P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/2013
z XXXIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 31 lipca 2013 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Klepacka Maria – radna z Podczerwonego,
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.
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,
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , 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
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „Czy ktoś z Radnych ma propozycje, uwagi co
do proponowanego porządku obrad ?”.
Głos zabrał radny Tadeusz Czepiel wnioskując o wprowadzenie do porządku obrad,
dodatkowego pkt. dotyczącego „ Przyjęcia przez Radę Gminy rezolucji w sprawie stanu dróg
wojewódzkich o nr 957 i 958 na terenie Gminy Czarny Dunajec”. Wniosek swój uzasadniał tym,
że obecny stan dróg wojewódzkich na terenie gminy jest katastrofalny i wręcz zagraża
bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym wszystkim użytkownikom tych dróg. Ponadto
podkreślał ,że ruch na tych drogach uległ znacznemu zwiększeniu, w związku z remontem tzw.
„Zakopianki” , który planuje się również w następnych latach oraz przekierunkowanie ruchu
między innymi przez gminę Czarny Dunajec.
Wniosek radnego Przewodnicząca Rady poddała pod jawne głosowanie, w wyniku którego został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za”, jako pkt. 7 porządku dziennego sesji, natomiast
dotychczasowe punkty kolejno uległy przesunięciu.
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.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Wręczenie medali Gminy Czarny Dunajec.
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.
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5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Interpelacje Radnych.
7. Przyjęcie rezolucji Rady Gminy w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich o nr 957 i 958 na
terenie Gminy Czarny Dunajec.
8. Podjęcie uchwał :
9. zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
10. zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.
11. zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz upoważnienia Dyrektora
Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze
socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
13. szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu
ich pobierania.
14. ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec
i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
15.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Wręczenie medali Gminy Czarny Dunajec.
W dniu 20 lutego 2013 rok Rada Gminy Uchwałą Nr XXVII/265/2013 z dnia 20 lutego nadała
Medal Gminy Czarny Dunajec dla Pana Jana Obrochty zam. Stare Bystre 60 za zasługi dla
Gminy i lokalnej społeczności.
W dniu 28 czerwca 2013 Uchwałą Nr XXXII/302/2013 został nadany medal Gminy Czarny
Dunajec dla Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu, za
całokształt pracy edukacyjnej przekazanej młodzieży. Medal przyznano z uwagi na fakt , iż rok
szkolny 2012/2013 jest ostatnim rokiem prowadzenia tegoż Liceum.
W imieniu władz Liceum Medal Gminy Czarny Dunajec odebrał ks. inspektor Dariusz
Bartocha i ks. Dyrektor Liceum Wojciech Strzelecki.
Wręczenie Medali dla Jana Obrochty i Liceum Salezjańskiego dokonała Przewodnicząca
Rady Gminy – Palenik Beata Anna.
Głos zabrał Ks. Inspektor Dariusz Bartocha , który w imieniu Towarzystwa Salezjańskiego
Inspektorii Krakowskiej , organu prowadzącego dla Publicznego Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu złożył podziękowanie na ręce Przewodniczącej Rady,
Wójta Gminy za przyznanie medalu Gminy Czarny Dunajec oraz za szesnaście lat owocnej
współpracy na polu dydaktyki i wychowania młodzieży. Wyraził nadzieję, że wspólnie
podejmowane wysiłki wydadzą obfite owoce w osobistym życiu wychowanków salezjańskich, a
także przyczynią się do rozwoju i ubogacenia społeczności Czarnego Dunajca i Podhala.
Na ręce Przewodniczącej Rady Gminy ks. Inspektor wręczył Medal Św. Jana Bosko.
Głos zabrał jeszcze Wójt Gminy – Józef Babicz dziękując ks. Dyrektorowi za dobrą współpracę
przez wszystkie lata prowadzenia Liceum oraz pracę włożoną na rzecz wychowania młodzieży.
Gratulacje z okazji nadania medali dla osób odznaczonych przekazał również radny Tadeusz
Czepiel ,wyrażając jednocześnie smutek z powodu odejścia Ks. Salezjan z Czarnego Dunajca.
