P R O T O K Ó Ł nr VI/2011
z VI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 11 50.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 21 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili 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 21 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 poprosiła Radę o wyraŜenie stanowiska w tej sprawie.
W związku z tym ,Ŝe nikt nie wnosił Ŝadnych uwag , proponowany projekt 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 V sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Ocena sprawozdania z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za rok 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróŜnień Gminy Czarny Dunajec
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022.
c) ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze.
d) zmiany uchwały Nr XL/403/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 września 2010
roku w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec.
e) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarny Dunajec , dla obszaru „Chochołów -13”.
f) dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
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g) dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
h) najmu powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec.
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z V sesji Rady Gminy zapoznał się radny Krupa Tadeusz , stwierdził
iŜ protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował 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 V sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
radny Leja Andrzej wnioskował o przeniesienie bliŜej wywróconego znaku drogowego „Stop”
na drodze gminnej „Szeligówka „ w miejscowości Ratułów.
Ponadto jako pracownik Poczty Polskiej wyraził zaniepokojenie cięŜką sytuacja panującą
obecnie w tej placówce oraz zamierzeniami dotyczącymi likwidacji urzędów pocztowych ,a co
za tym idzie równieŜ i zwolnieniami grupowymi. Taka sama sytuacja dotyczy Urzędu
Pocztowego w Czarnym Dunajcu , który zamierza się przenieś do Nowego Targu.
radny Tylka Jan wnioskował o zmianę przeznaczenia części działki na budowlaną, która
została przekazana przez gminę właścicielowi, w zamian za przekazaną przez niego działkę
budowlaną pod budowę boiska „Orlik 2012” w miejscowości Ciche.
radna śegleń Antonina dokonać zabezpieczenia studzienki koło remizy OSP w Ratułowie
Dolnem poprzez wykonanie kraty , koło ostrego zakrętu przy drodze powiatowej.
radny Czepiel Tadeusz w związku z realizacją kilku zadań inwestycyjnych w swojej
miejscowości poruszył problem związany z uzgodnieniami projektowymi , a dokładnie chodzi
o to ,Ŝe co innego uzgadnia się z zainteresowanymi mieszkańcami , a co innego się projektuje.
Taka sytuacja ostatnio miała miejsce w Załucznem przy realizacji oczyszczalni ścieków przy
gimnazjum (przebieg nie w tych miejscach gdzie wskazano) , jak teŜ i przy remoncie dróg
z programu tzw. „schetynówka”. Zaznaczył , iŜ jest to niepowaŜne traktowanie właścicieli
działek i apelował, aby kaŜdorazowo projekt na wszystkie zadania inwestycyjne był wcześniej
konsultowany z Samorządem Sołectwa , jeszcze przed rozpoczęciem robót.
radny Garbaciak Tomasz zabierając głos w pkt. „ Interpelacje Radnych” podzielił się z taką
refleksją , iŜ zgłaszane interpelacje przez radnych zdominowane są na kaŜdej sesji rady przez
tematy dotyczące dziur w drogach , znaków drogowych itp. a przecieŜ sprawy te na bieŜąco
moŜna zgłaszać w odpowiednim Referacie Urzędu Gminy i nie zajmować cennego czasu na
forum sesji.
Zgłaszana interpelacja przez radnego dotyczyła Strategii Rozwoju Gminy Czarny Dunajec , a
konkretnie , co w związku z tym dokumentem jest robione , bądź teŜ co będzie robione.
Dokument został opracowany i naleŜałoby się zastanowić , co dalej jak będzie przebiegała jego
realizacja , chociaŜby dlatego ,Ŝeby uniknąć tego typu sytuacji , które zgłaszał radny T. Czepiel.
radny Krupa Tadeusz zgłosił niedroŜność przepustu wzdłuŜ drogi powiatowej Ciche –
Miętustwo, w rejonie kościoła szczególnie sytuacja taka występuje podczas opadów deszczu.
radny Gewont Józef w związku z lokalizacją studni na środku ronda w Cichem występują
znaczne utrudnienia związane z zawracaniem autobusów , czy teŜ Busów. Ponadto naleŜy
dokonać zabezpieczenia występującego osuwiska naprzeciw posesji radnego w Cichem.
