia – odbioru częściowego nawierzchni chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Podczerwonem. Koszt to 150.000 zł,
6) W dniu 8 grudnia – odbioru remontu nawierzchni tłuczniowej placu za kościołem
w Podczerwonem. Wydatkowano kwotę 12.100 zł,
7) W dniu 13 grudnia – zakupiono 13 ton tłucznia w celu wykonania remontu placu przy
starej remizie OSP w Podczerwonem na kwotę 850,67 zł,
8) W dniu 29 listopada – odbioru wykonanych zjazdów i poszerzenia poboczy drogi
gminnej „Bugaj” w Podszklu na kwotę 9.902 zł,

4

9) W dniu 4 grudnia – odbioru remontu nawierzchni tłuczniowej oraz odwodnienia drogi
gminnej „Huziańsko” w Ratułowie na kwotę 5.000 zł.
10) W dniu 29 listopada – odbioru remontu nawierzchni bitumicznej i odwodnienia dróg
gminnych „Wrony” i „Jasienie” w Załucznem. Wydatkowane na ten cel środki to
12.020 zł,
11) W dniu 19 grudnia – odbioru częściowego remontu placu przy remizie OSP
w Załucznem – kwota 21.745 zł.
W ramach prowadzonych inwestycji gminnych :
W dniu 29 listopada podpisano umowę z firmą CHEMEKO z Nowego Targu na dostawę
i montaż wyposażenia sanitariatów i sal lekcyjnych w przybory sanitarne do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Cichem. Wartość umowy : 16.182,06 zł. Dostawa została zrealizowana.
W dniu 12 grudnia podpisano umowę z firmą Pana Józefa Kielusiaka z Rabki – Zdroju na
wykonanie wymiany rynien i rur spustowych przy budynku starej remizy w Podczerwonem.
Wartość umowy: 6.280 zł. Roboty wykonano i odebrano.
W ramach działania Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami dokonano zakupu działki
ewid. nr 1575/1 o pow. 0.0032 ha położonej w Czarnym Dunajcu na cel publiczny budowy drogi
gminnej- umowa kupna nr 4637/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.
W ramach działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu za okres IV
kwartału br. zostały wypłacone środki na niżej wymienione świadczenia :
a) na świadczenia wychowawcze 500 + - 4.436.485,90 zł,
b) na fundusz alimentacyjny – 78.278,72 zł,
c) na zasiłki rodzinne – 1.769.954,70 zł.
d) na świadczenia rodzicielskie – 90.124,24 zł.
Wydano 81 Kart Dużej Rodziny, oraz założono 6 Niebieskich Kart.
Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu podejmował działania związane z :
 rozliczeniem dotacji celowej na podręczniki w roku szkolnym 2017/2018. Łączna kwota
dotacji wyniosła 342.033,50 zł,
 zakończeniem realizacji II etapu projektu „Już pływam”. Projekt był realizowany do 15
grudnia br. Obecnie trwa rozliczenie projektu.
 złożeniem wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o dotację na wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Pozyskano kwotę dotacji w wys. 59.850 zł,
 wydaniem 63 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia
pracowników młodocianych na łączną kwotę 466.730,16 zł.
Ponadto w dniu 29 listopada odbyły się 3 posiedzenia Komisji egzaminacyjnych na stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W ramach odbytej narady roboczej w dniu 10
listopada dyrektorów szkół z terenu gminy Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, zaprezentowała najważniejsze zmiany w prawie oświatowym dotyczącym
udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w następujących spotkaniach bądź też
uczestniczył w naradach :
1. 28 listopada – nastąpiło podpisanie porozumienia o ustanowieniu PodhalańskoOrawskiego Klastra Energii.
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2. 29 listopada – podpisano umowę partnerską z Miastem Zakopane, gminami : Biały
Dunajec, Kościelisko oraz Szaflary dotyczącej projektu „ekoPodhale – inicjatywa
społeczno – samorządowa na rzecz OZE”. Gmina Czarny Dunajec ubiega się
o przyznanie dofinansowania projektu w ramach RPO na lata 2014 – 2020.
3. 30 listopada – odbyło się spotkanie z Ks. Proboszczem w sprawie zakupu od Parafii
Czarny Dunajec udziału we współwłasności budynku Liceum w Czarnym Dunajcu.
4. 8 grudnia odbyło się spotkanie w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Targu w sprawie możliwości utworzenia geoparku PIENINY na obszarze
gmin Spisza i Podhala.
