P R O T O K Ó Ł nr IV/2011
z IV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 26 stycznia 2011 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 uczestniczył Gonciarczyk Stanisław – radny z OdrowąŜa , który usprawiedliwił swoją
nieobecność.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława 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 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 zawnioskowała o wprowadzenie w pkt. 7 dodatkowego ppkt. „a „
dotyczącego podjęcia chwały w sprawie oddania w dzierŜawę na okres dłuŜszy niŜ trzy lata
terenu zabudowanego obiektami zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Natomiast dotychczasowe podpunkty przesunąć w dalszej kolejności.
Proponowana zmiana do projektu porządku obrad została poddana pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego została przyjęta jednogłośnie , przy 20 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
BudŜet Gminy na 2011 rok :
a) Dyskusja,
b) podjęcie uchwały budŜetowej Gminy Czarny Dunajec na 2011 rok.
c) podjęcie uchwały w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec
na lata 2011 – 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) sprawie oddania w dzierŜawę na okres dłuŜszy niŜ trzy lata terenu zabudowanego
obiektami zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
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b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
c) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
d) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
e) dzierŜawy na okres powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
f) dzierŜawy na okres powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
g) nabycia na własność nieruchomości gruntowej.
h) planu pracy stałych Komisji Rady Gminy.
i) planu pracy Komisji Rewizyjnej.
j) powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „Tatry”.
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z III sesji Rady Gminy zapoznał się radny Kapałka Edward ,
stwierdzając iŜ protokół z ostatniej sesji w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji , wnioskując
jednocześnie o jego przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu , iŜ nikt z Radnych nie wnosił Ŝadnych zastrzeŜeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z III sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
radny Klimowski Władysław poruszył sprawę budynku , który został wybudowany kilka lat
temu na skrzyŜowaniu ul. Sienkiewicza i Kmietowicza w Czarnym Dunajcu w kierunku
miejscowości Ciche. Pozwolenie na budowę tegoŜ budynku zostało wydane warunkowo , iŜ
w momencie wybudowania nowej części budynku , budynek który stoi na skrzyŜowaniu zostanie
wyburzony. Poprosił o zajęcie się tą sprawą , gdyŜ sytuacja obecna w znacznym stopniu utrudnia
widoczność na tym skrzyŜowaniu.
radny Szuba Władysław zgłosił fakt wykonywania robót betonowych przy Ośrodku Zdrowia
w Piekielniku , pomimo utrzymujących się temperatur ujemnych.
radny Miętus Józef przy modernizacji drogi została zdemontowana wiata przystankowa
w Starem Bystrem w rejonie „Gąsiorówki”. Roboty zostały juŜ zakończone natomiast wiata do
dnia dzisiejszego nie została postawiona. Podjąć interwencję w tej sprawie.
radny Tylka Jan wnioskował o zamontowanie barierki ochronnej przy drodze powiatowej
w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cichem. W tym miejscu często dochodzi do wypadków
drogowych na skutek których zostaje zniszczone ogrodzenie wokół szkoły.
Ponadto zgłosił ,iŜ na końcu drogi powiatowej w Cichem Górnem w rejonie Ronda II , wypływa
woda na jezdnię , rozlewa się i zamarza w efekcie czego dochodzi do oblodzenia całego ronda.
radny Leja Andrzej w miejscowości Ratułów w rejonie Szkoły Podstawowej na drodze
gminnej przy wjeździe na drogę powiatową naleŜy zamontować lustro , jak równieŜ w tym
miejscu zachodzi potrzeba zamontowania barierek ochronnych , oraz koło nr 136 a do 142 b.
Ad. pkt. 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja została dostarczona w formie pisemnej przed sesją Rady. Nikt z radnych nie wnosił
Ŝadnych uwag ani teŜ pytań – została ona przez aklamację przyjęta do akceptującej wiadomości –
stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 6. BudŜet Gminy na 20011 rok.
BudŜet Gminy na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Projekt budŜetu był omawiany na wszystkich stałych komisjach Rady. Wprowadzając do
dyskusji Skarbnik Gminy podała najwaŜniejsze informacje.
BudŜet gminy to dochody i wydatki , przychody i rozchody. Proponowany budŜet do przyjęcia na
2011 rok to :
dochody
- 68.546.524 złote,
wydatki
- 81.454.822 złote,
przychody - 14.834.994 złote,
Przychody składają się z kredytów i wolnych środków na koncie bankowym , wynikające
z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych. Zaciągnięte kredyty w wysokości – 12.950.000
zł , wolne środki – 1.884.994 złote.
