P R O T O K Ó Ł nr III/2010
z III sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 00.
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.
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 , iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 21 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
W związku z faktem , iŜ nie zostały zgłoszone Ŝadne zmiany do projektu porządku obrad , został
poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 21
głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
b) ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.
c) ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych.
d) zarządzenia poboru podatków lokalnych , podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat
za odbiór i wywóz śmieci , w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
e) zmiany budŜetu gminy na 2010 rok.
f) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego.
g) wyraŜenia opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec.
h) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Chochołów.
i) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Czarny Dunajec.
j) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Bystre,
k) przeznaczenia do uŜytku publicznego obiektu sportowego /sali sportowej
w miejscowości Chochołów przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich.
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l) przeznaczenia do uŜytku publicznego obiektu sportowego/sali sportowej
w miejscowości Stare Bystre przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem.
m) przeznaczenia do uŜytku publicznego obiektu sportowego/sali sportowej
w miejscowości Czerwienne przy Katolickiej szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem.
n) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy
z terenu Gminy Czarny Dunajec.
o) przedłuŜenia umowy dzierŜawy.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Ad. pkt. 3. Z protokołami z I i II sesji Rady Gminy zapoznał się radny Gonciarczyk Stanisław
, stwierdzając iŜ protokoły w pełni odzwierciedlają przebieg obrad sesji , wnioskując
jednocześnie o ich przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu , iŜ nikt z Radnych nie wnosił Ŝadnych zastrzeŜeń do protokołów – wniosek
radnego został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokoły z I i II sesji rady
zostały przyjęte , przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali :
radny Krupa Tadeusz pytał na jakim etapie są prace nad zmianami punktowymi w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec i kiedy nastąpi termin zakończenia
prac.
W związku z moŜliwością wystąpienia braków w zaopatrzenie wodę pitną - interpelował
w sprawie uruchomienia studni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cichem Dolnem.
radna Klepacka Maria dokonać zamiany znaku drogowego „Dzikie zwierzęta” na znak
„ zwierzęta gospodarskie” w miejscowości Podczerwone na drodze wojewódzkiej Nr 958.
Ponadto poruszyła sprawę zaginięcia psa rasy labrador , który prawdopodobnie został zastrzelony
przez myśliwych.
radny Szuba Władysław w związku z tym ,iŜ w przyszłym roku planuje się wykonanie
chodnika od strony Czarnego Dunajca do skrzyŜowania w miejscowości Piekielnik wnioskował
o postawienie świateł pulsujących nad przejściem dla pieszych w okolicy szkoły , ze względu na
duŜy ruch drogowy.
Ad. pkt. 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Zapytania do przedkładanej Informacji wnieśli :
radny Kapałka Edward poprosił o szersze przybliŜenie pkt. 6 i 10 informacji dotyczących :
spotkania z Firmą IDE w sprawie montaŜu kolektorów słonecznych na obiektach prywatnych
i publicznych oraz realizacji projektu „Puścizna Wielka” na terenach Zakładu Torfowego „Bór
za Lasem”.
Ustosunkowując się do pytań Wójt Gminy informując ,iŜ Firma szwajcarska przyznała środki
finansowe w wysokości 1 mln. 300 tys. franków szwajcarskich na realizację projektu „Puścizna
Wielka”. Następnie zostanie zawarta umowa z Marszałkiem Województwa w sprawie
dofinansowania na wykonanie szlaku turystycznego. Wartość całego zadania to koszt około 4
mln. złotych. W związku z tym , iŜ szlak będzie przebiegał po terenach Wspólnoty Urbarialnej
w Piekielniku zostanie zawarte w tym celu porozumienie pomiędzy gminą a Urbarem.
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W kwestii montaŜu kolektorów słonecznych została podpisana umowa w sprawie
dofinansowania projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 miliony 981 tysięcy
złotych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkład własny gminy
to kwota około 1 mln. złotych. Całkowity koszt 6 mln. złotych na 615 gospodarstw domowych.
