P R O T O K Ó Ł nr XIII/2016
z XIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 24 lutego 2016 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 25
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Andrzej Ligas, jego nieobecność spowodowana była chorobą.
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,
Przewodniczący Rady – Pan Gonciarczyk Stanisław o godz. 1000 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady, zwrócił się do Rady z pytaniem w sprawie ewentualnych wniosków
i uwag do proponowanego porządku obrad. Z uwagi na to, że nie zostały zgłoszone żadne
zmiany, proponowany porządek obrad, został przyjęty 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 XII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016.
b) zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016- 2025.
d) przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz
zabezpieczenia środków na jego wykonanie
e) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ,

2

f) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły
podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Czarny
Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
g) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163), lub
rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz.1359).
h) złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój cyfrowych
usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” i współdziałania w tym
zakresie z Gminą Kościelisko.
i) określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów
oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i
sportu.
j) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec,
k) wyrażenia zgody na nabycie przez gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czerwienne.
l) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
m) planu pracy stałych komisji Rady Gminy,
9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Miętus Stanisław,
stwierdził, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad sesji i zawnioskował o jego przyjęcie
bez czytania.
Wobec tego, że nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z XII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali niżej wymienieni radni :
Radny Lenart Władysław nawiązując do odbytego w dniu 22.10. 2015 r. spotkania w sprawie
trwających obecnie prac projektowych dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Piekielnik oraz występującymi w tym zakresie problemami ze strony projektanta, pytał co udało
się zrobić stronom w okresie czterech miesięcy, które upłynęły od momentu spotkania, a dotyczy
to budynku oczyszczalni, przyłączy energetycznych, przepompowni i wywłaszczenia.
Zaznaczył, że spotkanie dotyczyło zażegnania konfliktu jaki miał miejsce między inwestorem tj.
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym a projektantem Firmą ROTARKAN. Spotkanie
zakończyło się zawarciem obopólnego Porozumienia.
Radny Czepiel Tadeusz w związku z wymogiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z 2013 roku dotyczącym kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników
bezodpływowych przez mieszkańców gminy, wniósł zapytanie, kto będzie odpowiedzialny za
prowadzenie tego typu ewidencję, kontrolę i egzekwowanie wymagań z tym związanych.
Druga kwestia podnoszona przez radnego dotyczyła rozmów z firmą IB z Nowego Targu, która
dzierżawi tereny wykupione przez Podhalański Związek Gmin i wspólnie z inną firmą dyktuje
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warunki wywozu śmieci na terenie gminy Czarny Dunajec. Zostały podjęte zdecydowane
czynności ze strony pozostałych udziałowców, w związku z tym pytał na jakim etapie są
prowadzone rozmowy, oraz jak to się stało, że gmina Raba Wyżna sprzedała swój udział firmie,
która dzierżawi te tereny i stała się udziałowcem tego majątku. Czy tego typu działaniom nie
można było wcześniej zapobiec.
W związku z wprowadzeniem programu „Rodzina 500+ poprosił o wstępne koszty z tym
związane oraz ilością rodzin, którym takie świadczenie będzie przysługiwało oraz zatrudnieniem
dodatkowych pracowników i czy gmina do 1 kwietnia upora się z tym zadaniem.
Radny Marduła Kazimierz w imieniu mieszkańców Sołectwa poruszył problem odśnieżania
drogi wojewódzkiej w miejscowości Chochołów. Poinformował, że w dniu 12.10.2015 r. zostało
wystosowane pismo do firmy PARK-M ze Starego Sącza odpowiedzialnej za zimowe
utrzymanie drogi z prośbą o ograniczenie prędkości do 20 km/godz. podczas odśnieżania, by
zapobiec zachlapywaniu śniegiem i błotem pośniegowym zabytkowych domów drewnianych
powodując ich niszczenie. Zaznaczył, że na dowód tego jest w posiadaniu dokumentacji
zdjęciowej.
Prosił o wystąpienie w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Radny Szuba Władysław poparł swojego przedmówcę w kwestii zachlapywania domów do
którego dochodzi również podczas odśnieżania drogi powiatowej w miejscowości Piekielnik.
Prosił o interwencje w tej sprawie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu.
Radny Miętus Stanisław zgłosił sprawę niedrożnych studzienek kanalizacji burzowej na ulicy
Mościckiego w Czarnym Dunajcu.
Radny Miętus Józef ponowił swoją interpelację dotyczącą zabezpieczenia osuwiska przy drodze
powiatowej w rejonie Skałki w Starem Bystrem.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Wójt Gminy –
Józef Babicz.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty i jednostki organizacyjne
Urzędu Gminy działające z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 31 grudnia 2015 roku do
23 lutego 2016 roku między innymi dotyczyły :
W ramach Referatu Budownictwa podjęte zostały następujące działania :
1. Zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz opracowania dokumentacji
kosztorysowej w branży drogowej.