Deficyt na rok 2011 wynosi – 12.908.298 zł. Deficyt jest to róŜnica między zaplanowanymi
dochodami a zaplanowanymi wydatkami. Kredyty planuje się zaciągnąć na następujące zadania :
1. budowa sali gimnastycznych w Chochołowie – 1.200.000 zł,
2. budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem – 1.000.000 zł,
3. budowa gimnazjum w Czarnym Dunajcu – 1.500.000 zł,
4. modernizacja ulic w Czarnym Dunajcu – 3.000.000 zł,
5. kredyt na pomoc dla powiatu : modernizacja drogi PieniąŜkowice – Piekielnik –
1.500.000 zł,
6. kredyt na pomoc dla Województwa Małopolskiego – budowa chodnika
w PieniąŜkowicach – 900.000 zł, oraz budowa chodnika w Chochołowie – 1.000.000 zł,
7. modernizacja budynku (siedziba Policji) – 500.000 zł,
8. budowa boiska ORLIK 2012 – 500.000 zł,
9. wykonanie dokumentacji na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu – 200.000 zł,
10. budowa ścieŜki rowerowej wkład własny – 1.450.000 zł,
Rozchody – spłaty rat poŜyczek i kredytów w wysokości 1.926.696 złotych. Są to środki ,
które były przeznaczone na inwestycje w niektórych miejscowościach . W tym roku spłaty są
następujące : Chochołów – 90.000 zł, Ciche – 700.000 zł, Czarny Dunajec – 383.000 zł,
Czerwienne – 104.348 zł, Piekielnik – 100.000 zł, PieniąŜkowice – 50.000 zł, Podszkle –
110.000 zł, Ratułów – 104.348 zł, i Załuczne – 285.000 zł.
Główne źródła dochodu :
• subwencje – 36.282. 472 zł , co stanowi 52,5%, dochodów ogółem. Największa
subwencja to oświatowa 18.646.000 zł, co stanowi 27% dochodów. W porównaniu
do budŜetu z 2010 roku subwencja oświatowa wzrosła o 509.460 zł, wzrost o 2,81%.
• subwencja wyrównawcza wzrost o 62.341 zł, tj. o 0,42%.
• subwencja część równowaŜąca zmniejszenie o 273.977 zł , tj. o 13,04%.
Pozostałe dochody to :
• dotacje celowe na zadania zlecone i własne 8.389.000 zł, tj. 12% dochodów,
• dochody z podatków i opłat – 6.003.000 zł tj. 8,8% , w tym udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów
w wysokości 3.392.000 zł, tj. 56%
• dotacje na realizację programów z Unii Europejskiej 10.976.000 zł, tj. 16 %
dochodów,
• dotacja z budŜetu państwa na tzw. „schetynówkę „ – 3.000.000 zł.,
• wpłaty ludności na realizację programu odnawialne źródła energii – 2.250.000 zł, tj.
3% dochodów,
Wydatki :
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Wydatki dzielą się na wydatki bieŜące – 58% wszystkich wydatków – 47.519.141 złotych oraz
wydatki majątkowe – 41,7% - 33.935.681 zł.
Największe pozycje budŜetu :
Oświata i wychowanie – 30.302.000 zł. tj. 41% budŜetu. BieŜące wydatki oświaty 24.069.000 zł,
tj. 29,6% wydatków ogółem , a z wydatków bieŜących , po odliczeniu inwestycji wydatkujemy
w wysokości 50,7%.
Transport i łączność – 20. 721.000 zł , tj. 25% wydatków,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.244.000 zł , tj. 9% wydatków,
Pomoc Społeczna – 9.403.952 zł. tj. 11,6%.
W budŜecie znajdują się środki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie 573.053 złote.
ZadłuŜenie gminy – na koniec roku 2010 zadłuŜenie gminy wyniosło 18.323.392 zł. co stanowi
29,87 % dochodów. Po zaciągnięciu zaplanowanych kredytów na 2011 roku 12.950.000 zł
i spłacie rat poŜyczek i kredytów 1.926.696 zł , zadłuŜenie gminy na koniec roku 2011 wyniesie
29.346.656 zł, co stanowić będzie 42,81% dochodów, przy moŜliwym zadłuŜeniu 60 %
planowanych dochodów. Wysokość spłat kredytów i spłaty odsetek oraz zabezpieczenie środków
na ewentualne spłaty udzielonych gwarancji i poręczeń 403.000 zł. Razem kwota 3.118.327 zł ,
tj. 4,55% planowanych dochodów , przy dopuszczalnym wskaźniku do 2013 wynosi 15%.