Wnioski wcześniej składane są aktualne. Realizacja projektu rozpocznie się w roku przyszłym ,
gdzie zakłada się montaŜ 300 kolektorów słonecznych , dokończenie planuje się w roku 2012.
Przedkładana Informacja została przez aklamację przyjęta do akceptującej wiadomości –
stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał.
ppkt. a)
Przy ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy naleŜy brać pod uwagę tzw. ustawę kominową , jest
to ustawa która określa górną kwotę wynagrodzenia razem brutto , jaką Wójt moŜe otrzymać.
Jest to siedmiokrotność kwoty bazowej ustalonej w ustawie budŜetowej. Wynosi ona 12.847
złotych. Oprócz tego jest aktualne Rozporządzenie Rady Ministrów z 2009 roku w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych , gdzie są określone stawki dla wójtów ,
burmistrzów. I tak Wójt moŜe otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 6.000
złotych , dodatek funkcyjny – 2.100 złotych, wysługa lat w zaleŜności od przepracowanych lat
( 20 % tj. 1.200 zł.), dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego tj. 2.280 złotych. Czyli Wójt ogółem mógłby otrzymać 12.180 złotych.
Wynagrodzenie ustalane jest na okres 4 lat, oczywiście moŜna zmienić w trakcie kadencji, ale
praktycznie tego się nie czyni.
Odczytana uchwała przez Przewodniczącą Rady dotyczyła dotychczasowego wynagrodzenia
Wójta.
Pytań nie było , w związku z czym przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr III/12/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” , przy 1
głosie „wstrzymującym „ podjęła powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
ppkt. b)
Przy ustalaniu diet dla Radnych Rady Gminy głos zabrali :
radny Ligas Andrzej pytał dlaczego radny będący zarazem Sołtysem Sołectwa nie moŜe
otrzymywać wyŜszej diety , jego zdaniem to Sołtys ma ogrom pracy w terenie i dlaczego ma nie
otrzymywać wyŜszej diety.
Swojego przedmówcę poparł radny Tadeusz Czepiel stwierdzając , iŜ nie ma Ŝadnych
przeszkód prawnych , aby pobierać diety z tytułu pełnienia funkcji radnego i Sołtysa. Poddał
zgłoszony problem pod rozwagę , tym bardziej , iŜ za niedługo nastąpi koniec kadencji Sołtysów.
Jak równieŜ zaznaczył , Ŝe sprawa ubezpieczenia budynków idzie w złym kierunku i moŜe się
okazać w niedługim czasie ,Ŝe z tego tytułu Sołtysi nie będą mieć Ŝadnych profitów.
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radny Garbaciak Tomasz zabierając głos w dyskusji opowiedział się za zrównaniem diet , czyli
radny i sołtys powinien mieć taką samą dietę. Uzasadnienie jest proste i wynika z ogromu pracy
Sołtysa , która nie jest łatwa.
W dalszej części głos zabrała Skarbnik Gminy , która tytułem uzupełnienia stwierdziła , iŜ w tej
chwili skupiamy się nad dietami radnych , zaprezentowane stanowiska przez radnych dotyczą
dwóch róŜnych poglądów i będą rozwaŜane przy podjęciu kolejnej uchwały.
Informacyjnie podała Rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 roku w sprawie maksymalnej
wysokości diety jaka przysługuje radnemu. Wysokość diety moŜe wynieś 1,5 krotność kwoty
bazowej określonej w ustawie budŜetowej i wynosi ona 2.753 złote , z tym ,Ŝe w gminach od 15
tys. do 100 tys. mieszkańców radny moŜe dostać 75% kwoty bazowej. Górna stawka diety dla
radnego w naszej gminie wynosi 2.064 złote.
Przedkładany projekt uchwały zakłada podwyŜkę diet o 100 złotych w kaŜdym przypadku ,
w stosunku do ostatniej kadencji.