5. 12 grudnia odbyła się narada z przedstawicielami RDOŚ w Krakowie w sprawach
bieżących, w szczególności w kwestii uzgodnienia szlaku rowerowego łączącego
północną część gminy ze szlakiem wokół Tatr.
6. 14 grudnia dokonano podpisania umowy na dofinansowanie zadania pn: „Budowa
boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w Czarnym Dunajcu”. Wartość zadania to
około 1,5 mln zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
wynosi 611 tys. zł.
7. W dniu 18 grudnia – udział w uroczystości otwarcia i poświęcenia nowej części
szkoły SPSK w Czerwiennem.
8. W dniu 28 grudnia przekazano samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Ciche
Środkowe z udziałem posła RP Edwarda Siarki zakupionego z Programu Ministra
Sprawiedliwości.
Ad. pkt. 6. Informację dotyczącą działań podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady złożył – Gonciarczyk Stanisław.
Do złożonej Informacji zapytań nie wniesiono, przez aklamację została przyjęta do akceptującej
wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Budżet Gminy na rok 2018 przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
W związku z tym, że materiały związane z projektem budżetu zostały z miesięcznym
wyprzedzeniem dostarczone radnym, ponadto projekt budżetu był tematem posiedzenia
wszystkich stałych komisji Rady Gminy, Skarbnik podała jedynie kilka cyfr obrazujących
propozycję budżetu gminy na rok 2018.
W projekcie budżetu opracowanym na dzień 15 listopada zostały zaplanowane :
 dochody
 wydatki
 przychody

- 97.583.026 złotych,
- 97.117.888 złotych,
- 5.309. 687 złotych

W tym kredyt i pożyczka na realizację programu termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej, kredyt w wysokości 756.000 zł, pożyczka 1.926.622 złote, oraz 400.000 zł pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu
strażackiego dla OSP Ratułów Dolny.
wolne środki na rachunku bankowym 2.227.065 zł, stąd razem kwota przychodów 5.309.687
złotych.
Rozchody zaplanowane zostały na spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 5.774.825
złotych. Zaplanowana wynikowa nadwyżka w wysokości 465.1328 złotych, która miała być
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wójt Gminy wprowadził dwie Autopoprawki do budżetu gminy. Jedna związana ze zmianą
dochodów, wydatków i przychodów gminy, w wyniku czego nastąpiła zmiana wyniku budżetu
polegająca na tym, że znika planowana nadwyżka, natomiast pojawia się deficyt.
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Autopoprawka z dnia 6 grudnia 2017 r. dotyczy dwóch zadań, które były wykazane do
ewentualnego finansowania :
1. Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec. Dotacja
w 2018 roku w wysokości 150.000 zł, wydatki 593.720 zł, w tym kwota 118.662 zł ze
środków własnych.
2. Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w Czarnym Dunajcu. Dotacja
w 2018 r. 150.000 zł, w 2019 r. 461.400 zł, razem 611.400 złotych. Środki własne
w 2018 r. 611.400 zł do pokrycia z dochodów 11.400 zł, oraz 600.000 zł z kredytu.
Wydatki w 2018 r. 936.522 zł, w tym VAT 175.122 zł, w 2019 r. 567.522 zł, w tym VAT
106.122 zł, razem wydatki : koszt netto 1.222.800 zł,+ 281.244 zł podatek VAT, razem
1.504.044 zł. Podatek VAT od zadania budowa boiska zostanie odliczony.
Druga Autopoprawka z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczyła przesunięcia środków między
zadaniami, w związku z faktem, iż zadanie „Budowa ujęcia wody w Podczerwonem,
przebudowa ujęcia wody w czarnym Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie
ujęcia wody” zostało zakończone i dla prawidłowego rozliczenia zaszła potrzeba, aby zadanie to
rozliczyć jeszcze w roku 2017. Dlatego propozycja Wójta była następująca, by z zadania pomoc
dla województwa małopolskiego w modernizacji dróg wojewódzkich nr 957 i 958 kwotę
723.518 złotych przenieś na zapłatę tego zadania, ponieważ województwo wystąpiło
o przesunięcie uruchomienia pomocy na rok 2018, gdyż remont dróg wojewódzkich nie został
zakończony.
Po wprowadzeniu powyższych poprawek proponuje się podjęcie Uchwały Budżetowej na rok
2018 w następujących kwotach :
dochody
wydatki
deficyt

- 98.513.268 zł,
- 98.648.130 zł,
- 134.862 zł.