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radny Gonciarczyk Stanisław poruszył sprawę występujących pęknięć na środku nawierzchni
drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka – Zakopane na odcinku od skrzyŜowania w miejscowości
PieniaŜkowice do skrzyŜowania z miejscowością Dział. Pytał czy Wykonawca zostanie
zobowiązany do wykonania naprawy w ramach trwającej jeszcze gwarancji.
radny Szuba Władysław po raz kolejny interpelował w sprawie wyznaczenia pasów na drodze
wojewódzkiej w rejonie szkoły w miejscowości Piekielnik.
radna Klepacka Maria ponowiła swoją interpelację dotyczącą postawienia znaku drogowego
„ Zwierzęta Gospodarskie” na początku miejscowości Podczerwone– zgodnie ze sporządzoną na
tę okoliczność notatka słuŜbową.
radny Kapałka Edward poprosił o dokonanie przeglądu i wykonania naprawy występujących
usterek w chodniku przy drodze powiatowej w Piekielniku na odcinku od szkoły do kościoła , w
związku z tym , iŜ kończy się okres gwarancji na wykonane roboty. Ponadto naleŜy dokonać
odprowadzenia wód gruntowych z pól spływających na ten chodnik.
Ad. pkt. 5. Informacja o pracy Wójta w okresie między sesjami.
Do Informacji zapytania wnieśli :
radny Kapałka Edward poprosił o szersze przybliŜenie tematu związanego z odbytym
spotkaniem z przedstawicielami Fundacji SKANSEN z Zakopanego w sprawie moŜliwości
zlokalizowania parku etnograficznego – skansenu na terenie gminy Czarny Dunajec.
Do podnoszonej kwestii ustosunkował się Sekretarz Gminy – Od pewnego czasu są
prowadzone przez Urząd spotkania z Fundacją zrzeszającą grupę ludzi z okolic Zakopanego,
która od kilkunastu lat ma zamiar stworzenia skansenu , coś na kształt parku etnograficznego
orawskiego na Podhalu. W załoŜeniu tym głównie chodzi o promowanie kultury Podhala.
Fundacja poszukuje odpowiedniego terenu w tym celu musi współpracować z gminą , poniewaŜ
teren ten musi być wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
Szczegóły w tej sprawie zostaną podane na mającym się odbyć w niedługim czasie posiedzeniu
Komisji Oświaty . Na razie trwają wstępne rozmowy.
radny Krupa Tadeusz pytał o spotkanie z właścicielami działek planowanymi do wykupu na
potrzeby lokalizacji oczyszczalni ścieków w Starem Bystrem.
Wójt poinformował , iŜ obecnie trwają negocjacje w sprawie wykupu i ceny przedmiotowych
działek , jeden z właścicieli nie wyraŜa zgody na wykup jego działki.
radny Tadeusz Czepiel zapytał o powód zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu oraz o zamierzeniach spółki
w stosunku do gminy.
Udzielając odpowiedzi Wójt oświadczył , iŜ głównym powodem była sprawa rezygnacji jednego
z członków zgromadzenia i powołania w jego miejsce nowego członka. Co do zamierzeń spółki
w miesiącu lipcu zostaną rozpoczęte prace związane z budową oczyszczalni ścieków. W chwili
obecnej waŜnym tematem jest sprawa sądowa pomiędzy Spółką PPK a Urzędem Miasta Nowy
Targ dotycząca wysokości taryfy za ścieki narzuconej dla gmin Szaflary, Biały Dunajec
i Poronina przez Radę Miasta.
radny Tylka Jan pytał o postęp prac związanych z realizacją projektu „Odnawialne źródła
energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”.
Sekretarz Gminy poinformował o zmianie projektu w związku z róŜnymi głosami
poszczególnych właścicieli , jest to duŜa zmiana z punktu widzenia instytucji zarządzającej ,
zmiany te zostały zaakceptowane i wniosek jest realizowany. W związku z tym, Ŝe nie
zadeklarowała się wymagana ilość osób (600) rozstrzygana jest kwestia dotycząca
przeprowadzenia przetargu w dwóch częściach , zakładając , iŜ w drugiej części przetargu na
jesieni uda się zebrać brakującą ilość osób (130). Obecnie prace zmierzają do przeprowadzenia
w niedługim czasie pierwszego przetargu.