Dokonano podjęcia uchwały jak niŜej :
U C H W A Ł A Nr III/13/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 19 głosami „za” , przy 2
głosach „wstrzymujących „ podjęła powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady zarządziła 5- cio minutową przerwę , celem
przeprowadzenia konsultacji prawnej w kwestii zgłoszonych podczas dyskusji propozycji
dotyczących diety dla Sołtysów będących równocześnie radnymi Rady Gminy.
Po przerwie kontynuowano ppkt. c dotyczący ustalenia zasad przyznawania diet dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – Sołtysów.
radny Gonciarczyk Stanisław zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia zapisu w projekcie
uchwały w § 1 dodatkowego pkt. o treści : „ Za kaŜdą nieobecność na posiedzeniu potrąca się
sołtysowi kwotę 50 zł” , uzasadniając to tym ,Ŝe skoro sołtys ma dietę w takiej wysokości jak
i radny , to powinno mu się równieŜ potrącać za kaŜdą nieobecność.
Zgłoszony wniosek przez radnego wywołał falę sprzeciwu wśród niektórych Sołtysów jak
i teŜ samych radnych. Ostatecznie po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach w tej kwestii, kolejno
zostały przegłosowane następujące wnioski :
1) wniosek dotyczący podwyŜki diety dla radnego będącego jednocześnie Sołtysem
Sołectwa.
Wniosek został przyjęty przy 14 głosach „za” , 1 głosie „przeciwnym” i 5 głosach
„wstrzymujących ”.
2) wniosek w sprawie zrównania diety Sołtysa do wysokości diety radnego czyli 700
złotych.
Wniosek przeszedł , przy 16 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”.
3) wniosek zgłoszony przez radnego Gonciarczyka Stanisława dotyczący potrącenia
sołtysowi za kaŜdą nieobecność na posiedzeniu kwotę 50 złotych – został
odrzucony przy 7 głosach „za” , 11 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących”.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścił radny Klimowski Władysław, pomniejszając
skład Rady biorących udział w posiedzeniu do 20 osób.
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Przed przystąpieniem do głosowania uchwały został doprecyzowany § 2 uchwały o następującej
treści : „ Sołtysi będący równocześnie Radnymi Rady Gminy w Czarnym Dunajcu , którzy
pobierają dietę z tytułu pełnienia funkcji radnego otrzymują dietę w wysokości 300 złotych”.
Została podjęta uchwała jak niŜej :
U C H W A Ł A Nr III/14/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 14 głosami
„za” , przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” – podjęła przedmiotową uchwałę –
stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Zmiana uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków lokalnych wynika z faktu trwającej
w urzędzie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej , która zwróciła uwagę ,Ŝe w podjętej
uchwale przez Radę Gminy w styczniu 2010 roku brakuje zapisu dotyczącego poboru opłaty za
odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa. Druga zmiana dotyczy określenia terminu w jakim
inkasenci obowiązani wpłacić pobrane kwoty na rachunek budŜetu gminy.
Ustalono termin 5 dni na wpłacenie przez sołtysów pobranych podatków i opłat.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr III/15/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego
oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci , w drodze inkasa , określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Projekt zmiany budŜetu gminy dotyczył zmniejszenia dochodów i wydatków budŜetu o kwotę
442.783 złote,
Dochody :
• podatek od spadków i darowizn – 29.000 zł,
• część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 5.406 zł,
• zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w wysokości 477.189 zł.
Wydatki :
• zmniejszenie środków na zadanie budowa gimnazjum w Czarnym Dunajcu – 477.189 zł,
• zwiększenie środków na zadanie statutowe – odśnieŜanie dróg w wysokości 68.000 zł,
z równoczesnym zmniejszeniem w dziale 757 – Obsługa długu publicznego.
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•

zwiększenie wydatków na zadanie – przygotowanie wniosku do programu Odnawialne
źródła energii szansą poprawy jakości powietrza – kwota 34.406 zł.

Dyskusji nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niŜej :

U C H W A Ł A Nr III/16/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : zmiany budŜetu gminy na 2010 rok.