2. Dokonano rozliczenia dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie
rozbudowy drogi wojewódzkiej w Podczerwonem i Koniówce,
3. Wystosowano pismo do Policji celem dokonywania częstszych kontroli prędkości na
drodze gminnej „Gąsiorówka” w Starem Bystrem.
4. Zawarto umowę na montaż znaków drogowych na drogach gminnych na terenie gminy
Czarny Dunajec,
5. Odbyto spotkanie z Powiatowym Zarządem Gminy w sprawie poprawy bezpieczeństwa
ruchu przy Szkole Podstawowej w Podszklu.
6. Dokonano przeglądu zamontowanych luster drogowych na skrzyżowaniu dróg gminnych
z drogą powiatową w miejscowościach Załuczne i Odrowąż.
7. Dokonano przeglądu studzienki kanalizacyjnej burzowej na drodze wojewódzkiej
k/Poczty w Czarnym Dunajcu. Stwierdzono obluzowanie włazu studzienki, który
zostanie wymieniony.
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8. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do złożenia wniosków o dofinansowanie
wykonania remontu dróg rolniczych ze środków budżetu województwa na wykonanie
zadań- zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Z zakresu prowadzonych inwestycji zostały zawarte umowy na realizację niżej wymienionych
zadań :
1. W dniu 7.01.2016 r. podpisano umowę z Panem Czesławem Szopińskim na opracowanie
projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 957. Wartość umowy
14.000,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
2. W dniu 9.02.2016 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz
Harbut z Czarnego Dunajca na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego. Wartość
umowy 14.000,00 zł. Termin realizacji do 31.03.2016 r.
3. W dniu 5.02.2016 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Tadeusz Jędrol
z Czarnego Dunajca na opracowanie projektu technologii części budynku wraz
z uzgodnieniami pod względem przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Wartość
umowy 5.600,00 zł. Termin realizacji do 31.03.2016 r.
4. W dniu 18.02.2016 r. podpisano umowę z firmą INSTAL – Czech Edward Czech
z Czarnego Dunajca na wykonanie wymiany drzwi o odporności pożarowej do kotłowni
i składu opału. Wartość umowy 3.936,00 zł. Termin realizacji do 7.03.2016 r.
5. W dniu 19.02.2016 r. w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z projektantem
skoczni. Koncepcja budowy skoczni została zaopiniowana pozytywnie.
W ramach zamówień publicznych zostały zawarte umowy na :
1. W dniu 19.02.2016 r. na obsługę geodezyjną gminy Czarny Dunajec w roku 2016 z Firmą
Usługi Geodezyjne i Projektowe Tadeusz Urban z Ludźmierza. Oferowana cena to
122.700,00 zł. termin realizacji do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. W dniu 23.02.2016 r. z Firmą P.P.U ELMARC Małgorzata Kowalczyk z Nowego Sącza.
Oferowana cena 87.709,68 złotych. Termin realizacji do dnia 31 maja 2016 r.
Ponadto w dniu 28.12.2015 r. zatwierdzone zostało przez Starostę Nowotarskiego zgłoszenie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na „ Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła
II – kanały uzupełniające. Natomiast w dniu 20.01. 2016 r. zatwierdzone zostało przez
Wojewodę Małopolskiego zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na „ Rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II – kanały uzupełniające.
W ramach działania Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w dniu
26 stycznia podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Geologicznym w Krakowie na opracowanie
„Analizy Hydrogeologicznej dla Gminy Czarny Dunajec”. Koszt całkowity zadania : 22.140,00
zł.
W dniu 1 lutego podpisano trzy umowy o dzieło na przeprowadzenie „Monitoringu Ruchu
Turystycznego”, Monitoringu Stanu Populacji Cietrzewia” na ścieżce rowerowej oraz wykonanie
„Sprawozdania całościowego z przeprowadzonych monitoringów”. Koszt całkowity w/w zadań
to 23.100,00 zł.
W dniu 12 lutego odbyło się spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
w Krakowie w sprawie przeprowadzenia w roku 2016 prac udrożnieniowych w korycie rzeki
Czarny Dunajec w miejscowości Wróblówka.
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W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w niżej wymienionych spotkaniach
i naradach :
1. 4 stycznia – spotkanie z firmą BIPROKOM w sprawie dalszego toku postępowania
w związku z niedotrzymaniem terminu przyjęcia zgłoszenia dla zaprojektowanej sieci
kanalizacyjnej w Czarnym Dunajcu. Ustalono sposób dokonania uzupełnień
dokumentacji do końca stycznia 2016 roku.
2. 8 stycznia - spotkanie z radnymi, sołtysami w sprawie możliwości wykonania szlaków
rowerowych łączących szlak rowerowy wokół Tatr z miejscowościami Odrowąż,
Załuczne, Piekielnik.