Autopoprawka Wójta Gminy dotyczy dodatkowych dochodów z tytułu wpłat ludności na
program odnawialne źródła energii (solary) – 1.800.000 złotych,
Druga rata dotacji na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu – 426.463 złote.
Dotacja na modernizację wodociągu w wysokości 197.006 złotych.
zmniejszenie dochodów i wydatków kredytu na rozbudowę i modernizację remizy OSP
w wysokości 1.880.000 złotych dochody i zmniejszenie planowanego kredytu w wysokości
620.000 zł.
Zwiększenie wydatków z wolnych środków na koncie bankowym pozostałych z 2010 roku
i rezygnacja z kredytu w wysokości 700.000 złotych. Wydatki zostaną pokryte z wolnych
środków z zeszłego roku : 200.000 zł – dokumentacja Rynku w Czarnym Dunajcu, 500.000 zł –
modernizacja budynków w których mieszczą się ośrodki zdrowia.
Projekt budŜetu wraz z uchwałą budŜetową został przedłoŜony Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w listopadzie 2010 r. Uchwałą Skład Orzekający Kolegium RIO w Krakowie
pozytywnie zaopiniował projekt budŜetu gminy na 2011 rok. W uzasadnieniu Kolegium podaje
,Ŝe projekt został w terminie złoŜony i opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
objaśnienia zawierają informacje właściwe dla uzasadnienia. Zwraca uwagę na prawidłowy
wskaźnik zadłuŜenia gminy , o którym wyŜej była mowa. Równocześnie Skład Orzekający
zwraca uwagę na powstałe uchybienia w projekcie budŜetu , a mianowicie wysokość rezerwy
celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta nie moŜe być
mniejsza niŜ 0,5 % wydatków budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonej
o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Stąd teŜ została zwiększona rezerwa na to zadanie do wysokości 140.000 zł. Drugie uchybienie
dotyczyło niezgodności kolumn dotyczących poręczeń i odsetek. Błąd ten został w nowej
uchwale budŜetowej uwzględniony. Brak jednego załącznika w związku z powstałymi nowymi
przedszkolami niepublicznymi.
Druga uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO dotyczyła moŜliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budŜetowej na rok 2011. W uzasadnieniu
Kolegium RIO odwołuje się do limitów , które jeszcze obowiązują do 2013 roku czyli 60% ,
gmina nie przekracza obowiązującego wskaźnika w związku z czym Kolegium RIO wydało
pozytywną opinię w tym względzie.
ppkt. a) Dyskusja
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radny Czepiel Tadeusz – zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę iŜ przedkładany budŜet na
2011 rok jest bardzo ambitny , liczymy na wsparcie środków pozabudŜetowych na zadania
między innymi „ścieŜka rowerowa” , modernizacja dróg z programu tzw. „schetynówki”.
Osobiście jest zwolennikiem zaciągania kredytów i budŜet gminy wytrzyma takie zadłuŜenie , ale
z drugiej strony naleŜy dołoŜyć wszelkich starań i wykazać się duŜą skutecznością jeśli chodzi
o pozyskanie środków pozabudŜetowych.
Nie mniej jednak zwrócił uwagę , na niektóre pozycje wydatków , które jego zdaniem są
niesłuszne , chociaŜby wykazane w Autopoprawce Wójta zadanie „budowa lodowiska
w Czarnym Dunajcu” , czy gminę na to stać. Wysunął tezę , iŜ zadanie to moŜna by było zrobić
systemem gospodarczym , tańszym kosztem , a środki przeznaczyć na sport np : zakup ratraka,
czy teŜ budowę parkingu wokół budynku urzędu gminy , który jest pilnie potrzebny i gmina
boryka się z tym problemem , a takiej pozycji nie zakłada się w projekcie budŜetu. Zwrócił
równieŜ uwagę na inne pilniejsze – według niego zadania. Zrezygnować z dzierŜawy budynku po
byłej Szkole Podstawowej w Rynku w Czarnym Dunajcu i przeznaczyć środki w wysokości 400
tys. zł. na jego remont. To są jego propozycje do budŜetu , budowa lodowiska jest jakby
zaskoczeniem, poniewaŜ w miesiącu listopadzie , kiedy był opracowywany projekt budŜetu tego
zadania nie brano pod uwagę , zadanie to dopiero znalazło się w Autopoprawce Wójta. Na
koniec zaapelował o przyśpieszenie prac związanych z solarami w ramach programu odnawialne
źródła energii.