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Więcej pytań nie było , Rada Gminy przyjęła przedkładaną Informację do akceptującej
wiadomości – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.6. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok 2010 przedstawił Marek Kaczmarczyk – instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Czarnym Dunajcu.
Jak co roku Wójt Gminy przedstawia Radzie tego typu sprawozdanie , zostało ono wcześniej
omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty. Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 7 stycznia 2010
roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresu kultury.
Na realizację tych zadań Rada Gminy przeznaczyła środki finansowe w wysokości 200.000
złotych. Do konkursu przystąpiło 14 Oddziałów Związków Podhalan z terenu gminy i orkiestra
Dęta z Czarnego Dunajca. Do naboru projektów dotyczących sportu kwalifikowanego
przystąpiły Uczniowskie Kluby Sportowe , Ludowe Zespoły Sportowe, Gminny Klub Sportowy
z Czarnego Dunajca oraz Koło z Czarnego Dunajca Polskiego Związku Wędkarskiego.
Na realizację zadań z zakresu sportu zostały przeznaczone środki w wysokości 140.000 złotych.
Ogółem dotacja wyniosła 340.000 złotych , która w ponad 90% została wykorzystana.
Rozdysponowanie środków przez poszczególne organizacje pozarządowe przedstawione są na
str. 26 niniejszego sprawozdania. Osiągnięcia poszczególnych organizacji są szczegółowe
uwzględnione w sprawozdaniu , zaś osiągnięcia sportowców wykazane zostały imiennie.
Do przedkładanego sprawozdania pytań nie było – Rada Gminy w głosowaniu jawnym ,
przy 21 głosach „za” wydała pozytywną opinię do sprawozdania – stanowiącego zał. nr 5 do
protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Komentarza do Uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróŜnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe udzielił Kaczmarczyk Marek - instruktor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Czarnym Dunajcu.
Projekt uchwały podyktowany jest przyjęciem przez Sejm RP nowej ustawy o sporcie.
Dotychczas obowiązujące ustawy o sporcie kwalifikowanym jak równieŜ ustawa o kulturze
fizycznej przestały obowiązywać. Projekt uchwały reguluje w jaki sposób stypendia sportowe ,
nagrody i wyróŜnienia dla sportowców z terenu gminy Czarny Dunajec mogą być przyznawane.
Załącznik do uchwały stanowi Regulamin przyznawania stypendiów sportowych nagród
i wyróŜnień. Ustawa określa , iŜ Samorządy mogą wspierać działalność sportową w formie np:
stypendiów , pod warunkiem , iŜ stypendyści reprezentują kluby sportowe mające siedzibę na
terenie danej gminy. Natomiast nagrody i wyróŜnienia mogą być przyznawane sportowcom ,
którzy niekoniecznie reprezentują kluby z terenu gminy. Regulamin składa się z dwóch działów.
Pierwszy poświęcony jest stypendiom sportowym, natomiast dział drugi nagrodom
i wyróŜnieniom.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niŜej :
U C H W A L A Nr VI/54/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie : ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróŜnień Gminy Czarny
Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
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Rada Gminy w obecności 21 Radnych – biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami ” za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2022
dotyczyła dostosowania kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do budŜetu na rok 2011 , po
dokonanych zmianach na sesji Rady w miesiącu marcu. Zmiany proponowane dotyczą tylko
kwot 2011 roku dochodów i wydatków ogółem oraz deficytu. Na ostatniej sesji rady zostały
wprowadzone środki pochodzące z rozliczenia roku poprzedniego , czyli tzw. wilne środki na
koncie bankowym . Zmieniają się równieŜ pozostałe kwoty dotyczące prognozowanych
dochodów i wydatków budŜetu do roku 2022 czyli do czasu spłaty przewidzianych do
zaciągnięcia w tym roku kredytów. W załączniku do uchwały w poz. 17 wykazane są
w procentach planowane spłaty , natomiast w poz. 18 planowane zadłuŜenie gminy.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr VI/55/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
– 2022.