3. 14 stycznia - spotkanie z Marszałkiem Stanisławem Sorysem w Krakowie w celu
omówienia zasad i możliwości uzyskania dofinansowania z MRPO na zadania
zrealizowane tj. sale gimnastyczne w Cichem i Załucznem.
4. 19 stycznia – spotkanie z Wójtami i Burmistrzami reprezentującymi gminy będące
współwłaścicielami działek w Nowym Targu. Na spotkaniu omówiono sprawy związane
z funkcjonowaniem Spółki IB, która dzierżawi wspólne działki, a także stan rynku
odpadów komunalnych na Podhalu. Ustalono konieczność spotkania z przedstawicielami
Spółki IB.
5. 20 stycznia – spotkanie z Wójtem Łapsze Niżne. Na spotkaniu omówiono temat
wykonanych przez Gminę Łapsze analiz w kwestii możliwości wystąpienia ze Spółki
PPK.
6. 27 stycznia – spotkanie w sprawie ustalenia obiektów, które włączone zostaną do
projektu termomodernizacji, przygotowanego pod kątem możliwości pozyskania
dofinansowania w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju- Poddziałanie „Głęboka
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. W ramach projektu
zaplanowano wykonanie termomodernizacji 10 obiektów użyteczności publicznej.
Wartość zadania szacuje się na kwotę ok. 8 mln. zł, z czego dofinansowanie wyniosłoby
60 % kosztów kwalifikowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz 30% kosztów kwalifikowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na spotkaniu omówiono również zakres
niezbędnej do opracowania dokumentacji.
7. 3 luty – spotkanie z firmą PCFE w sprawie dalszych prac w procesie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz przygotowania Planu Rewitalizacji.
8. 8 luty – spotkanie z radnymi, sołtysami w sprawie możliwości wykonania szlaków
rowerowych łączących szlak rowerowy wokół Tatr z miejscowościami Ciche, Ratułów,
Czerwienne.
9. 15 luty – spotkanie Wójtów, Burmistrzów z Powiatu Nowotarskiego z Wojewodą
Małopolskim Józefem Pilchem w Nowym Targu w sprawie nowych projektów
rządowych oraz innych spraw bieżących.
10. 17 luty – spotkanie w sprawie możliwości zorganizowania „targów śniadaniowych”
w Rynku w Czarnym Dunajcu.
Spotkanie z radnymi, sołtysami w sprawie możliwości wykonania szlaków rowerowych
łączących szlak rowerowy wokół Tatr z miejscowościami Ciche, Ratułów, Czerwienne.
11. 18 luty – spotkanie przedstawicieli Gmin będących współwłaścicielami działek
w Nowym Targu z dyrekcją Spółki IB, w sprawie funkcjonowania Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a także rynku odpadów komunalnych na
Podhalu. Firma IB przedstawiła plan rozwoju zakładu oraz koszty i uwarunkowania
związane z zagospodarowaniem odpadów.
W ramach przedstawianego Sprawozdania zapytania wnieśli radni :
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Lenart Władysław poprosił o szersze informacje w temacie odbytego spotkania z Wójtem
Łapsze Niżne w kwestii możliwości wystąpienia ze Spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne oraz spotkania z nowo urzędującym Wojewodą, odbytego w Nowym Targu
z wójtami i burmistrzami. Na ile, dla gminy Czarny Dunajec spotkanie to było istotne.
Do pytań radnego odniósł się Sekretarz Gminy informując, iż na spotkaniu z Wojewodą były
omawiane tematy związane z nowymi programami rządowymi, takimi jak : program Rodzina
500 +, forma współpracy z gminami, w tej kwestii Wojewoda liczy na wszelkie głosy i uwagi ze
strony samorządów, oraz będzie starał się nawiązać bardzo bezpośredni kontakt z gminami.
Zaznaczył również, że pewne zagadnienia, jak chociażby przyznawanie środków powodziowych
zostaną złagodzone, gdzie jednodniowe opóźnienie powodowało utratę dofinansowania. Tego
typu sytuacje, jego zdaniem absurdalne nie będą mieć miejsca i drobne uzupełnienia zawsze
można będzie dokonać. Generalnie Sekretarz stwierdził, że spotkanie miało charakter ogólny,
żadne szczegóły nie zapadały, gminy zgłaszały swoje bieżące problemy.