Przychody budżetu w kwocie 5.909.687 zł,
rozchody budżetu w kwocie 5.774.825 zł.
Na koniec Skarbnik Gminy poinformowała, że propozycja budżetu została omówiona na
posiedzeniu stałych komisji Rady, na których został zgłoszony jeden wniosek do budżetu
dotyczący zmniejszenia środków na zakup i zamontowanie znaków drogowych do kwoty 20.000
zł, a pozostałe środki w wysokości 30.000 zł przeznaczyć na opracowanie dotyczące aktualizacji
numeracji budynków jednej z miejscowości gminy. Wniosek został przez Wójta Gminy
zaakceptowany.
Główne źródła dochodu :
46% planowanych dochodów stanowią subwencje 45.341.034 zł. Najwyższa subwencja to
subwencja oświatowa 23.050.087 zł, nastąpiło zwiększenie w stosunku do roku 2017 o kwotę
378.387 złotych.
Dotacja wyrównawcza 20.270.703 zł, zwiększenie o 4.524.059 zł,
subwencja równoważąca 2.020.244 złote, zwiększenie o 122.116 zł.
dotacje celowe na zadania zlecone i własne 26.363.918 złotych z przeznaczeniem na wypłatę
zasiłków rodzinnych i programu 500+.
dochody z tytułu podatków i opłat stanowią 12% dochodów 10.268.481 zł, w tym najwyższa
kwotę stanowią udziały w podatkach 6.589.166 złotych.
Wydatki ogółem 98.648.130 zł, z tego bieżące 81.285.157,77 zł, majątkowe 17.362.972,23
zł.tj.17,6% wydatków.
Największe pozycje budżetu stanowią :
Oświata i wychowanie – 33.218.000 zł. tj. 33,7% wydatków,
Pomoc społeczna i rodzina – 27.456.107 zł, tj.27,87% wydatków,
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gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.103.000 zł, tj. 11% wydatków,
transport i łączność – 5.751.000 zł, tj. 5,8% wydatków,
W budżecie zostały zaplanowane koszty obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów
i pożyczek) w kwocie 634.900 zł, co stanowi 0,64% planowanych wydatków.
Środki na ewentualne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do
spłaty w roku 2018 – 475.000 zł, co stanowi razem na obsługę długu 1% wydatków.
W budżecie planowane są również wydatki wydzielone jako Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie
952.647,95 złotych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w gminie nie wprowadzono ograniczenia
wysokości funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej wynikającej z ustawy.
Na rok przyszły jest to kwota 35.579 zł. Dlatego miejscowości otrzymują środki zgodnie
z przeliczeniem na jednego mieszkańca. W porównaniu do roku 2017 nastąpiło zwiększenie
funduszu o 192.387 złotych.
Na koniec roku zadłużenie gminy wyniosło 30.328.275 złotych, po zaciągnięciu planowanych
w 2018 roku kredytów i pożyczek, oraz spłacie rat zadłużenie wyniesie 28.236.072 złote. Na rok
2018 wskaźnik spłat wyniesie 6,99%, przy dopuszczalnym wskaźniku dla gminy 8,84%
dochodów.
Na koniec Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Kolegium RIO
w sprawie zaopiniowania Uchwały Budżetowej gminy na rok 2018. Skład Orzekający postanowił
pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018.
W uzasadnieniu Skład Orzekający podaje, że projekt budżetu został opracowany zgodnie
z przepisami prawa stanowiącymi o przedmiocie i zakresie uregulowań zawartych w uchwale
budżetowej, w tym w szczególności z wymogami wynikającymi z ustawy o finansach
publicznych. Do projektu została dołączona część opisowa zawierającą uzasadnienie
i dodatkowe materiały informacyjne, których zakres i treść nie budzą zastrzeżeń oraz nie
odbiegają od obowiązujących w gminie ustaleń w tej sprawie.
Łączna kwota planowanych wydatków bieżących i planowanych dochodów bieżących zachowują
wzajemną relację ustaloną w unormowaniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Podstawowe wielkości budżetu przyjęte w projekcie uchwały budżetowej wykazują zgodność
z ustaleniami jednocześnie przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny
Dunajec, w tym zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Proponowane
w uchwale budżetowej upoważnienia dla organu wykonawczego, oraz inne postanowienia
związane z wykonaniem budżetu są zgodne z ustawą o finansach publicznych.
Druga Uchwała Składu Orzekającego dotyczyła opinii w zakresie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy. Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w tej sprawie.