Do podnoszonych uwag ustosunkował się Wójt Gminy – przyznał , iŜ przy opracowaniu
projektu budŜetu w miesiącu listopadzie ubiegłego roku nie zakładano budowy lodowiska
w Czarnym Dunajcu. Uzasadniając pozycję tego wydatku w budŜecie Wójt odwołał się do
czasów , kiedy to w Czarnym Dunajcu była trzecia liga hokejowa, a poza tym naleŜy rozwijać
i promować na terenie gminy szczególnie sport zimowy , poniewaŜ sport letni w chwili obecnej
jest bardziej popularny wśród młodzieŜy. Z lodowiska tego korzystałaby młodzieŜ nie tylko
z samego Czarnego Dunajca , lecz z terenu całej gminy , ponadto w samym Czarnym Dunajcu do
szkół uczęszcza 600 uczniów. Tak naprawdę dzisiaj nie moŜna zakładać ,Ŝe środki zaplanowane
w projekcie budŜetu w wysokości 500 tys. będą w całości wykorzystane , czy teŜ zadanie to uda
się w ogóle zrealizować. Zaznaczył , Ŝe niektóre samorządy w centralnej Polsce mają lodowiska
, które to bardzo dobrze spełniają swoja funkcję. Niepewna wydaje się teŜ realizacja budowy
boiska ORLIK 2012 , a na zadanie to planuje się środki w wysokości 100.000 złotych i które
ewentualnie w ciągu roku moŜna przesunąć.
Co do zakupu ratraka Wójt stwierdził , iŜ sprawa ta była rozwaŜana nie tyle zakup ratraka , co
skutera ,zapewniając jednocześnie , iŜ na przyszły rok środki na ten cel zostaną zabezpieczone
w budŜecie gminy.
W kwestii zaciągania kredytów i zadłuŜenia gminy Wójt stwierdził ,Ŝe dopóki istnieje taka
moŜliwość naleŜy ją wykorzystać , poniewaŜ po roku 2012 prawdopodobnie zostanie zmieniony
wskaźnik zadłuŜenia gminy , dlatego została podjęta decyzja o zaciągnięciu w roku 2011
dodatkowych kredytów aby rozpoczęte duŜe inwestycje takie jak sale gimnastyczne czy
gimnazjum w Czarnym Dunajcu moŜna było zakończyć, natomiast kondycja finansowa gminy
jest dobra , pozwalająca na spokojną spłatę kredytów.
Poparł słuszność budowy parkingu wokół budynku urzędu, jednak pilniejszą inwestycją wydaje
się modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu , która potrwa na pewno kilka lat i podjęto juŜ
działania związane z opracowaniem dokumentacji. W temacie dzierŜawy stwierdził , iŜ jest to
rozsądne posunięcie , poniewaŜ budynek ten jest wyeksploatowany i niszczeje , a gmina nie
moŜe partycypować w kosztach jego remontu.
W temacie montaŜu solarów – stwierdził , iŜ w roku bieŜącym zakłada się instalację solarów
przy 300 gospodarstwach domowych , a drugie 300 w roku następnym. Jest to ogrom pracy ,
którą naleŜy wykonać dokładnie bez pośpiechu. Na pewno gmina z tym zadaniem się upora
i wykona go w miarę moŜliwości dobrze.
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radny Tadeusz Czepiel w dalszym ciągu podtrzymywał swoje wcześniejsze stanowisko
dotyczące zakupu ratraka lub teŜ skutera do ubijania tras narciarskich , proponując aby z zadania
budowa lodowiska zdjąć 100 tys. zł i przeznaczyć właśnie na ten cel.