Natomiast na spotkaniu z Wójtem w Łapszach Niżnych omówiono temat, który został zgłoszony
na ostatniej sesji rady, a który to gmina Łapsze już przerobiła do końca i posiada końcowy
dokument mówiący o tym , w jaki sposób i w jakiej formie można wystąpić ze spółki. Sekretarz
przyznał, że owszem można wystąpić ze spółki nie ma w tym zakresie przeszkód, jednak są
procedury prawne, które należy wziąć pod uwagę. Jeżeli miałoby to nastąpić w takiej formie, aby
nie płacić wysokiego podatku, należy to przeprowadzić na zasadzie wydzielenia części spółki
jako zlokalizowanej całości, na co zgodę muszą wyrazić pozostali udziałowcy. Natomiast druga
kwestia to trwałość projektu dofinansowanego z funduszy strukturalnych, gdyż gmina Czarny
Dunajec projekt realizowała z dotacji, podobnie jak gmina Łapsze, należy zatem zapewnić
trwałość projektu. Gmina Łapsze w tej sprawie wystosowała pismo do Ministerstwa Środowiska
i Gospodarki Wodnej i oczekuje na odpowiedź, gdyż jest to kluczowa kwestia związana
z wyjściem ze spółki, ponieważ istnieje realne zagrożenie zwrotu dofinansowania.
W temacie możliwości wystąpienia gminy ze Spółki i warunków jakie gmina musi spełnić radny Wł. Lenart poprosił o stosowną dokumentację w tym zakresie. W tym miejscu podkreślił,
że wniosek zgłoszony przez Klub Radnych na ostatniej sesji był jak najbardziej zasadny,
ponieważ nie przesądzał o niczym, a dawał możliwości podjęcia odpowiednich działań Wójtowi
Gminy.
Radny Dzielski Kazimierz nawiązując do sprawozdania pytał kto będzie pełnił funkcję
inspektora nadzoru w branży drogowej. Następnie nawiązał do sprawy odrzucenia wniosku
w sprawie wystąpienia gminy Czarny Dunajec ze spółki PPK, zgłoszony przez Klub Radnych
i podjęcia działań w tym zakresie przez władze gminy.
Podobny tok myślenia w sprawie wystąpienia gminy ze spółki zaprezentował radny T. Czepiel.
Do uwag radnych odniósł się Sekretarz Gminy informując, że działania Wójta nie idą w tym
kierunku, aby badać drogę wyjścia gminy ze spółki, bo to jest „ o krok za daleko”. Najpierw
należy przeanalizować działania spółki, sposób jej funkcjonowania, analizę kosztów, analizę
naliczania taryfy za ścieki, czy naliczane i dzielone są uczciwie pomiędzy wszystkich
udziałowców. Ogólnie stwierdził, iż w jego ocenie, to co zrobiła gmina Łapsze Niżne, czyli
pójście w kierunku badania dróg wyjścia ze spółki, jest sygnałem dla społeczeństwa, że spółka
działa źle i należy z niej wystąpić, w związku z czym należy się dobrze zastanowić, czy
uderzenie w spółkę na tym etapie jest zasadne i co najważniejsze czy są powody do tego.
Na koniec Sekretarz zapewnił, że dokumenty w tej sprawie zostaną radnym udostępnione.
Nie do końca stanowisko Sekretarza podzielili radni T. Czepiel i Wł. Lenart, przekonując, że
taką informację spółka powinna mieć. Zresztą cała lawina związana z protestami i petycjami już
się rozpoczęła. W Szczawnicy zawiązał się Ruch Społeczny „Wpuszczeni w kanalizację”, który
nie godzi się z wysokimi cenami za ścieki, zaczęła się również organizować gmina Biały
Dunajec oraz inne miejscowości, mieszkańcy nawołują się do działania, także Prezes spółki
wcześniej czy później na pewno spotka się z tym problemem, jeżeli nie podejmie odpowiednich
czynności wyprzedzających taki stan rzeczy.

7

Na tym w całości został wyczerpany pkt.5 porządku obrad – Rada Gminy przez
aklamację przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Ad. pkt. 6. Informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady przedłożył – Gonciarczyk Stanisław.
Do przedkładanej informacji nikt z radnych nie wnosił pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2015 roku złożyła Rawicka Beata koordynator ds.
uzależnień w Urzędzie Gminy.
W związku z tym, że powyższe Sprawozdanie było tematem posiedzenia Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego w dniu 22 lutego br. i wydaną pozytywną opinią Komisji, oraz
faktem, iż nikt z radnych nie wnosił żadnych pytań - odstąpiono od ponownego jego
przedstawienia.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2015 rok – stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Również Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2016 został przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
zaopiniowany pozytywnie, dlatego bezpośrednio przystąpiono do odczytania uchwały i jej
głosowania :
U C H W A Ł A Nr XIII/128/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2016 rok złożyła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Zmiany dotyczyły :
Zwiększenia dochodów o kwotę 194.331 złotych, wydatki 1.043.118 złotych, różnica zostanie
pokryta przychodami budżetu w wysokości 848.787 złotych, pochodzącymi z roku 2015.
W związku z taką zmianą maleje nadwyżka budżetowa uchwalona w budżecie gminy na rok
2016.