Skład Orzekający zwrócił uwagę, iż od roku 2019 zapisano zbyt niskie wydatki bieżące
wykazane w Wieloletniej Prognozie. W proponowanej do podjęcia uchwale wydatki te na lata
przyszłe zostały podniesione.
Projekt budżetu – część opisowa stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. a) Dyskusja :
W ramach ogłoszonej Dyskusji głos zabrali :
radny Lenart Władysław zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na pozycję w Dziale 700 –
Gospodarka mieszkaniowa związaną z wykonaniem zabezpieczenia skarpy między działkami
przy budynku ośrodka zdrowia w Piekielniku i przeznaczeniem na ten cel kwoty 25.000 złotych.
Radny poparł zasadność tego wydatku, gdyż jak stwierdził w 2016 roku kiedy wykonano remont
wnętrza tego obiektu dostosowano go do standardu innych ośrodków znajdujących się na terenie
gminy, a teraz wykonanie zabezpieczenia skarpy jest konieczne ponieważ jest w fatalnym stanie,
ponadto poprawi wizerunek całego obiektu.
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Ustosunkowując się do kwestii związanej z udostępnieniem parkingu koło remizy w Piekielniku
dla pacjentów Ośrodka Zdrowia – apelował aby parking między strażą a budynkiem Wspólnoty
Urbarialnej i ośrodkiem zdrowia doprowadzić do należytego stanu poprzez remont nawierzchni.
W związku z zabezpieczeniem w budżecie gminy kwoty 100.000 złotych z przeznaczeniem na
wywóz eternitu z terenu gminy, proponował by podczas odbywających się Zebrań Wiejskich
nakreślać skalę problemu z którym należy walczyć, gdyż jest to środek rakotwórczy i należy go
utylizować. Jednak wielu właścicieli nieruchomości nie zdaje sobie z tego sprawy i często
wywozi go do pobliskiego lasu bądź też potoku.
Poparł również przeznaczoną w budżecie symboliczną kwotę w wysokości 3.000 złotych, ale
bardzo ważną na zakup sadzonek lip miododajnych do zasadzenia przez członków Zrzeszenia
Pszczelarzy.
Zasygnalizował także problem związany z Wieloletnim Planem Urządzeń Kanalizacyjnych dla
gminy Czarny Dunajec na lata 2017 – 2019. Podkreślał, że jest to duży problem dla władz gminy
jeśli chodzi o kanalizację na terenie gminy, ze względu na rozproszoną zabudowę, nie mniej
jednak należy podjąć działania i szukać wsparcia finansowego na szczeblu rządowym.
Liczy na zintensyfikowanie działań w tym kierunku. Na koniec swojego wystąpienia stwierdził,
że będzie głosował za przyjęciem budżetu gminy na 2018 rok.
radny Wajda Czesław wyraził swoją pozytywną opinię do projektu budżetu gminy,
podkreślając, iż wyliczenie środków na poszczególne miejscowości uległo zwiększeniu
i na rok 2018 jest to kwota 7.500.000 złotych, w roku zeszłym była to kwota 6.000.000 zł. Taka
wysokość środków drastycznie zmieniła sytuację finansową poszczególnych Sołectw czego
przykładem jest miejscowość Załuczne, która do tej pory była na minusie, a w projekcie budżetu
na rok 2018 ma zabezpieczone środki finansowe.
Do uwag radnego Wł . Lenarta w kwestii przeznaczenia środków finansowych na usuwanie
azbestu odniosła się Skarbnik Gminy informując, iż na str. 33 objaśnień do projektu budżetu
znajduje się Informacja o złożonych i przygotowanych wnioskach w sprawie dotacji na realizację
zadań. Między innymi w poz. 4 jest zapisane przedsięwzięcie dotyczące demontażu
i utylizacji azbestu. Na dzień dzisiejszy Urząd otrzymał zapewnienie o uzyskaniu dotacji na ten
cel w wysokości 85 % chodzi o kwotę w granicach 1 mln. do zrealizowania w latach 2018 –
2019. Wtenczas można jeszcze mocniej uświadamiać mieszkańców, aby dokonywali wymiany
pokryć dachowych, gdyż gmina zajmie się utylizacją azbestu.
radny Tadeusz Czepiel zabierając głos poruszył następujące kwestie związane :
 z dopłatą z budżetu ogólnego gminy do Oświaty, gdzie z roku na rok kwota ta jest
wyższa, w 2017 roku była to kwota 3 mln. zł., kilka lat temu 1,5 mln. zł. natomiast
w budżecie na rok 2018 mówimy już o 4 mln. zł. Stwierdził, że problem nie tkwi w tym,
że do szkół nie powinno się dopłacać jednak stwierdził, że w tym zakresie powinna być
zdecydowana pomoc państwa.
 z brakiem zabezpieczenia środków finansowych na rozwój gazyfikacji są przygotowane
tereny, w związku z czym powinny zostać podjęte jakieś czynności w tym kierunku.