Rada Gminy w obecności 21 Radnych – biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami ” za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

ppkt. c)
Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budŜetu gminy za I półrocze. Ustawa o finansach publicznych określa jak powinno wyglądać
sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu , natomiast jeśli chodzi o informację o wykonaniu
budŜetu gminy za I półrocze art. 266 przywołanej wyŜej ustawy mówi , iŜ Rada Gminy określa
jak przedmiotowa informacja powinna wyglądać. W projekcie uchwały zostały wprowadzone
dwa zapisy dotyczące sporządzania informacji, a mianowicie : część opisowa z omówieniem
źródeł dochodów i rodzaju wydatków w szczegółowości do działu budŜetowego i część
tabelaryczna w zakresie planu dochodów i wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości
jak w uchwale budŜetowej.
Komentarza udzielała Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr VI/56/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za
pierwsze półrocze.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych – biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami ” za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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ppkt. d)
Zmiana uchwały Rady Gminy z dnia 14 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy , jak równieŜ i uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym
planie związana była z budową skoczni w miejscowości Chochołów. śeby dokonać zmiany
punktowej w planie musi być wcześniej dokonana zmiana studium uwarunkowań.
Krótkiego komentarza udzielał Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Przestrzennej
i Rozwoju.
Przedkładane projekty nie budziły wątpliwości , zatem kolejno dokonano ich podjęcia :

U C H W A Ł A Nr VI/57/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/403/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14
września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych – biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami ” za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
U C H W A Ł A Nr VI/58/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarny Dunajec , dla obszaru „Chochołów -13”.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych – biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami ” za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Trzy kolejne projekty uchwał dotyczyły dzierŜaw i najmu składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec na okres do 31 grudnia 2014 roku. Rada Sołecka Sołectwa
Czarny Dunajec wyraziła pozytywną opinię do przedłuŜenia umów dzierŜaw o kolejne trzy lata.
Wątpliwości przedkładane uchwały nie budziły , dokonano ich podjęcia :

U C H W A Ł A Nr VI/59/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie : dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 21 Radnych – biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami ” za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

ppkt. g)
U C H W A Ł A Nr VI/60/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie : dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych – biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami ” za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Komentarza do projektu uchwały w sprawie najmu powyŜej 3 lat składników mienia
komunalnego udzieliła Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu – Mateja Joanna.
Przedkładana uchwała pozwoli na przedłuŜenie dwóch umów na okres trzech lat z dwoma
róŜnymi podmiotami : Niepublicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
„Audiomed” ul. Nowotarska 79 w Zakopanem oraz Firmie Handlowo – Usługowej
„SANOMED” z Zakopanego. DzierŜawa dotyczy tego samego pomieszczenia o pow. 12,63 m
połoŜonego w Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu, podmioty będą swoją działalność
(protetyka słuchu na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz gabinet
otolaryngologiczny ) prowadziły w róŜnym przedziale czasowym. Projekt uchwały wcześniej
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Pytań nie było , podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr VI/61/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie najmu powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych – biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami ” za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na Interpelacje radnych udzielali : Sekretarz Gminy – Jarończyk Michał ,
Kierownik Referatu Budownictwa – Chlebek Antoni.
Sprawa dotycząca usytuowania znaku drogowego „Stop” na drodze gminnej „Szeligówka”
w miejscowości Ratułów zostanie załatwiona.
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Do podnoszonego problemu dotyczącego likwidacji urzędów pocztowych ustosunkował się
Sekretarz Gminy. Urząd Gminy otrzymał pismo od Organizacji Związkowej NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” dotyczące ogólnie złych zjawisk jakie przebiegają w stosunku do Poczty
Polskiej. Pewne sytuacje na terenie gminy juŜ miały miejsce , trzy placówki pocztowe zostały
przekształcone w agencje natomiast jedna w OdrowąŜu zlikwidowana. W tej kwestii była
prowadzona korespondencja pisemna , jednak poczta polska argumentuje to względami
ekonomicznymi.
Według nich nie ma Ŝadnych ograniczeń , poniewaŜ w dalszym ciągu są przyjmowane wpłaty ,
korespondencja , itp. W związku z tak zaistniałą sytuacją Organizacja Związkowa sugeruje
o kierowanie stosownych pism , protestów , apeli , czy teŜ rezolucji Rady Gminy do
odpowiedzialnych organów. Wobec tego na najbliŜszą sesję Rady zostanie przygotowana
rezolucja w problemowej kwestii.