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
BudŜet gminy uchwalany jest na dany rok budŜetowy , w związku z czym z dniem 31 grudnia
wszystkie środki jakie nie zostaną wydatkowane, mogą być wydawane w roku przyszłym pod
warunkiem ,iŜ Rada Gminy podejmie uchwałę ,Ŝe niektóre z tych wydatków nie wygasają
z upływem roku budŜetowego. Środki te przekazuje się na konto wydzielone. Nowa ustawa
o finansach publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku zakłada , iŜ moŜna uznać
wydatki nie wygasające , wtedy kiedy została przeprowadzona procedura przetargowa , w
wyniku której został wyłoniony Wykonawca i podpisana z nim umowa. Termin wydatkowania
nie dłuŜszy niŜ do końca czerwca 2011 roku. W tym roku ustalono wykaz wydatków na kwotę
2.166.369 złotych.
Pytań nie było , podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr III/17/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego.
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Komentarza do uchwał budŜetowych udzielała Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
ppkt. g)
Sprawa aglomeracji Czarny Dunajec była juŜ poruszana na forum sesji , w trakcie wyraŜenia
opinii dla aglomeracji Stare Bystre czy teŜ Piekielnik. Aglomeracja Czarny Dunajec mimo ,Ŝe
nigdy nie została utworzona w drodze Rozporządzenia Wojewody , a obecnie odbywa się to
w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego , to jednak od samego początku była
uwzględniona w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków. Na samym początku obejmowała
cały teren gminy Czarny Dunajec oraz Kościelisko. W latach minionych trwały prace nad
koncepcjami urealniającymi te systemy. Dla przypomnienia aglomeracja to system kanalizacji
dla określonego terytorium z określoną oczyszczalnią ścieków. W momencie kiedy gmina
przystąpiła jakby juŜ do formalnego zatwierdzenia aglomeracji Czarny Dunajec w takich
koncepcjach jakie zostały ustalone dla innej części gminy , okazało się ,Ŝe gmina Kościelisko ma
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inny pomysł na skanalizowanie części swojego obszaru. Sama miejscowość Kościelisko będzie
włączona do aglomeracji Zakopane, równocześnie po konsultacjach i róŜnych analizach
ekonomicznych , nastąpiło odłączenie od tej aglomeracji jednej z miejscowości w naszej gminie
– Wróblówki , gdyŜ w tym przypadku aby objąć tę miejscowość tym samym systemem
kanalizacyjnym potrzebna by była sieć nie grawitacyjna tylko ciśnieniowa i pompowanie
ścieków, w efekcie koszty byłyby te same , natomiast dochodzą róŜne uwarunkowania związane
z przeprowadzeniem kolektora po terenach prywatnych i związane z tym trudności natury
społecznej. Dodatkowy fragment sieci nie byłby zasadny , przyjęto więc rozwiązanie zgodne
z planem zagospodarowania przestrzennego gminy , gdzie miejscowość Wróblówka ma
przewidziany rejon lokalizacji oczyszczalni ścieków , podobnie jak i Załuczne. Takie
rozwiązanie wydaje się być ekonomicznie zasadne , Wróblówka jest miejscowością zwartą. Do
tego doszły jeszcze inne uwarunkowania j, aglomeracje dzielą się na aglomeracje powyŜej 15 tys.
mieszkańców oraz pomiędzy 20 tys. a 15 równowaŜnej liczby mieszkańców , równowaŜna ilość
mieszkańców jest to ilość ścieków przeliczona na mieszkańców. Po tej zmianie aglomeracja
Czarny Dunajec znalazła się w aglomeracji średniej , co ma duŜe konsekwencje dla gminy ,
aglomeracje powyŜej 15 tys, mieszkańców są bardzo restrykcyjnie rozliczane i będą rozliczane
do roku 2015. Podsumowując w tej aglomeracji znajdą się miejscowości Czarny Dunajec,
Podczerwone, Koniówka i Chochołów oraz z gminy Kościelisko Dzianisz i Witów , który
częściowo jest juŜ skanalizowany.