Również znaczącą rolę powinno spełnić państwo ustalając dostępne dla przeciętnego
mieszkańca ceny . Stwierdził, że jest to temat na przyszłość nad którym na pewno należy
się pochylić.
 z brakiem zabezpieczenia środków na utworzenie Zakładu Komunalnego w gminie, a cała
masa problemów zaczyna się pojawiać i utworzenie takiej komórki jest jak najbardziej
zasadne. Jest to też zadanie na przyszłość, które należy rozważyć.
 z zabezpieczeniem środków finansowych na budowę ścieżki rowerowej w części
północnej gminy, w tym miejscu radny wyraził swoje zaniepokojenie związane z brakiem
połączenia tej ścieżki z centralnym miejscem gminy jak również z częścią południową
gminy i brakiem zgody na takie rozwiązanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 z racjonalnym wydatkowaniem środków na oświetlenie uliczne.
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 z potężnym problemem związanym z kanalizacją w gminie, w tym względzie gmina
powinna się aktywnie włączyć w realizację tego zadania, gdyż w tym tempie w jakim
obecnie jest realizowana kanalizacja przy udziale Podhalańskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, to zdaniem radnego ostatnia miejscowość będzie po 100 latach
skanalizowana. Również prognozowana cena za ścieki w granicach 25 – 30 zł za m3 dla
Piekielnika jest nie do udźwignięcia przez mieszkańców i do kolejnej miejscowości
będzie dopłata z budżetu gminy, która i tak już od kilku lat wynosi w granicach 400 -500
tys. zł.
 z regulacją stanu prawnego dróg gminnych – niska kwota przeznaczona w budżecie
gminy na ten cel.
Reasumując radny stwierdził, iż wszystkie zadania wykazane w budżecie gminy na 2018 rok są
kontynuacją z lat poprzednich i w większości są to zadania, o realizację których wnosił Klub
Radnych Wspólnie – Niezależnie – Razem. Na koniec w imieniu Klubu oświadczył, że radni
tego Klubu popierają propozycję budżetu gminy na 2018 rok i są za jego przyjęciem.
W temacie budżetu Przewodniczący głosu jeszcze udzielił Sołtysowi Sołectwa Odrowąż który
stwierdził, że w porównaniu z latami poprzednimi budżet jest lepszy, jednak wyraził swoje
zaniepokojenie z powodu braku zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na budowę
boiska sportowego w Odrowążu, w związku z czym zwrócił się z prośbą aby temat był
uwzględniony mimo wszystko w roku przyszłym dla dobra dzieci. Drugą niepokojącą sprawą był
fakt odrzucenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi do przysiółka „Żary” w Odrowążu.
„Coś z tym trzeba zrobić, gdyż tam mieszkają ludzie „ – zwrócił się do Wójta Gminy.
Do zgłoszonych uwag w trakcie dyskusji odniósł się Sekretarz Gminy. W temacie ścieżki
rowerowej w kierunku Odrowąża powiedział, że gmina przygotowuje się do złożenia wniosku do
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, trwają uzgodnienia w Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Termin naboru jest do 20 stycznia 2018 roku. Generalnie
Sekretarz oświadczył, że są podejmowane działania, by z tego programu gmina uzyskała dotację.
Jeżeli natomiast chodzi o przebudowę drogi „Żary” w Odrowążu wyjaśnił, że wniosek jest
punktowany obiektywnie, wymagane warunki należy spełnić. W przypadku gdy przedmiotowa
droga będzie remontowana bez spełnienia odpowiednich norm dla drogi publicznej, to wniosek
nie uzyska wymaganych punktów, natomiast jeśli się planuje przebudowę drogi zgodnie
z warunkami technicznymi dla dróg publicznych, to wtedy do tematu trzeba podejść zupełnie
inaczej. Należy ją wcześniej zaprojektować i poszerzyć, w tym celu należy pozyskać działki od
właścicieli.