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Powinniśmy wszyscy odpowiedzieć na pytanie czy zrobiliśmy wszystko, żeby Liceum nie została
zamknięte – mówił między innymi radny.
Na tym zakończono uroczysty wątek dzisiejszej sesji – Przewodnicząca Rady ogłosiła
półgodzinną przerwę w obradach. Po przerwie kontynuowano dalszy ciąg zaplanowanego
porządku obrad :
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXXII 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 XXXII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 19 głosach „za” bez czytania.
W trakcie przerwy salę obrad opuścił radny Zięba Józef. Aktualna ilość radnych – 19.
Ad. pkt. 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesyjnym została dostarczona wszystkim
radnym w formie pisemnej , przed sesją Rady. Nie budziła żadnych wątpliwości , gdyż nikt
z radnych nie wnosił żadnych uwag ani też pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali niżej wymienieni radni :
radny Chowaniec Sebastian miesiąc temu odbył się przetarg na zakup opału (eko-groszku) dla
gminy, w porównaniu z rokiem poprzednim cena wyszła niska, w związku z tym, że w latach
poprzednich jakość opału była różna, co z kolei przedkładało się na ekonomię, pytał czy Wójt
Gminy wyznaczył osobę z urzędu , która to byłaby odpowiedzialna za tego typu sprawę.
W związku z tym ,że gro osób nie jest do końca zorientowanych w nowym systemie zbiórki
i wywozu odpadów komunalnych , a konkretnie są uwagi do Firmy , która to śmieci zabiera do
jednego samochodu, bez podziału na frakcję sucha i mokrą, natomiast są wymagania od
właścicieli nieruchomości do zbiórki selektywnej,
Czy zostały podjęte działania związane z zakupem hurtowym energii i nie tylko, czy gmina
będzie w tym uczestniczyć i czy są rozważane jakieś inne zakupy hurtowe, przy współpracy
innych samorządów.
Wyraził swoje zaniepokojenie związane z budową lodowiska w Czarnym Dunajcu , które miało
być wykonywane bez zadaszenia, gdyż Rada Gminy nie wyraziła na to zgody , natomiast
w chwili obecnej jest ogłoszony przetarg na wykonanie zadaszenie. Prosił zatem o wyjaśnienie
tego tematu.
W związku z niepokojącą sytuacją , jaka ostatnio panuje w szpitalu nowotarskim związaną
z grupowymi zwolnieniami lekarzy kardiologów, przedstawiciel Rady Społecznej z naszej gminy
powinien w tej sprawie zająć zdecydowane stanowisko.
radny Leja Andrzej wnioskował o ponaglenie Firmy , która wykonuje remont mostu
w Ratułowie, gdyż istnieje obawa, że remont nie zostanie zakończony w terminie. Ponadto
zobowiązać Firmę , aby dokonała przywrócenia zniszczonej nawierzchni asfaltowej na drodze
przy remizie OSP do stanu pierwotnego. Czy istnieje szansa, aby miejscowi rolnicy traktorami
mogli przejeżdżać przez rzekę.
radny Szuba Władysław wnioskował o wystąpienie do Zarządu Wodnego w sprawie
wykonania czyszczenia potoków w miejscowości Piekielnik , gdyż w czasie większych opadów
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deszczu gromadząca się woda nie ma możliwości odpływu i występują utrudnienia związane
z dojazdem do pól.
radny Tadeusz Czepiel podjąć czynności związane z porządkiem przy drogach, a zwłaszcza
przy drodze wojewódzkiej od strony Nowego Targu w kierunku Czarnego Dunajca.
Porozrzucane śmieci nie wykoszona trawa, nie stanowią najlepszej wizytówki dla gminy dlatego
należy przypomnieć właścicielom posesji o takim obowiązku, jak również odpowiednim
Firmom.