Po udzielonym przez Sekretarza Gminy – Michała Jarończyka komentarzu do uchwały , pytań
nie było , dokonano zatem podjęcia uchwały :
U C H W A L A Nr III/18/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : wyraŜenia opinii dotyczącej aglomeracji Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Przed głosowaniem na salę obrad przybył radny Wł. Klimowski.
ppkt. h)
Projekty uchwał dotyczące Planu Odnowy Miejscowości oraz przeznaczenia do uŜytku
publicznego obiektów sportowych przedstawi Kierownik Referatu Budownictwa – Chlebek
Antoni.
Sześć kolejnych uchwał dotyczyło jednego zagadnienia. Przedkładane Plany Odnowy
Miejscowości wymagane są do wniosków jakie są składane o dofinansowanie w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. Jeśli chodzi o miejscowość Czarny Dunajec i Chochołów plany zostały juŜ
zatwierdzone , lecz przy składowaniu wniosków o dofinansowanie zaszła konieczność
zaktualizowania tych planów, w związku ze zmianami jakie zaszły w zadaniach inwestycyjnych,
dotyczące głównie źródła finansowania.
W przypadku miejscowości Stare Bystre , plan nie był w ogóle jeszcze zatwierdzany przez Radę
Gminy. Trzy uchwały dotyczą przeznaczenia do uŜytku publicznego obiektu sportowego – sali
sportowej w miejscowościach : Chochołów, Stare Bystre i Czerwienne. JeŜeli gmina chce się
starać o dotację , to musimy podjąć uchwałę ,Ŝe sale które zostaną wybudowane w czasie
wolnym od zajęć szkolnych przeznaczone będą do uŜytku publicznego i będą ogólnodostępne dla
wszystkich mieszkańców gminy. W szczególności na organizowanie , po zabezpieczeniu podłoŜa
spotkań i imprez wiejskich oraz zajęć obejmujących naukę tańca , śpiewu , gry itp.
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Pytań nie było , kolejno zostały podjęte uchwały ;
U C H W A Ł A Nr III/19/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Chochołów.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
U C H W A L A Nr III/20/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr III/21/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Stare Bystre.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
Przy podejmowaniu uchwał dotyczących przeznaczenia do uŜytku publicznego sali sportowej
w woli wyjaśnienia radny Garbaciak Tomasz zapytał , czy w okresie wakacji kiedy
przykładowo będzie szkoła wynajęta pod kolonię , sala będzie udostępniana dla mieszkańców
gminy?
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy wyjaśnił ,Ŝe przedkładane projekty uchwał są w ten
sposób sformułowane , aby moŜna było ubiegać się o środki finansowe z programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Prawdopodobnie gminy wrzucały do wniosków wszystko , co tylko się
dało z miejscowości jako zadania słuŜące społeczności lokalnej , więc wprowadzone takie
kryteria , Ŝeby obiekt ten wyraźnie słuŜył mieszkańcom , nie dzieciom , stąd bierze się ta
uchwała. W uchwale nie są precyzowane zasady , te sprawy będą dostosowywane do konkretnej
sytuacji , regulował to na pewno będzie Dyrektor danej szkoły jako zarządzający tą jednostką ,
z upowaŜnienia Wójta Gminy. TakŜe na pewno będzie moŜliwe wykorzystanie obiektu zarówno
przez kolonię jak i młodzieŜ szkolną.
Zostały kolejno podjęte niŜej wymienione uchwały :
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U C H W A Ł A Nr III/22/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : przeznaczenia do uŜytku publicznego obiektu sportowego /sali sportowej
w miejscowości Chochołów przy Szkole Podstawowej im. Powstańców
Chochołowskich.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
U C H W A Ł A Nr III/23/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : przeznaczenia do uŜytku publicznego obiektu sportowego /sali sportowej
w miejscowości Stare Bystre przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. m)
U C H W A Ł A Nr III/24/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : przeznaczenia do uŜytku publicznego obiektu sportowego /sali sportowej
w miejscowości Czerwienne przy Katolickiej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czerwiennem.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt. n)
Projekt uchwały dotyczący lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieŜy przedstawiła Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Anna Słodyczka.