W sprawie zamiany działki przekazanej pod budowę boiska Orlik 2012 w miejscowości Ciche
Kierownik oświadczył , iŜ gmina przystępuje w ogóle do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego dla gminy , po opracowaniu studium. JeŜeli sprawa nie jest pilna , to zamiana
odbyła by się przy okazji zmiany planu wtedy uniknęłoby się dodatkowych kosztów , natomiast
jeśli właściciel przekazanej działki zaŜąda zmiany wcześniej , to gmina musi to przeprowadzić.
W temacie zabezpieczenia studzienki w miejscowości Ratułów przy drodze powiatowej – Urząd
Gminy wystąpi z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.
Kwestia poruszana przez radnego T. Czepiela zostanie uwzględniona. Projekty na róŜnego typu
zadania inwestycyjne będą wcześniej uzgadniane z Samorządem Sołectwa.
Odpowiedzi na Interpelację dotyczącą Strategii Rozwoju Gminy udzielił Sekretarz Gminy.
Strategia była opracowana przez Firmę z zewnątrz , poprzedzona wcześniejszymi konsultacjami
z radnymi i sołtysami Sołectw. Strategia zawiera wykaz zadań jakie gmina zamierza realizować.
Począwszy od bardzo prozaicznych jak utrzymanie dróg , czy poprawa infrastruktury
w zaleŜności od posiadanych środków finansowych. Sekretarz oświadczył ,Ŝe trzeba strategię
dogłębnie przeanalizować , gdyŜ trudno tak na gorąco określić , co i w jakim stopniu zostało
wykonane. W przeciwieństwie do innych opracowań , strategia nie jest dokumentem który leŜy
niewykorzystany , poniewaŜ zarówno Radni jak i teŜ Wójt stoją na straŜy , aby zadania które
zostały zaplanowane były w miarę moŜliwości finansowych wykonywane.
W gwoli wyjaśnienia Radny Garbaciak stwierdził ,iŜ jemu osobiście nie chodzi
o przeanalizowanie przedmiotowego dokumentu , tylko o wdraŜanie poprzez wspólną pracę ,
radnych , sołtysów i pracowników urzędu.
NiedroŜność przepustu wzdłuŜ drogi powiatowej Ciche – Miętustwo po raz kolejny zostanie
przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Targu.
W sprawie złej lokalizacji studni na środku ronda w Cichem odbyło się spotkanie z Powiatowym
Zarządem Dróg w Nowym Targu , Urząd Gminy poprosi o stanowisko Zarządu w tej kwestii.
Występujące pęknięcia na środkowej części nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 958
w miejscowości PieniąŜkowice zostaną przekazane Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg
w Krakowie.
Na Interpelację radnego Szuby Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie udzielił pisemną
odpowiedź. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra przejście dla pieszych moŜe być wyznaczone
tylko przy obustronnych chodnikach. Obecnie jest wykonywana dokumentacja na wykonanie
drugiego chodnika i przy jego realizacji zostanie wykonane przejście dla pieszych. Ponadto moŜe
być dodatkowo oznakowane aktywnymi znakami D-6.
W sprawie postawienie znaku A-18 a „zwierzęta gospodarskie” przy drodze wojewódzkiej
nr 958 na początku miejscowości Podczerwone – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
udzielił wyjaśnienia , iŜ znaki ostrzegające o moŜliwości napotkania na drodze zwierząt stosuje
się przed miejscami, w których kierującym pojazdami mogą zagraŜać zwierzęta znajdujące się na
drodze lub w jej pobliŜu. Znak ten konkretnie stosuje się do oznaczenia miejsc , w których
odbywa się regularny przepęd zwierząt gospodarskich wzdłuŜ lub w poprzek drogi.
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Usterki występujące na chodniku przy drodze powiatowej zostaną zgłoszone do Powiatowego
Zarządu Dróg w Nowym Targu i w ramach trwającej gwarancji usunięte.
Na tym zostały wyczerpane Odpowiedzi na zgłoszone Interpelacje Radnych.
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
radny Solarczyk Jan wnioskował o podniesienie wynagrodzenia dla Wójta Gminy ,
argumentując swój wniosek tym , iŜ Rada Gminy ustaliła wynagrodzenie w grudniu 2010 roku
na dotychczasowym poziomie, nie dokonując jego podniesienia.