W podnoszonej kwestii kolejno głos zabrali :
radny Klimowski Władysław poparł słuszność ujęcia w projekcie budŜetu gminy na 2011 rok
zadania „budowa lodowiska” i Ŝeby go uruchomić na przyszłą zimę naleŜy roboty rozpocząć juŜ
teraz , natomiast zakup ratraka odłoŜyć w czasie.
radny Garbaciak Tomasz zabierając głos stwierdził ,iŜ brakuje podstawowych elementów
w dyskusji w pierwszej kolejności naleŜy się zorientować ile kosztuje zakup ratraka , jakie
koszty pochłania przygotowanie co roku tras narciarskich pod zawody sportowe , czy zakup
ratraka w ogóle naleŜy brać pod uwagę.
radny Kapałka Edward podniósł ,Ŝe nie chodzi tylko o sam zakup ratraka , ale naleŜy równieŜ
pomyśleć o urządzeniu do jego przewozu , a to juŜ są dodatkowe koszty. Jego zdaniem pomysł
zakupu ratraka nie powinien być w ogóle brany pod uwagę.
W dalszej części dyskusji głos zabrał Bukowski Stanisław , który przedstawił koszty związane
z przygotowaniem tras narciarskich pod zawody sportowe (koszt około 2 tys. złotych) oraz cenę
zakupu ratraka i skutera.
Ostatecznie stanowisko Wójta było takie aby dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej budŜetu
o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na zakup ratraka.
Na koniec głos zabrał jeszcze Przewodniczący Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego
przedstawiając pozytywną opinię do projektu budŜetu gminy na 2011 rok , prosząc jednocześnie
o jego przyjęcie.
Projekt budŜetu gminy /objaśnienia/ na 2011 rok – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę BudŜetową Gminy Czarny Dunajec na rok 2011 Nr IV/27/2011 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2011 roku. – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
ppkt. c)
Nowy dokument , który uchwalany jest po raz pierwszy wynika ze zmiany ustawy o finansach
publicznych , która weszła w Ŝycie od 1 stycznia 2010 roku. Wprowadziła konieczność
uchwalenia od 2011 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. W naszej gminie jest to
prognoza na lata 2011 – 2022 , poniewaŜ w 2022 roku zakończą się spłaty planowanych
kredytów , które zostały uchwalone w dzisiejszej uchwale budŜetowej. Wieloletnia prognoza
zawiera wykonanie dochodów bieŜących i majątkowych od 2008 – 2010 roku , które załoŜono na
poziomie 3%. Wzrost wydatków bieŜących załoŜono równieŜ na poziomie 2–3%. Tak samo
planowane są wzrosty wynagrodzeń i wydatków bieŜących. W Prognozie , po wyliczeniu
uwzględniona jest wysokość dochodów aŜ do 2022 roku oraz wysokości procentowe zadłuŜenia
w stosunku do planowanych dochodów. Planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2011 nie
wpłyną negatywnie na wskaźniki , które będą obowiązywały od 2014 roku.
Druga część Wieloletniej prognozy to są Wykazy przedsięwzięć i dzielą się na programy
realizowane z udziałem środków europejskich , a dotyczą : oświaty , sportu i opieki społecznej.
Wydatki majątkowe obejmują sale gimnastyczne w Starem Bystrem i Chochołowie w związku
z tym ,Ŝe gmina występuje o środki unijne , zadania : „ścieŜka rowerowa” i montaŜ solarów ,
rozbudowa remizy OSP w Czarnym Dunajcu. Następne zadania , które gmina musi pokryć
z własnych środków to : zmiana studium i uwarunkowań gminy. W wydatkach majątkowych są
zadania : budowa gimnazjum w Czarnym Dunajcu, modernizacja wodociągu , odnawialne źródła
energii – adaptacja kotłowni – poprawa jakości powietrza, rewitalizacja Rynku w Czarnym
Dunajcu od 2011 roku –opracowanie dokumentacji.
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Ostatnia grupa zadań , są to zadania , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy czyli przykładowo : odśnieŜanie dróg, dowoŜenie uczniów do szkół, oświetlenie
świąteczne, umowy o nadzory nad wykorzystywanymi programami komputerowymi , zakup
opału do ogrzewania budynków, zbiórka i wywóz śmieci. W tych zadaniach są równieŜ
gwarancje i poręczenia udzielone PPK Nowy Targ w zakresie budowy kanalizacji na terenie
gminy do 2020 roku.