Pierwszy program był przez Radę uchwalony dwa lata temu , w ciągu tych dwóch lat pojawiły się
wnioski zarówno od rodziców jak i teŜ od Komisji oraz dyrektorów szkół dlatego proponowane
są zmiany dotyczące : wprowadzenia następujących zapisów :
• w rozdziale III - zdanie o treści „ wsparcie rzeczowe „ ,
• w rozdziale IV pkt. 2 – „wsparcie rzeczowe „, oraz w ppkt. „ a” wprowadzony zapis
dotyczący terminu składania wniosków – „ do 31 maja danego roku szkolnego”
i w ppkt. b – termin „ niezwłocznie po otrzymaniu wyników „.
W rozdz. IV wprowadzono następujące pkt.
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pkt. 8 - przy ocenie sukcesów uczniów i przyznawaniu kwoty pienięŜnej za osiągnięcia
sportowe najwyŜsze nagrody naleŜy przyznawać uczniom powołanym do kadry
narodowej ,
pkt. 9 - przy ocenie osiągnięć uczniów i przyznawaniu kwoty pienięŜnej , najwyŜsze
nagrody naleŜy przyznać uczniom , którzy mają udokumentowany udział w kolejnych
etapach danego konkursu z podaniem osiągniętego miejsca na szczeblach : szkolnym,
gminnym,
powiatowym,
rejonowym,
wojewódzkim,
ogólnopolskim,
międzynarodowym.
pkt. 10 – za osiągnięcia najwyŜszego wyniku w danej placówce ze sprawdzianu
zewnętrznego po klasie VI lub z egzaminu gimnazjalnego przyznawane są nagrody
rzeczowe.
w rozdziale V pkt. 2 istotna zmiana dotycząca składu Komisji , wyeliminowania ze
składu komisji dyrektorów szkół.
ostatni zapis w Postanowieniach końcowych dotyczył wprowadzenia zapisu , iŜ rodzice
(prani opiekunowie) mogą wnioskować o rodzaj przyznawanej nagrody , która moŜe być
nagrodą pienięŜną , rzeczową lub pienięŜno – rzeczową.

Po przedstawieniu Programu na sugestię radnego T. Garbaciaka w rozdz. V pkt. 2
wprowadzono ust. 3 o treści : „ członkowie komisji , ze swojego składu , wybierają
przewodniczącego komisji”.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr III/25/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie : przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieŜy z terenu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
ppkt. o)
Ostatnia planowana uchwała do podjęcia dotyczyła przedłuŜenia umowy dzierŜawy w trybie
bezprzetargowym nieruchomości połoŜonej w Czarnym Dunajcu o nr ew. 7185 o pow. 3.9090 ha
przeznaczonej na cele Zakładu Produkcji Torfowej Bogusław Sroka „Bór za Lasem” na okres do
31 grudnia 2021 roku.
Dotychczasowa umowa jest zawarta do 31 października 2011 roku, roczny czynsz z tytułu
dzierŜawy wynosi 33 tys. zł.
W związku z tym ,Ŝe umowa jeszcze obowiązuje do 31 października 2011 roku dodatkowych
wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy. Właściciel Pan Sroka otrzymał koncesję na kolejne 10 lat ,
po długiej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym otworzyła się
pespektywa doinwestowania , czyli po prostu musi mieć gwarancję w postaci 10 – letniej umowy
dzierŜawy. Drugim argumentem przemawiającym za przedłuŜeniem umowy dzierŜawy to sprawa
dofinansowania projektu , o którym to juŜ wcześniej było wspominane z funduszu
szwajcarskiego ,Ŝeby pewne środki zaangaŜować musi rozmawiać z gminą i Wspólnotą
Urbarialną w Piekielniku , która dysponuje terenem pod budynkami na placu zakładu. Dlatego
jest z wyprzedzeniem przedkładany projekt uchwały w tej sprawie.