Odnośnie adaptacji budynku starego gimnazjum w Czarnym Dunajcu, pytał czy po wstępnych
rozmowach na Komisjach zostały poczynione jakieś działania, i czy została już opracowana
koncepcja.
W temacie budowy kotłowni dla urzędu gminy , pytał o procentowy udział w wydatkowaniu
środków na instalację elektryczną , a jaki udział na pozostałe roboty.
Ad. pkt. 7. Podjęcie rezolucji Rady Gminy
Rezolucja Rady Gminy dotyczyła stanu dróg wojewódzkich o nr 957 i 958 na terenie Gminy
Czarny Dunajec i wyasygnowaniu środków finansowych na ich remont przez Marszałka
Województwa Małopolskiego. Obecny stan dróg jest katastrofalny, powstały liczne ubytki
i nierówności w drogach, a w niektórych miejscach brak jest utwardzonych poboczy. Przejazd
tymi drogami staje się coraz bardziej uciążliwy i niebezpieczny. Ruch na tych drogach uległ
znacznemu zwiększeniu, a ma to związek z remontem drogi tzw. „Zakopianki”, który również
przewiduje się w latach następnych i przekierunkowanie ruchu przez Gminę Czarny Dunajec.
Bez generalnego remontu wskazanych dróg zwiększenie ruchu komunikacyjnego na terenie
gminy nie będzie możliwy.
Przedmiotową Rezolucję Rada Gminy przyjęła jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy
19 głosach „za” – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmian w budżecie gminy na rok 2013 przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Dotyczyła ona zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 594.302 złote. Środki
przeznaczone były na realizację zadań , które nie wygasły z końcem roku 2012 i przekazane
zostały na odpowiednie konto, lecz do 30 czerwca 2013 roku nie zostały wydane, umowy są
podpisane, czyli środki te wracają na te same zadania tj:
• wykonanie dokumentacji na wodociąg w Czarnym Dunajcu – 68.265 złotych,
• pomoc dla Województwa Małopolskiego, chodnik w Podczerwonem 200.000 zł,
dokumentacja na budowę chodnika w Podczerwonem 7.426 złotych oraz dokumentacja
na budowę zatoki autobusowej we Wróblówce 5.904 złote,
• wykonanie studium do planu zagospodarowania przestrzennego 33.000 zł,
• budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 279.707 zł,
Oprócz w/w zmian na prośbę Sołectwa Odrowąż następuje zmniejszenie Funduszu
Sołeckiego o 25.000 zł, z przedsięwzięcia- modernizacja remizy OSP na zadanie
„ modernizacja dróg gminnych”.
Przesunięcie kwoty 50.000 złotych z zadania promocja gminy na dotację dla Centrum
Kultury i Promocji na zakup samochodu.
Po przedstawieniu w/w zmian przystąpiono do glosowania uchwały :
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U C H W A Ł A Nr XXXIII/303/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Proponowane kredyty do zaciągnięcia zostały wcześniej zapisane w budżecie gminy na 2013 rok
w wysokości 3.687.000 złotych, z przeznaczeniem na realizację zadań :
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie – 800.000 złotych,
pomoc dla Powiatu Nowotarskiego – modernizacja drogi Stare Bystre – Ciche oraz most
w Ratułowie – 1.387.000 złotych,
• modernizacja budynków ośrodków zdrowia – 500.000 złotych,
• modernizacja mostu we Wróblówce – 500.000 złotych,
• zakup samochodu bojowego dla OSP Czerwienne Górne – 500.000 złotych.
Pytań nie było ,dokonano podjęcia uchwały :
•
•

U C H W A Ł A Nr XXXIII/304/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Kolejna proponowana uchwała do podjęcia związana była z poborem opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Nowa ustawa o utrzymania czystości i porządku
w gminach dopuszcza zlecenie przez gminę pobierania opłat w drodze inkasa. Na inkasentów
zostali wyznaczeni Sołtysi Sołectw z terenu gminy. Wysokość wynagrodzenia ustalono
w wysokości 10% od zebranych kwot.
Dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXXIII/305/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
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Przedstawiając uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Anna Słodyczka ustosunkowała się
do zmian, jakie zostały wprowadzone do proponowanego do zatwierdzenia Regulaminu.
Dyrektorzy szkół nie muszą opiniować sytuacji materialnej ucznia , opisywać rachunków
i faktur,
• Dyrektorzy szkół i pracownicy Gminnego Zespołu Oświatowego nie muszą opiniować
sytuacji ucznia w skali od 1-10, ponieważ każda osoba , która spełnia kryterium
dochodowe musi otrzymać pomoc materialną w formie stypendium socjalnego,
• zmianie ulega również kryterium dochodowe z 351 zł do 456 zł,
• został opracowany nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej z pominięciem
opisu Dyrektora szkoły i potwierdzenia meldunku ucznia, w związku z tym ,że
stypendium przyznawane jest według miejsca zamieszkania , a nie miejsca
zameldowania.
• wprowadza się nowy katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium
socjalnego, a konkretnie opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach do kin,
teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę dla ucznia będącego
w ciężkiej sytuacji materialnej. Pozostałe wydatki pozostają bez zmian.
Dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
•

U C H W A Ł A Nr XXXIII/306/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz upoważnienia Dyrektora
Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze
socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
W 2005 roku Rada Gminy dokonała ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone
przez „ Punkt Opieki nad Chorym w Domu” prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czarnym Dunajcu. W związku , z tym ,że należy dokonać zmian w nazewnictwie,
zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W załączniku do uchwały wykazano sposób naliczania kosztu jednostkowej godziny roboczej dla
podopiecznych. Cena jednej godziny usług wynosi 12 złotych. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej organizuje i przyznaje pomoc w formie usług uwzględniając zgłoszone potrzeby
i możliwości ich realizacji. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom,
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy
społecznej. Na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego Dyrektora Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić osobę korzystającą z usług częściowo lub całkowicie
z ponoszenia opłat.
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Zwolnienie takie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach,
gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne
obciążenie.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXXIII/307/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
O sprawienie pogrzebu na terenie Gminy Czarny Dunajec może ubiegać się osoba zobowiązana
do pochówku, pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie mająca uprawnień
ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy na podstawie odrębnych przepisów. Pogrzeb
powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji kiedy nie jest
możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą pogrzeb
powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych
zwyczajów i tradycji. Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty za sprawienie pogrzebu na
podstawie rachunku (faktury) wystawionego przez zakład pogrzebowy. Kwota zwrotu za usługi
pogrzebowe nie może przekroczyć kwotę zasiłku pogrzebowego. W przypadku pokrycia przez
gminę kosztów pogrzebu poniesione wydatki podlegają zwrotowi z kwoty zasiłku pogrzebowego
z tytułu ubezpieczenia społecznego do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu oraz od
spadkobierców z masy spadkowej, jeżeli po zmarłej osobie nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
W przypadkach, sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, będącej
mieszkańcem innej gminy, która zmarła lub, której zwłoki odnaleziono na terenie tut. gminy
Gminny Ośrodek występuje do gminy ostatniego miejsca zamieszkania albo zameldowania na
pobyt stały zmarłego o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie
pogrzebu. W przypadku osób bez ustalonej tożsamości koszty pogrzebu pokrywa się ze środków
własnych gminy.
Pytań nie odnotowano, przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXIII/308/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec
i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na Interpelacje Radnych udzielali :
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa ustosunkowując się do jakości zakupów
opału stwierdził ,że w przypadku, gdy zarządca obiektu ma wątpliwości co do jakości
dostarczonego opału to może żądać od dostawcy zbadania jakości węgla i jego zważenia.
Pracownik gminy jest odpowiedzialny tylko i wyłączenie za zorganizowanie przetargu na
dostarczenie opału, natomiast to Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za jego odbiór. Wszystkie
parametry podane są w przetargu i Dyrektorzy zostali uświadomieni ,iż to w ich gestii leży
odbiór zakupionego opału i jego jakość.