Skład Orzekający Kolegium RIO w Krakowie postanowił pozytywnie zaopiniować projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec. Projekt uchwały
został w terminie przedłoŜony i sporządzony w sposób prawidłowy. Zaproponowane
w projekcie uchwały upowaŜnienia dla organu wykonawczego znajdują umocowanie
w przepisach art. 228 ustawy o finansach publicznych.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr IV/28/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2022.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca ogłosiła dziesięcio minutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał , a mianowicie :
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwał.
ppkt. a)
Temat związany z oddaniem w dzierŜawę na okres dłuŜszy niŜ trzy lata terenu zabudowanego
obiektami unieszkodliwiania odpadów komunalnych przybliŜył Dyrektor Firmy IB – Czajka
Krzysztof. Obowiązująca umowa z dnia 12 maja 2010 roku zawarta jest na trzy lata tj. do 12
maja 2013 roku. W związku z faktem , iŜ nasza Firma ciągle modernizuje zakład , wdraŜa nowe
technologie ponosi więc wysokie nakłady finansowe. Korzystamy z długoterminowych linii
kredytowych oraz dofinansowania z zewnętrznych źródeł. Dla instytucji kontrolujących wnioski
o dofinansowanie trzy letni okres władania terenem jest zbyt krótki , wymagany okres
prowadzenia zadania przekracza okres 7 lat. Nasze działania są zbieŜne z obowiązkami
ustawowymi Gmin , nowoczesne technologie pozwalają wypełnić wymogi Unii Europejskiej ,
które diametralnie zmieniają sposób gospodarowania odpadami. Minimalizacja odpadów
kierowanych na składowisko , zagospodarowanie odpadów biodegradowanych , zakaz
składowania o określonej wartości opałowej to tylko niektóre z priorytetów. Obowiązki Gmin
wynikające z nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami realizowane są przez
zakład IB , który ciągle się modernizuje. W związku z tym zwrócił się z prośbą o przedłuŜenie
okresu dzierŜawy przedmiotowego terenu do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Pytań nie było , podjęto uchwałę :
U C H W A L A Nr IV/29/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
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w sprawie : oddania w dzierŜawę na okres nie dłuŜszy niŜ trzy lata terenu zabudowanego
obiektami zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok
2011 przedstawił Walkosz Marian – Przewodniczący Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Do zadań Komisji naleŜy : inicjowanie działań w zakresie realizacji rozwiązywania problemów
alkoholowych ,zadania te są zadaniami własnymi gminy i są regulowane ustawowo, organami
które się tym zajmują to Rada Gminy , która uchwala określone zasady usytuowania miejsc
sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz określa ich ilość. Wcielaniem i wprowadzaniem w Ŝycie
zajmuje się między innymi Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
, która działa na podstawie rocznych planów , które są uchwalane. Oprócz tego zajmuje się
podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia oraz stosowaniu w stosunku do osób
uzaleŜnionych od alkoholu obowiązku poddania się w zakładzie leczniczo – odwykowym,
opiniowanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz kontrolą
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Główne kierunki i metody działania zostały w tym programie przedstawione, w sposób taki ,Ŝe
nie jest to zbyt szczegółowy program , ani teŜ zbyt ogólny. W stosunku do programu z roku
ubiegłego zostało usunięte zadanie : prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej przez
księŜy Salezjanów , z uwagi na to ,Ŝe z początkiem roku ubiegłego księŜa zrezygnowali
z prowadzenia tej świetlicy, druga zmiana dotyczy podniesienia stawek wynagrodzeń o stopień
inflacji za pracę w Komisji oraz za kontrole w punktach sprzedaŜy napojów alkoholowych , ze
względu na fakt ,Ŝe przez ostatni czas czteroletni stawki te nie były waloryzowane.
Komisja współpracuje zarówno ze szpitalem w Nowym Targu z Oddziałem Terapii UzaleŜnień
oraz kieruje stosowne wnioski do Sądu ,celem podjęcia leczenia odwykowego. Współpracuje
z Komisariatem Policji w Czarnym Dunajcu.
Gminny Program Profilaktyki był omawiany na Komisji BudŜetu , która wydała pozytywną
opinię.
Pytań nie było , podjęto uchwałę jak niŜej :
U C H W A Ł A Nr IV/30/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Nowotarskiego dotyczyła : modernizacji drogi powiatowej
PieniąŜkowice – Piekielnik w wysokości 1.500.000 złotych oraz wykonanie dokumentacji na
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budowę chodnika przy drodze powiatowej od ośrodka zdrowia w Ratułowie , w wysokości
33.000 złotych. PowyŜsze kwoty zostały zapisane w budŜecie gminy ,zadania te są zadaniami
powiatu i gmina moŜe je wydatkować poprzez udzielenie pomocy finansowej. Powiat organizuje
przetargi , dokłada swoje środki finansowe oraz środki uzyskane z dotacji i realizuje zadania.