Przedkładany projekt uchwały nie budził większych wątpliwości , dlatego teŜ dokonano
podjęcia uchwały jak niŜej :
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U C H W A Ł A Nr III/26/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie ; przedłuŜenia umowy dzierŜawy.
Rada Gminy w obecności 21 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi udzielał Kierownik Referatu Budownictwa – Chlebek Antoni .
W dniu 23 grudnia br. przygotowana dokumentacja projektowa została przekazana do organów
opiniujących celem uzyskania niezbędnych ocen i uzgodnień. Uzgodnienia te będą rozstrzygać
o moŜliwości wprowadzenia wnioskowanych zmian punktowych oraz określą zakres wymagań
i zmian podanych przez organy uzgadniające. W kolejnym etapie nastąpi przygotowanie wniosku
rolnego , wyłoŜenie planów oraz składanie uwag. Wytworzona dokumentacja planistyczna
będzie przekazana Wojewodzie i zostanie poddana ocenie w Wydziale Prawnym pod kątem
zgodności z przepisami. Czas opracowania dokumentacji zmian punktowych został określony
w umowie na 14 miesięcy od daty jej podpisania i przypada na dzień 8 maj 2011 rok. Jednak ze
względu na zaistniałe trudności w postaci znacznej ilości podkładów mapowych oraz
konieczności przygotowania dodatkowych opracowań dla organów opiniujących termin
ukończenia zostanie przedłuŜony o około 4 miesiące – zgodnie z aneksem do umowy.
Kwestia studni przy Szkole Podstawowej w Cichem - studnia została wybudowana w 2009 roku
przez Firmę „Makro – Wiert” Piotr Król , i roboty zostały odebrane przez inspektora nadzoru.
Po przeprowadzeniu badań wody przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Krakowie otrzymano wyniki wskazujące na bardzo silne zanieczyszczenie wody.
Przekroczone wskaźniki dotyczą mętności , amoniaku ,Ŝelaza i manganu oraz bakterii grupy coli.
Zostanie skierowane pismo do Wykonawcą robót , celem przeprowadzenia dodatkowego
pompowania wody ze złoŜa.
Kwestia umieszczenia właściwego znaku „ Uwaga na bydło „w miejscowości Podczerwone
zostanie uwzględniona.
Sprawa zamontowania świateł pulsujących przy drodze wojewódzkiej jest o tyle kłopotliwa ,
gdyŜ koszt finansowy tego przedsięwzięcia Zarząd Dróg Wojewódzkich oszacował na kwotę 100
tys. złotych , chociaŜ ostateczna cena wyniknie po przeprowadzonym przetargu. W podnoszonej
kwestii Urząd Gminy wystąpi do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach zostały poruszone sprawy :
radny Szuba Władysław w związku z zakończeniem stanu surowego budowy remizy OSP
w Piekielniku pytał czy Wykonawcy potrącono z kosztorysu drzewo , które zostało dostarczone
przez Wspólnotę Urbarialną w Piekielniku.
radny Garbaciak Tomasz zaproponował , aby przy podejmowaniu uchwał w sprawie
przedłuŜenia umów dzierŜawy szczególnie na okres dłuŜszy (10 lat) podawać uzasadnienie
w jaki sposób jest zabezpieczony interes gminy ,Ŝeby radni byli świadomi przy podejmowaniu
tego typu uchwał ,Ŝe dobro gminy nie zostało naruszone.
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Na tym w całości wyczerpano porządek obrad – Przewodnicząca Rady zamykając
obrady III sesji Rady Gminy , złoŜyła wszystkim Ŝyczenia świąteczno – noworoczne, Ŝycząc
realizacji i spełnienia załoŜonych planów zarówno w Ŝyciu zawodowych jak i teŜ rodzinnym.
Następnie kaŜdy z uczestników sesji złoŜył sobie Ŝyczenia , łamiąc się opłatkiem.
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insp. ds. rady
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Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
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