Na tym w całości została zakończona dyskusja, po odczytaniu treści uchwały, oraz
przedstawieniu przez Przewodniczących stałych Komisji Rady, w tym Przewodniczącego
Komisji Budżetowej pozytywnych opinii wyrażonych do projektu Budżetu Gminy na rok 2018
przystąpiono do głosowania uchwały.
Projekt budżetu na 2018 rok – Objaśnienia wraz z Autopoprawką Nr 1 i Nr 2 Wójta Gminy
z dnia 6 grudnia i 14 grudnia 2017 r. – stanowią zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018
Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku – stanowiącej
zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Wójt Gminy podziękował Kierownikom Referatów Urzędu Gminy,
pracownikom urzędu, radnym powiatowym, Radzie Gminy, Sołtysom za współpracę
w mijającym roku 2017.
Przystąpiono do realizacji dalszej części przyjętego porządku obrad :
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ppkt. c)
Przedstawiając projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2018 – 2028 Skarbnik Gminy przypomniała o pozytywnej opinii wydanej przez
Skład Orzekający Kolegium RIO i dokonanych poprawkach uwzględniających wyższe
prognozowane wydatki od roku 2019.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A NR XXX/307/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 – 2028
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Projekt zmiany budżetu gminy na 2017 rok zmniejszający dochody i wydatki budżetu
o kwotę 763.162 złote - złożyła Skarbnik Gminy Pilch Stanisława.
Przypomniała, iż na sesji w miesiącu listopadzie Rada Gminy wprowadzała dotację
w wysokości 763.162 złote z Funduszu Sprawiedliwości na zakup auta strażackiego dla jednostki
OSP Ciche Środkowe. W związku z uzyskaniem informacji o konieczności wydatkowania
przyznanych środków poza budżetem gminy, ze względu na ich pochodzenie z funduszu
celowego następuje zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy.
Oprócz powyższej zmiany nastąpiło przesunięcie środków między zadaniami „Budowa ujęcia
wody w Podczerwonem, przebudowa ujęcia wody w Czarnym Dunajcu wraz z budową stacji
uzdatniania wody na terenie ujęcia wody” w wysokości 723.518 złotych, z zadania pomoc dla
województwa małopolskiego w modernizacji dróg wojewódzkich 957 i 958, w związku
z przesunięciem uruchomienia pomocy na rok 2018.
Dodatkowo gmina otrzymała kwotę uzupełniającą dochody na rok 2017 w wysokości 706.951
złotych. Środki te zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów z równoczesnym
zmniejszeniem innych dochodów gminy.
Do proponowanej zmiany budżetu gminy pytań nie wnoszono, została podjęta uchwała jak niżej:
U C H W A Ł A Nr XXX/308/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Wykaz wydatków niewygasających obejmował 15 zadań na łączną kwotę
3.715.745,98 złotych, które są w toku realizacji, jednak nie można było wydatkować środków ze
względu na niesprzyjającą aurę pogodową, dlatego ich realizacja została przesunięta. Takim
przykładem jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy i koncepcje
oraz dokumentacje w przypadku których występują trudności z uzgodnieniami jak chociażby
zadanie; „ścieżka rowerowa” do Odrowąża. Ostateczny termin wykonania wydatków został
określony na dzień 30 czerwca 2018 rok.
Dokonano podjęcia uchwały :
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U C H W A Ł A Nr XXX/309/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 15–minutową przerwę. Po przerwie
procedowano dalszy ciąg związany z podejmowaniem uchwał :
Ad. pkt. 10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2018 był przedstawiany wcześniej na posiedzeniu Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego. Komisja wydała pozytywną opinię do przedmiotowego Programu.
W związku z tym, że pytań nie było, bezpośrednio po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do
jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXX/310/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Program Rozwoju Sporu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 -2019
przedstawiła Anna Trebunia – Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
W związku z tym, że projekt uchwały był tematem posiedzenia Komisji Oświaty Dyrektor nie
dokonywała jego szczegółowego omówienia, jedynie w kwestii przypomnienia, poinformowała,
iż w trakcie opracowania Programu brano pod uwagę doświadczenia z realizacji Programu
Rozwoju Sportu z lat 2012 – 2014, oraz 2015 -2017, zasięgano również opinii środowisk
związanych ze szkolnictwem sportowym, działaczami klubowymi i trenerami, przedstawicielami
Rady Gminy. W tej sprawie odbyto dwa spotkania robocze.