Przedkładany projekt uchwały nie budził wątpliwości , dokonano jego podjęcia :
U C H W A Ł A Nr IV/31/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego dotyczyła realizacji następujących
zadań :
• budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości PieniąŜkowice ,
w kwocie 997.310 złotych,
• budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Chochołów z kwotą
1.000.000 złotych
• wykonanie dokumentacji – budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej
w miejscowości Czarny Dunajec , kwota 130.000 złotych,
• wykonanie dokumentacji – budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej
w miejscowości Piekielnik w wysokości 7.062 złote (poszerzenie zakresu robót).
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr IV/32/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Propozycja dzierŜawy dotyczyła starego budynku szkoły podstawowej w Rynku w Czarnym
Dunajcu w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 15 lat pod działalność biurową
i handlowo – usługową oraz dzierŜawę części działki nr 3734/1 niezbędną do korzystania
z budynku.
Tytułem wstępu głos zabrał radny Klimowski Władysław , jako Przewodniczący Komisji
Gospodarki Mieniem Komunalnym , Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną
opinię komisji w tej kwestii oraz jako Sołtys Sołectwa Czarny Dunajec przedstawił Uchwały
Zebrania Wiejskiego z dnia 22 marca 2009 r. i 20 września 2009 r. w sprawie wyraŜenia zgody
na dzierŜawę piętra budynku pod biura , natomiast parter pod działalność handlową.
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Osobiście wyraził opinię , iŜ radni z Czarnego Dunajca mają prawo decydowania swoim
majątkiem , mają prawo się wypowiadać a wręcz mają taki obowiązek , jak równieŜ obowiązek
zabiegania o finanse swojej miejscowości.
Podobne stanowisko dotyczące dzierŜawy tego obiektu zaprezentował radny Ligas Andrzej ,
odmienne zaś radny T. Czepiel , który ustosunkowując się do słów radnego Wł. Klimowskiego
stwierdził ,Ŝe on równieŜ jako radny osobiście ma prawo się wypowiadać i prezentować swoje
stanowisko zgodnie z własnymi przekonaniami.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr IV/33/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : dzierŜawy na okres powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” , przy 1
głosie „wstrzymującym” podjęła przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Komentarza do uchwały w sprawie dzierŜawy w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych lat
Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN Spółka Akcyjna części działki połoŜonej w Rynku
w Czarnym Dunajcu , zabudowanej obiektami stacji paliw –udzielił Wójt Gminy.
Argumentując taką decyzję Wójt podkreślał prowadzone w tej kwestii negocjacje z Firmą
ORLEN , w wyniku których udało się wynegocjować dochód z tytułu dzierŜawy w wysokości
200.000 złotych brutto rocznie. Dochód z tego tytułu przeznaczony byłby na modernizację
Rynku w Czarnym Dunajcu , która jest zadaniem pilnym do wykonania. Zostanie opracowana
dokumentacja w dwóch wariantach ze stacją paliw i bez stacji z uwzględnieniem sieci gazowej.
Modernizacja Rynku wykonywana będzie etapami w przeciągu kilku lat.
Na koniec Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o podjęcie przedkładanej uchwały.
W związku z tym ,Ŝe pytań nie wnoszono , podjęto uchwałę jak niŜej :
U C H W A Ł A Nr IV/34/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Kolejny projekt uchwały dotyczył nabycia przez gminę w drodze darowizny nieruchomości
w postaci działek połoŜonych w miejscowości Ciche na potrzeby urządzenia drogi gminnej.
Inicjatywę popiera Samorząd Sołectwa Ciche.
Podjęto uchwałę :

11

U C H W A Ł A Nr IV/35/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

ppkt. h)
Dwie następne uchwały planowane do podjęcia na dzisiejszym posiedzeniu dotyczyły planów
pracy Komisji. Plany pracy były opracowane na stałych posiedzeniach komisji. Pytań nie było
dokonano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A Nr IV/36/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : planu pracy stałych komisji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
U C H W A Ł A Nr IV/37/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : plany pracy Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
W związku z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi , które spowodowały pewne zmiany
w składzie Rady czy Wójtów , statut Związku Transgranicznego Euroregionu „Tatry” przewiduje
powołanie do Kongresu Związku po dwóch przedstawicieli z danej Gminy. Pismem z dnia 21
grudnia 2010 roku Związek Euroregion „Tatry” zwrócił się do Wójtów , aby do 7 lutego przesłać
informację na temat osób oddelegowanych do prac Związku.