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk odnosząc się do zbiórki i wywozu odpadów
komunalnych, stwierdził iż ustawa nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości selektywną
zbiórkę odpadów, wymagane są więc dwa kolory worków i Firma musi zabierać je do dwóch
samochodów, ponieważ jest zakaz mieszania odpadów. W tej sprawie wpłynęła skarga od
mieszkańców , która została skierowana do Firmy odpowiedzialnej za zbiórkę i wywóz odpadów
komunalnych z terenu gminy, natomiast Sołtysi z poszczególnych Sołectw każdorazowo
potwierdzają wywóz tych odpadów ze swoich miejscowości i jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, co
do jakości świadczonych usług, należy je odnotować. Ze strony Gminy zapewnił na pewno nie
będzie przyzwolenia i Firma musi wywiązywać się z realizacji umowy.
Interpelacje dotyczącą zakupów hurtowych wyjaśnił również Sekretarz Gminy informując ,że był
rozważany zakup hurtowy z innymi gminami, jednak po konsultacji z różnymi Firmami , gmina
zdecydowała o przystąpieniu do przetargu tylko ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.
Obecnie jest przygotowana umowa z konkretną Firmą, która pokazała co osiągnęła, jakie
przetargi przeprowadzała i jakie oszczędności z tego tytułu była w stanie uzyskać. Jest to Firma
bardzo profesjonalna, dlatego gmina odstąpiła od zakupów hurtowych wspólnie ze Starostwem ,
gdyż wynikły pewne trudności i nie wiadomo, czy do końca roku udało by się to doprowadzić.
Do sprawy związanej z budową zadaszenia lodowiska w Czarnym Dunajcu ustosunkował się
Wójt Gminy. Przyznał, że temat powraca jak bumerang, jednak to Rada przegłosowała budowę
tej inwestycji. Na terenie gminy powstały 3 boiska ”Orlik”, które funkcjonują tylko w okresie
letnim, natomiast lodowisko będzie można wykorzystać zarówno zimą jak i latem. Przez okres
zimowy młodzież nie ma możliwości uprawiania żadnej dyscypliny sportowej. Podjęto decyzję
o wykonanie zadaszenia, ponieważ zakładano , iż drugi etap będzie kosztować 3.200.000
złotych, jednak po przetargu okazało się , że wartość robót zmniejszyła się o ponad 1 mln. zł.
Jeżeli wartość robót nie przekroczy 1 mln. złotych, a Rada Gminy przyznała już środki
finansowe na rok przyszły w wysokości 1.400.000 złotych, postanowiono ogłosić przetarg
jeszcze w tym roku, aby już do końca zamknąć tę inwestycję. Wójt przekonywał ,że lodowisko
nie buduje dla siebie, tylko z myślą o młodym pokoleniu, dla którego będzie służyło i jego
zdaniem jest to naprawdę potrzebna inwestycja.
Sprawa jak zwykle wywołała wiele kontrowersji. Zdania Radnych były podzielone.
Radny Klimowski Władysław zabierając głos opowiadał się za budową zadaszenia. Uważał ,że
radny Chowaniec S. powinien cię cieszyć z tego ,że lodowisko będzie miało wykonane
zadaszenie, a nie wyrażać nieuzasadnione obawy. Podkreślał, że miejscowość Czarny Dunajec
dysponowała działką, która została przeznaczona pod budowę , a o tym nikt nie wspomina.
Z kolei radny Czepiel Tadeusz twierdził, że wszyscy radni są za budową lodowiska, jednak na
normalnych warunkach. Finansowanie tej inwestycji powinno odbywać się ze środków Sołectwa
Czarnego Dunajca, a nie z budżetu ogólnego gminy. Podkreślał , iż jego miejscowość do 2020
roku jest obciążona spłatą kredytu, zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej, z której korzysta
nie tylko młodzież miejscowa. Zarzucał, że gmina lekką ręką wydaje środki finansowe na
budowę lodowiska.
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W tym miejscu doszło do polemiki między radnymi Wł. Klimowskim i T. Czepielem.