Dochody:
Dział 750 – środki z Unii Europejskiej na realizację programu Rozwój cyfrowych usług
publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec w wysokości 11.531 zł,
Dział 801- wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci do zerówek na terenie gmin Czarny Dunajec
w wysokości 150.000 zł,
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Dział 926 – środki na realizację programu „Jeżdżę z głową” – 32.800 zł, w tym : wpłata od
rodziców dzieci -12.000 zł, pomoc województwa 20.800 zł,
Oprócz wydatków pokrytych z dochodów, pozostałe wydatki pochodziły ze środków pozostałych
z roku poprzedniego i tak :
Wydatki z wolnych środków na koncie – 1) Ratułów – odszkodowanie za tereny przejęte pod
drogę 34.000 zł,
2) z oszczędności pozostałych na odśnieżaniu w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r. – 70.000
zł z przeznaczeniem na dokumentację na planowane nowe ścieżki rowerowe i trasy turystyczne +
30.000 zł na zakup i zamontowanie znaków drogowych,
3) ze środków na ewentualne spłaty poręczeń dla PPK Nowy Targ i z odsetek od kredytów –
500.000 zł na zakup nowego samochodu asenizacyjnego z napędem 4x4
4) dokumentacja na budowę kanalizacji ul. Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu (pozostała do
realizacji kwota z 2015 r.) w wysokości 12.533 zł.
5) środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii –
(wpływy w ostatnich dniach grudnia) – 48.900 zł,
6) środki na utrzymanie wodociągu w Czarnym Dunajcu – 15.400 zł,
7) zabezpieczenie środków na wkład własny do programu finansowego z udziałem środków Unii
Europejskiej – Rozwój cyfrowych usług publicznych 3.844 zł+ 11.531 zł z dotacji ze środków
Unii Europejskiej.
8) przygotowanie dokumentacji do programu – termomodernizacja obiektów – 109.110 zł,
9) zwrot subwencji oświatowej (po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej) – 25.000 zł,
Ze zwiększonych dochodów :
• 150.000 zł dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
• 32.800 zł program realizowany w szkołach „Jeżdżę z głową”,
Zmiana na wniosek Rady Sołeckiej – Ciche przesunięcie kwoty 35.000 zł z zadania rozbudowa
szkoły nr 3 na modernizację oświetlenia ulic.
W ramach przedkładanych zmian radny Dzielski Kazimierz poprosił o wyjaśnienie przyczyny
zwrotu subwencji oświatowej w wysokości 25.000 zł, po dokonanej kontroli Urzędu Kontroli
Skarbowej.
Wyjaśniając Skarbnik Gminy poinformowała, że zwrot subwencji nastąpił w wyniku złej
interpretacji orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, w efekcie czego dziecko zostało
przyporządkowane do innej wagi od której naliczana jest wysokość subwencji oświatowej,
w efekcie czego Gmina otrzymała wyższą subwencję. Sytuacja taka wynikła w szkole
w Czarnym Dunajcu.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIII/129/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt.c)
Przy dokonywanej zmianie budżetu gminy zachodzi konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy, ponieważ zmiana wyniku budżetu musi być zgodna z kwotami zapisanymi
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Ponadto w zał. nr 2 do uchwały - w Wykazie
przedsięwzięć dokonano wprowadzenia nowego zadania pn:
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„ Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” – wdrożenie
elektronicznego systemu dialogu społecznego, systemu komunikacji mobilnej, uruchomienie Eusług finansowych. Program będzie realizowany w latach 2016 – 2018, kwoty zostały podane na
podstawie szacunku, natomiast ostateczne kwoty wynikną po przetargu. Ogółem przyjęto kwotę
w wysokości 645.140 zł, w roku 2016 - 15.375 złotych., w 2017 r – 305.045 zł i w 2018 r.
324.720 zł.
Pytań nie było, została podjęta uchwała jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XIII/130/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016
– 2025.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt.d)
Przejęcie zadania od Województwa Małopolskiego dotyczyło zadania publicznego pod nazwą :
„Wykonanie dokumentacji dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 958, w rejonie Zespołu
Szkół w Czarnym Dunajcu”. Wstępny koszt związany z przejęciem zadania określa się na kwotę
50.000 złotych, która pokrywana będzie w całości z budżetu gminy i stanowiła będzie wkład
rzeczowy gminy. Środki te wcześniej już zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2016 rok.
W ramach zapytania radny Dzielski Kazimierz poprosił o przedstawienie zakresu planowanych
robót.