W § 9 Związku przewidziana została regulacja , która mówi ,Ŝe w skład Kongresu wchodzi po
dwóch delegatów członka zwyczajnego, wybranych przez właściwą Radę Gminy. Zwyczajowo
w skład wchodzi Wójt Gminy, jako drugą osobę Wójt zaproponował Stanisława Bukowskiego –
Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy , który w ocenie Wójta jest najbardziej
doświadczonym pracownikiem w jednostce organizacyjnej gminy , jeŜeli chodzi
o współdziałanie z róŜnym organami Związku Transgranicznego Euroregionu „Tatry”. Jest
członkiem komisji sportu , realizuje liczne projekty równieŜ ze współdziałaniem Związku.
Pytań nie było , podjęto uchwałę :
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U C H W A L A Nr IV/38/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie : powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „TATRY”.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na Interpelacje Radnych udzielał Chlebek Antoni – Kierownik Referatu
Budownictwa.
Pani Łosiniecka Franciszka otrzymała decyzję na budowę budynku usługowego oraz
modernizację istniejącego sklepu ogólno – spoŜywczego. W projekcie tym było zaznaczone, iŜ
przed uzyskaniem pozwolenia na uŜytkowanie naleŜy rozebrać część sklepu ogólno –
spoŜywczego , oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu Nr 3 oraz uporządkować
teren. Inwestor jest obowiązany po zakończeniu budowy zawiadomić Nadzór Budowlany
i złoŜyć odpowiednie dokumenty , celem przystąpienia do odbioru budynku i nadania mu decyzji
do uŜytkowania. W dokumentach posiadanych przez Referat Budownictwa nie ma decyzji
Nadzoru Budowlanego o tymŜe odbiorze. Ze swej strony zostanie zawezwana Pani inwestor
celem złoŜenia odpowiednich wyjaśnień w tej sprawie , i zostanie podjęta decyzja ,co do
dalszych postępowań.
Prace betonowe przy Ośrodku Zdrowia w Piekielniku – Wykonawca Firma Handlowa ARTMED
niedawno zwrócił się do urzędu z pismem , iŜ roboty związane z wykonaniem platformy
dźwigowej dla osób niepełnosprawnych zostaną rozpoczęte po nastaniu korzystnych warunków
atmosferycznych. W zaistniałej sytuacji zaŜądamy od Wykonawcy dokumentów , czy stosował
jakieś środki zabezpieczające przez zamarzaniem betonu.
W temacie wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej na „Gąsiorówce” w Starem Bystrem ,
Kierownik poinformował , iŜ inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich , w związku z czym
Urząd Gminy wystąpi do nich z pismem w sprawie zamontowania wiaty na tym przystanku.
W sprawie podnoszonej przez radnego J. Tylki , a dotyczącej zamontowania barierki ochronnej
przy drodze powiatowej w rejonie Szkoły nr 1 w Cichem jak równieŜ wypływającej wody na
rondzie w Cichem Górnym – Urząd Gminy wystąpi z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu.
Sprawa zamontowania lustra w miejscowości Ratułów w rejonie Szkoły zostanie podjęta
w niedługim czasie poniewaŜ była ona kilkakrotnie podnoszona w poprzedniej kadencji , a
ponadto został uchwalony budŜet gminy na 2011 rok i tym samym przyznane środki finansowe
na ten cel. Brakujące znaki będą sukcesywnie uzupełniane na terenie całej gminy.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
radny Szuba Władysław podniósł , iŜ w trakcie odśnieŜania drogi powiatowej w miejscowości
Piekielnik zasypywane są chodniki przy tej drodze. Prosi o zwrócenie uwagi kierowcom
odśnieŜającym drogi powiatowe, aby zmniejszali szybkość w czasie odśnieŜania.
Gawron Jan – Sołtys Sołectwa PieniąŜkowice pytał czy przy modernizacji drogi powiatowej
w miejscowości PieniąŜkowice planowana jest budowa chodnika.
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Na zakończenie Przewodnicząca Rady poinformował o wyjedzie organizowanym przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne Ojca
Świętego Jana Pawła II w dniach od 29 kwietnia do 2 maja br.

Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 30 dokonała zamknięcia obrad IV sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