Przewodnicząca Rady przerwała trwającą polemikę, kontynuowano dalszy ciąg „Odpowiedzi na
interpelacje”.
Sprawa remontu mostu w Ratułowie została dokładnie przedstawiona i omówiona mieszkańcom
na Zebraniu Wiejskim. O jego budowę Wójt Gminy wystąpił do Zarządu Powiatowego Dróg,
gdyż stan techniczny tego mostu był tragiczny. Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki unijne,
gmina Czarny Dunajec wniosła swój wkład finansowy. Była brana pod uwagę sprawa mostu
zastępczego, jednak ze względu na koszty sięgające ponad 1 mln. zł , odstąpiono od tego
pomysłu. Ze swej strony Wójt zapewnił, że do końca października remont mostu na pewno
będzie zakończony.
Problem zamulonych potoków w rejonach przejazdu do pól w miejscowości Piekielnik zostanie
przekazany Zarządowi Wodnemu.
Sprawa uprzątnięcia terenu wokół pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej zostanie
przekazana Wykonawcy , który został wyłoniony w przetargu do wykonania tego typu prac
porządkowych.
Temat adaptacji budynku starego gimnazjum przybliżył Chlebek Antoni Kierownik Referatu
Budownictwa. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami na komisjach Rady, prace trwają w kierunku
zagospodarowania budynku, parter – pod siedzibę biblioteki, piętro pod siedzibę Centrum
Kultury i Promocji Gminy. W tej sprawie odbyło się trzy spotkania oraz jeden wyjazd do gminy
Jabłonka . Spotkania odbywają się z udziałem projektantów, gminy i przyszłym użytkownikiem
obiektu. W przypadku, gdy koncepcja układu funkcjonalnego tego budynku będzie całkowicie
opracowana i nie będzie żadnych zastrzeżeń ze strony gminy jak i przyszłych użytkowników,
Kierownik zobowiązał się do jej przedstawienia na forum Rady Gminy.
W sprawie modernizacji i przebudowy kotłowni w budynku remizy OSP w Czarnym Dunajcu –
Kierownik stwierdził , że zastosowano kotły do spalania na tzw. pelety. Urząd jest na etapie
wydania decyzji pozwolenia na budowę. Złożony został także wniosek o dotację.
Koszty związane z modernizacją (wyliczenia inwestorskie) przedstawiają się następująco :
kotłownia , montaż urządzeń i armatury - 460.000 złotych,(wartość brutto),
przyłącz ciepłowniczy – 82.000 zł,
adaptacja magazynu olejnego na magazyn bio-mas – 10.000 zł,
remont pomieszczeń magazynowych – 6.000 zł,
odbiór technologiczny – 11.000 zł,
adaptacja pomieszczeń kotłowni – 33.000 zł,
remont klatki schodowej - 3.700 zł,
instalacje elektryczne – 38.000 zł,
Ogółem koszty – 643.400 zł.
Na tym w całości wyczerpano punkt Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Bobek Józef - Sołtys Sołectwa Odrowąż uzasadnił konieczność przeniesienia środków
funduszu sołeckiego z remizy na modernizację dróg gminnych.
Ponadto w imieniu mieszkańców Parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Odrowążu, szczególnie
mieszkańców osiedla „Beskid” zaprosił na uroczystą Mszę Świętą w dniu 11 sierpnia 2013 roku
na szlaku papieskim „Na Zeleźnicy”. W czasie Mszy Świętej nastąpi poświęcenie odnowionej
kapliczki.
Przewodnicząca Rady po raz kolejny wnosiła o udrożnienie studzienek kanalizacji burzowej na
ulicy Ignacego Mościckiego w Czarnym Dunajcu. Ponadto zwracała uwagę na konieczność
opróżniania koszy w sobotę wieczorem w Rynku oraz na podrzucane nagminnie worki
z odpadami przy jarzębinie w Rynku naprzeciwko urzędu gminy.
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Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 30 dokonała zamknięcia obrad XXXIII sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