Do przedkładanej uchwały radny Kazimierz Dzielski wniósł uwagę polegającą na wykreśleniu
zapisu przy poszczególnych dyscyplinach sportowych dotyczących narzucania odgórnie
miesięcy, w których mają się odbywać zajęcia. Gdyż tego typu zapisy ograniczałyby kontynuację
niektórych dyscyplin sportowych.
Wniesiona propozycja radnego zyskała akceptację ze strony zarówno Dyrektor Centrum Kultury
jak i Rady Gminy, po dokonanych poprawkach, przystąpiono do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXX/311/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata
2018 - 2019
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Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych nakłada obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych uchwał
Rady Gminy. Ogłoszenie tekstu jednolitego dotyczyło uchwały Nr XXI/219/2016 z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących
rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania W związku z tym, że Rada Gminy w dniu 25
stycznia 2017 r. dokonała zmiany przedmiotowej uchwały, w terminie do roku czasu należy
dokonać ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą Nr XXII/227/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. jak poniżej :
1. W § 4 ust. pkt. 5 otrzymał brzmienie „
„sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej”.
2. W § 8 ust. 2 otrzymał brzmienie :
„Wójt z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 2
zamieszcza ogłoszenie o konkursie projektów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec.”
3. W § 14 ust. 3 otrzymał brzmienie :
„ O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji, z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wraz z informacją o zakresie kontroli
i przewidywanym czasokresie jej przeprowadzenia.”
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXX/312/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu
udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz
kontroli ich wykorzystania
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 13. Do następnej uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
pytań nie wnoszono, po odczytaniu przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXX/313/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 14. Komentarza do uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji na wymianę
kotłów i pieców w gospodarstwach indywidualnych udzielał Michał Jarończyk – Sekretarz
Gminy. Na wstępie zaznaczył, że w gminie Czarny Dunajec są realizowane dość powszechnie
projekty, których dofinansowanie odbywa się ze środków unijnych z udziałem środków
własnych. Są to zadania w indywidualnych gospodarstwach domowych o charakterze
ekologicznym związane z odnawialnymi źródłami energii, które już w gminie były realizowane,
natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę pewnym gminom, że rozliczenie tego
typu dotacji powinno odbywać się na podstawie zasad uchwalanych przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „zasady
udzielenia dotacji celowej, o której mowa w ust. 4 obejmujące w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, oraz sposób jej
udzielania określa odpowiednio Rada Gminy, Rada Powiatu w drodze uchwały.
Regulamin konkretyzuje te wymogi i zasady jakie są sformułowane w regulacjach normujących
warunki dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Pytań nie było, przystąpiono do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXX/314/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów
i pieców w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 15. Dwie kolejne uchwały dotyczyły przedłużenia umowy najmu w trybie
bezprzetargowym garażu usytuowanego przy ul. Kamieniec Górny w Czarnym Dunajcu dla P.
Marii Korczak na okres do 31 grudnia 2020 r., oraz przedłużenia umowy dzierżawy na okres do
31 grudnia 2019 roku P. Wojciechowi Stopka części nieruchomości położonej przy ul.
Nadwodnej w Czarnym Dunajcu z przeznaczeniem pod parking przez Zakładem Garbarskim.
W dniu 4 grudnia 2017 r. Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec pozytywnie zaopiniowała
przedłużenie w/ w umów dzierżaw.
Zostały podjęte uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXX/315/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16.
U C H W A Ł A Nr XXX/316/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
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z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 17. Uchwałę w sprawie odwołanie Skarbnika Gminy przedstawił Sekretarz Gminy –
Michał Jarończyk. Tytułem wyjaśnienia stwierdził, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy
o samorządzie gminnym Skarbnika Gminy w drodze uchwały powołuje i odwołuje Rada Gminy,
za wyjątkiem rozwiązania umowy w formie wypowiedzenia. Pani Stanisława Pilch zwróciła się
z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, w związku z planowanym
przejściem na emeryturę. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 2 stycznia 2018 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady zabierając głos w imieniu własnym
jak i też wszystkich Radnych podziękował Pani Stanisławie Pilch za 35- letnią pracę w Urzędzie
Gminy, w tym 27 lat na stanowisku Skarbnika Gminy – „ jakże odpowiedzialnej funkcji, która
jest sercem gminy, w związku z tym chcemy wyrazić nasz szacunek i podziękować za tak
ogromny wkład pracy na rzecz całej społeczności gminnej, życząc jednocześnie długich lat życia
w zdrowiu i miłego wypoczynku „ – mówił Przewodniczący.