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa poinformował, iż zakres rzeczowy projektu
obejmuje : obustronne chodniki na odcinku od skrzyżowania za światłami w kierunku
Zakopanego, prawostronny sięgać będzie do drogi tzw. ”Borowej”, natomiast lewostronny do
drogi „Snoziowej” (następna przecznica po drodze Kocurowej). Oprócz tego przejście dla
pieszych od szkoły na drogę Kocurową oraz uporządkowanie całego terenu przed ogrodzeniem
pomiędzy drogą wojewódzką, a ogrodzeniem szkoły.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XIII/131/2016
RADY GMINY C ZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji
drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Pomoc finansowa na rzecz Gminy Nowy Targ związana była z pokryciem kosztów imprezy
„ Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu” z kwotą 10.000 złotych.
Do przedkładanej uchwały zapytania wnieśli :
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Radny Tadeusz Czepiel pytał czy przekazywane środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone
będą na samą organizację wystawy, czy też może na nagrody dla rolników, proponując
jednocześnie by połowę kwoty przeznaczyć na organizację, a drugą połowę na nagrody dla
rolników.
Z kolei radny Dzielski Kazimierz sugerował, by wystawę zwierząt hodowlanych organizować
przy okazji ”Hołdymasu” w Czarnym Dunajcu.
Skarbnik Gminy poinformowała, że oprócz udziału finansowego gminy Czarny Dunajec
wystawę wspierają także okoliczne gminy. Uzgodniono, aby wystawa odbywała się
w Ludźmierzu dlatego, gdyż miejscowość dysponuje odpowiednim miejscem do tego typu
imprezy, a kosztami tej wystawy nie może być obciążone samo miasto Nowy Targ. Ponadto przy
okazji imprezy gminnej tzw. „Hołdymasu” rolnicy z terenu gminy są nagradzani nagrodami
finansowymi.
Przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIII/132/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał :
ppkt.f)
Komentarza do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów przedłożyła Anna Słodyczka – Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Podjęcie uchwały wynikało z obowiązku ustawy o systemie oświaty.
Pytań nie było, podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XIII/133/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do
szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez
Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt.g)
Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 27 listopada 2015 roku, z mocą obowiązującą
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od dnia 1 stycznia 2016 roku. System zwolnień poszczególnych gospodarstw domowych
wdrożony został w ogólny system gospodarki odpadami i aktualnie funkcjonuje.
Przy wdrażaniu obowiązującego systemu, przyznanych od 1 stycznia zwolnień należało
wypracować pewną formułę, która uporządkowałaby zapisy uchwały z listopada 2015 roku
i uszczegółowiła procedurę ich przyznawania. Szczególnie należało zwrócić uwagę na fakt od
kiedy przysługuje dane zwolnienie, do kiedy dane gospodarstwo domowe może z niego
korzystać. Ponadto należało określić jaką formę przyjmie 50% zwolnienie dla rodzin
wielodzietnych, jaką dla gospodarstw korzystających ze świadczeń pieniężnych, czyli sposób
w jaki to będzie obliczone, co jest zawarte w projekcie nowej uchwały, która jest dopełnieniem
i doprecyzowaniem zapisów uchwały z listopada 2015 roku. Bardziej szczegółowe informacje
dotyczące wprowadzonych zapisów zostały zawarte w Uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zaznaczyć należy, że wprowadzenie nowej uchwały nie zmieni ani wysokości zwolnienia, ani
sposobu przekazywania danych potrzebnych do zwolnienia i nie zmieni się także grupa
odbiorców.
Komentarza udzielała Gawron Magdalena – p.o. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIII/134/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa
w art. 8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity :Dz. U. z 2015 r., poz. 163), lub rodziny wielodzietne, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzinie (Dz. U. poz.1863
oraz z 2015 r. poz.1359)
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt.h)
Kolejny projekt uchwały dotyczył współpracy z gminą Kościelisko w sprawie unowocześnienia
usług w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu. W ostatnim czasie kładzie się ogromny nacisk na
to, aby jak najwięcej usług w gminie było świadczonych drogą elektroniczną. W ogóle
elektronizacja wydaje się takim najważniejszym tematem w przypadku funduszy unijnych, są
duże środki na ten cel i jest to jedyna dziedzina, gdzie chętnych jest mniej niż środków. To co na
dzień dzisiejszy jest możliwością jeśli chodzi o załatwianie spraw w dobie internetu:
uzyskiwanie informacji przez internet, komunikowanie się z gminą przez internet, w niedługim
czasie w tym zakresie będzie coraz więcej obowiązków dla gmin. Dlatego też mając możliwość
pozyskania 75% dotacji, gmina Czarny Dunajec pragnie współpracować z gminą Kościelisko
w tym temacie, gdyż partnerstwo daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów, stąd też
gmina nie aplikuje sama o pozyskanie środków, lecz wspólnie z gminą Kościelisko. Projekt
dotyczy kilku dziedzin, w ramach którego będzie uruchomiony punkt potwierdzania profili
zaufanych, który zastępuje podpis elektroniczny i przy jego pomocy można załatwiać sprawy
przez internet w administracji publicznej i nie podlega opłatom, oraz wdrożenie e- usług
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publicznych. W ramach projektu gmina zamierza się zmodernizować w sprzęt na kwotę około
100 tys. zł., jest również przewidziane uruchomienie e-usług finansowych, wdrożenie portalu
informacyjno – płatniczego, systemu komunikacji mobilnej oraz elektronizacja procesu
prowadzenia dialogu społecznego.