Bobek Józef – Sołtys Sołectwa nawiązując do interpelacji dotyczącej likwidacji Poczty Polskiej
zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o zajęcie mocnego zdecydowanego stanowiska. Przykład
Rady Gminy Kościeliska i Krościenka , które zajęły stanowisko w tej sprawie , być moŜe uratują
niezdrową sytuację poczty polskiej ,Ŝyjemy obecnie w takich czasach , gdzie wszystko się
likwiduje , zamyka tłumacząc to względami ekonomicznymi , co niejednokrotnie jest niezgodne
z prawdą.
W dalszej części swojego wystąpienia nawiązał do odbytego spotkania w dniu 12 kwietnia br.
w sprawie dopłat z tytułu Natury 2000 , gdzie jego zdaniem zostali wykpieni chłopi - właściciele
gruntów , poniewaŜ najwięcej terenów w Naturze 2000 leŜy na terenie gminy Czarny Dunajec.
RównieŜ w tej sprawie Rada Gminy winna podjąć stosowną rezolucję.
Następnie na ręce Wójta złoŜył podziękowanie za realizację zadania inwestycyjnego –drogi
powiatowej PieniąŜkowice - Piekielnik , prosząc jednocześnie aby wszystkie niedociągnięcia
jakie zawiera dokumentacja przetargowa były uzupełnione , poniewaŜ niewyobraŜalną rzeczą jest
, aby nie były przygotowane zjazdy przed rozpoczęciem sianokosów i wynikających z tego
powodów utrudnień dla miejscowych rolników. W temacie tym wnioskował o zorganizowanie
spotkania Sołtysów i radnych 4 zainteresowanych miejscowości, gdyŜ przeliczenie kwoty 1,5
mln. zł. na 4 miejscowości , gdzie Sołectwo OdrowąŜ dopłaciło 500 tys. zł. nie jest w Ŝaden
sposób adekwatne i uzasadnione.
Do odbytego spotkania w dniu 12 kwietnia br. odniósł się Sekretarz Gminy informując , iŜ gmina
na ten fakt nie miała Ŝadnego wpływu. Zasady przyznawania dopłat dla rolników obowiązują
w całej Polsce i są takie same. Na przykładzie 1 ha za okres trzyletni moŜna ponieś koszt około 1
tysiąca złotych dopełniając wszystkich wymogów formalnych, natomiast dodatkowo zyskać
moŜna 6 tys. złotych. Gmina doprowadziła do zorganizowania spotkania , głównie przy pomocy
Instytutu Ochrony Środowiska i Agencji Restrukturyzacji która przyłączyła się do tej celem
poinformowania zainteresowanych rolników.
radny Gonciarczyk Stanisław pytał czy zostały uwzględnione jego wnioski dotyczące wypływu
wód gruntowych z dróg polnych przy kaplicy tzw. „Duszowej” w miejscowości OdrowąŜ
w projekcie budowy drogi powiatowej PieniąŜkowice – Piekielnik.
Na zakończenia obrad sesji głos zabrał radny Rady Powiatu – Tadeusz Rafacz , który
w swoim wystąpieniu poruszył sprawy bieŜące dotyczące modernizacji dróg powiatowych na
terenie gminy, które leŜą mu szczególnie na sercu , jako członkowi Komisji Infrastruktury ,
natomiast jako członek Komisji BudŜetu ma duŜy pogląd na budŜet powiatu. Wyraził zdziwienie
postawą radnych ze swojej miejscowości , którzy po raz kolejny zgłaszają interpelacje dotyczące
dróg powiatowych , natomiast do niego takie sygnały nie dochodzą. Nie mniej jednak oświadczył
,Ŝe wszystkie zgłoszone interpelacje na sesji zostaną przekazane w Powiecie , niektóre z nich jak
niezabezpieczona studzienka w miejscowości Ratułów była przedmiotem posiedzenia Komisji.
BudŜet powiatu patrząc na Wieloletnią Prognozę Finansową nie kształtuje się optymistycznie
w związku z czym nie zaspokoi wszystkich potrzeb związanych z modernizacją dróg , dlatego
teŜ trzeba czynić starania o pozyskiwanie środków pozabudŜetowych.
Reasumując jest otwarty na wszelkie sygnały i problemy z jakimi borykają się radni rady
Gminy Czarny Dunajec , a szczególnie dotyczące spraw dróg powiatowych i nie tylko.
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Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 11 50 dokonała zamknięcia obrad VI sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