Zabierając głos Pani Pilch Stanisława stwierdziła, iż jej 35 letnia praca w urzędzie dobiega
końca. Ale tak to już jest, że są pewne etapy w życiu i ten etap dla mnie się kończy –
powiedziała Skarbnik. W tym miejscu podziękowała Wójtom, z którymi współpracowała przez
ten okres, radnym, sołtysom, oraz współpracownikom, gdyż bez tej współpracy sama wiele
rzeczy nie zdołała by wykonać. Następczyni życzyła, aby mogła się tak żegnać, co najmniej po
27 latach bycia Skarbnikiem Gminy. Na koniec zwróciła się do Rady o podjęcie uchwały
w sprawie jej odwołania.
Ze strony Rady Gminy słowa podziękowania skierował jeszcze radny Tadeusz Czepiel.
Przystąpiono do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXX/317/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 18. Na wniosek Wójta Gminy na stanowisku Skarbnika Gminy zaproponowano Panią
Monikę Styrczulę, zatrudnioną od 14 lat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy na stanowisku
insp. ds. księgowości budżetowej.
Poproszona przez Przewodniczącego Rady dokonała zaprezentowania swojej osoby.
Następnie została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXX/318/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
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Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu 21 głosami „za” dokonała
podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 20. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
radny Marcin Ratułowski podniósł sprawę Wystąpienia jakie zostało skierowanego do
Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2017 r. z Małopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości z realizacji przez
Gminę obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wyraził swoje zaniepokojenie faktem podważenia systemu selektywnej zbiórki odpadów
z podziałem na frakcję mokrą i suchą, oraz nie utworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów. Ponadto Inspektor Ochrony Środowiska zarzucił brak udokumentowanych kontroli
podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.
W związku z tym radny zwrócił się z pytaniem czy Wójt pochylił się nad tym tematem i czy ma
pomysł jak rozwiązać palący problem, tak aby skutki nie odczuli właściciele nieruchomości
poprzez podniesienie stawki opłat za śmieci.
Do podnoszonej kwestii ustosunkował się Sekretarz Gminy. Przypomniał o podjętej przez Radę
Gminy uchwale w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, zgodnie z którą Rada Gminy zobowiązała Wójta Gminy do utworzenia Stacjonarnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK-u) wraz z prowadzeniem nowego systemu
gospodarki odpadami od dnia 1 stycznia 2020 roku. Jednak podstawą do utworzenia takiego
punktu jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż PSZOK
musi znajdować się w miejscu w wyznaczonym w miejscowym planie. Gmina jest na etapie
opracowywania planu, zakłada się, że w przyszłym roku zostanie zatwierdzony przez Radę. Co
do kontroli Przedsiębiorstwa zajmującego się zbiórką odpadów, zgodnie z przepisem prawa taka
kontrola regularna co roku musi być przez gminę przeprowadzana.
W dalszej części „Wolnych wnioskach” głos zabrali sołtys Sołectw Odrowąża
który podziękował za okazane wsparcie finansowe pszczelarzom zrzeszonym w Podhalańskim
Zrzeszeniu Pszczelarzy. Z terenu gminy Czarny Dunajec jest 29 pszczelarzy, którzy wykonują
pracę, która nie da się wycenić w sensie wartości dla przyrody.
Jan Gawron Sołtys Sołectwa Pieniążkowice w związku ze zbliżającym się końcem roku
w imieniu wszystkich sołtysów podziękował za współpracę w mijającym roku 2017 – Wójtowi
Gminy, byłej Skarbnik Gminy za okazywaną pomoc finansową dzięki której wiele inwestycji
w miejscowościach udało się zrealizować, Sekretarzowi Gminy za poświęcony czas i poradę
zarówno w sprawach ważnych, czy mniej ważnych, Kierownikom Referatów za dobrą
współpracę, pracownikom Urzędu Gminy, oraz Przewodniczącemu Rady na czele z Radnymi,
za możliwość udzielania głosu podczas sesji, w sprawach nurtujących sołtysów.
Następnie Przewodniczący Rady kończąc obrady, złożył wszystkim serdeczne życzenia
świąteczno – noworoczne, z okazji Nadchodzącego Nowego Roku życzył, aby nowo Narodzony
Jezus dał siły, aby wszyscy mogli owocnie pracować na rzecz lokalnej społeczności, oraz odwagi
w podejmowaniu trudnych decyzji i siły w przezwyciężaniu problemów, które po drodze
napotykamy – mówił zamykając obrady XXX sesji Rady Gminy.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