Komentarza do uchwały udzielił Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Pytań nie było, przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIII/135/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój
cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”
i współdziałania w tym zakresie z Gminą Kościelisko.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień
sportowych była podjęta w miesiącu listopadzie 2015 roku. W związku z Zawiadomieniem
o wszczęciu postępowania nadzorczego przez Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego zaszła konieczność dostosowania zapisów uchwały do obowiązujących
przepisów prawa.
Nieścisłości w podjętej uchwale polegały na tym, iż nie została określona wysokość stypendiów
i nagród oraz zapis stanowiący o tym, iż o ostatecznej wysokości decyduje Wójt Gminy.
W ocenie organu nadzoru kompetencje w tym zakresie przysługują Radzie Gminy. W związku
z czym w proponowanym załączniku do Regulaminu nie została podana konkretna wysokość
kwoty, ale został wskazany sposób jej wyliczenia.
Komentarza do uchwały udzielała Anna Trebunia- Wyrostek – Dyrektor CKiP
Do przedkładanej uchwały pytań nie wnoszono, przystąpiono do jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XIII/136/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości
stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
Dwie kolejne uchwały dotyczyły przedłużenia umowy dzierżawy dla stacji paliw ORLEN na
okres 16-tu lat oraz nabycia w drodze zakupu przez gminę własności nieruchomości położonej
w Czerwiennem w celu urządzenia miejsc do parkowania oraz placu zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Czerwiennem.
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Przedłużenie umowy dzierżawy wcześniej było poparte stanowiskiem Zebrania Wiejskiego oraz
Rady Sołeckiej Sołectwa Czarny Dunajec na posiedzeniu w dniu 1l lutego 2016 r. Samorząd
Sołectwa pozytywnie zaopiniował dalszą dzierżawę na okres 16-tu lat tj. do 1 maja 2032 roku.
Przedkładane uchwały nie budziły wątpliwości, kolejno dokonano ich podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XIII/137/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
ppkt. k)
U C H W A Ł A Nr XIII/138/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czerwienne.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
Dwie ostatnie planowane do podjęcia uchwały związane były zatwierdzeniem planów pracy
stałych Komisji Rady Gminy. Wcześniej plany pracy zostały zaakceptowane przez poszczególne
merytoryczne komisje Rady, z uwzględnieniem poprawek jakie zostały wniesione na
posiedzeniach komisji.
W ramach przedkładanych uchwały radny Wajda Czesław zapytał jak zamierza Komisja
Oświaty zrealizować w III kwartale pkt.4. dotyczący możliwości finansowania budowy szkoły
w Cichem oraz czy była dyskutowana kwestia organizacji zajęć dydaktycznych na czas budowy
szkoły.
Do zapytania odniósł się Jan Tylka –Przewodniczący Komisji informując, że temat organizacji
zajęć na czas budowy szkoły był tematem posiedzenia Komisji w roku zeszłym z udziałem
Dyrektora szkoły, który przedstawił rozwiązania jakie ewentualnie można byłoby zastosować.
Rozwiązaniami związanymi z organizacją nauki na okres budowy szkoły to umieszczenie dzieci
uczniów w następujących obiektach: w salce parafialnej, w remizie OSP, w hali sportowej, jak
również wynajęcie kontynerów, w tej sprawie były nawet prowadzone rozmowy z firmą, która
zobowiązała się do przedstawienia kosztów z tym związanych.
Zostały podjęte uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIII/139/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
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w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt.m)
U C H W A Ł A Nr XIII/140/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na zgłoszoną interpelację radnego Wł. Lenarta udzielił Sekretarz Gminy.
Potwierdził fakt odbytego spotkania w sprawie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekielnik,
które po ciężkiej dyskusji zakończyło się Porozumieniem. Problem głównie polegał na tym, że
terminy umowne dawno minęły, natomiast na etapie postępowania wynikły różne komplikacje
dlatego, że strony nie dogadały się, w związku z czym trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie.
Ponadto okazało się, że kanalizacji w Piekielniku do zaprojektowania jest o wiele więcej niż
wstępnie zakładano i niż to określono w umowie. Stąd też zapadła taka decyzja, że należy
rozliczyć taką długość, jaka była przewidziana w umowie, niezależnie od tego, że obejmie to
tylko część miejscowości Piekielnik, a nie jak wstępnie przewidywano całą miejscowość (około
15 km). W związku z tym dokumentacja, która była już prawie gotowa do wydania pozwolenia
na budowę została wstrzymana. Spółka ROTARKAN musiała dodatkowo objąć pracami
projektowymi, pozostały odcinek (długości kilkaset metrów) od skrzyżowania do granicy szkoły
żeby w całości zadanie zgłosić do Starostwa, celem wydania pozwolenia budowlanego. Sekretarz
potwierdził, że przez cały ten czas trwały prace, gdyż strony umowy całość korespondencji
przesyłają do wiadomości na jego pocztę e-mailową. Dokumentacja została opracowana i co
najważniejsze są zgody na tym dodatkowym odcinku od skrzyżowania do szkoły. Braki zostały
ze spółką pouzgadniane, dokumentacja będzie zgłoszona do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Technicznej i w niedługim czasie będzie gotowa do dokonania zgłoszenia budowlanego.
Wszelkie kwestie problematyczne zostały rozwiązane, oprócz jednej związanej
z projektowaniem pompowni, kto ma to wykonać i jakie miejsce w tym wszystkim jest
TAURON-u, do dzisiaj to nie zostało jeszcze wyjaśnione, ponieważ TAURON inne stanowisko
zajmuje w rozmowach, a inne w korespondencji. Jednak wszystko zmierza w dobrym kierunku.
W kwestii oczyszczalni ścieków Sekretarz oświadczył, że jest na ukończeniu postępowanie
środowiskowe. Dodał, że uzgodnienia bardzo trudne z uwagi na występujące tereny obszaru
Natura 2000. Mimo tych wszystkich utrudnień zakłada się, że do połowy roku zadanie powinno
być gotowe do realizacji z wymaganymi pozwoleniami.
Radny poprosił o pisemne potwierdzenie udzielonej odpowiedzi.
Sprawę obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych podniesionej przez radnego T.
Czepiela przybliżył również Sekretarz Gminy. Poinformował, że ewidencja zbiorników
bezodpływowych to obowiązek gminy nie od 2013 roku lecz od wielu, wielu lat. Wiele gmin
taką ewidencję prowadzą, dlatego najwyższy czas, aby nasza gmina była w posiadaniu takiej
ewidencji. Jest to obowiązek dla gminy uświadamiający jednocześnie mieszkańcom o spełnieniu
wymagań określonych w tym zakresie. W tym celu Gmina zamierza zakupić samochód

15

asenizacyjny, po to aby właściciele nieruchomości mieli możliwość wywozu ścieków po cenach
niższych. Sekretarz Gminy zaznaczył, że od tego problemu nie uciekniemy i jest to taki element,
który zmierza do większego nadzoru oraz kontroli gospodarki ściekowej, w związku z czym
ewidencję należy przeprowadzić na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia i iść stopniowo
w kierunku regulowania gospodarki ściekowej w gminie.;p
Sprawa rozmów z Firmą IB i sprzedaż udziałów przez gminę Raba Wyżna - Sekretarz
oświadczył, że zapewne decyzja podyktowana została ciężką sytuacją finansową tej gminy,
natomiast wcześniej, żaden z udziałowców o tym fakcie nie został poinformowany i nie ma
żadnej dokumentacji pisemnej w tej sprawie.
W temacie rozmów z firmą IB odbyły się dwa spotkania. Pierwsze spotkanie w gronie
współudziałowców wyłącznie gmin, z którego jednoznacznie wynikło, że rynek podzielony jest
między firmy, brak jest konkurencji, oraz ceny poszybowały w górę. Gminy różne działania
podejmują próbując znaleźć firmy, które będą brały udział w przetargach. Rozmowy prowadzone
były pod kątem ewentualnych przedsięwzięć firmy IB. Jeden z zapisów w umowie dzierżawy
mówi, że wszelkie planowane przez spółkę przedsięwzięcia powinny być uzgadniane ze
wszystkimi współwłaścicielami. Następne spotkanie odbyło się przy udziale firmy IB, która
wyjaśniała dlaczego ceny są tak wysokie i dlaczego był tak gwałtowny skok. Dyrektor firmy
tłumaczył, to tym że zmieniły się realia gospodarcze. Z naszego terenu śmieci trafiały do
cementowni jako paliwo i były towarem pożądanym, natomiast w tej chwili cementownie jako
główny odbiorca mają tych odpadów nadmiar i nie są w stanie ich przyjmować. Na spotkaniu
gminy jasno wyraziły swoje stanowisko, że jeżeli w dalszym ciągu sytuacja na rynku się nie
poprawi i będzie wyglądać tak jakby konkurencji nie było, to gminy podejmą działania różne
łącznie z powołaniem zakładu wspólnego przez gminy, żeby tą działalność prowadzić. Na chwilę
obecną został podniesiony temat zmiany przepisów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
i ich wywozu. System ten będzie jednakowy dla wszystkich gmin. W związku z czym padła
propozycja kilku gmin, ażeby organizować wtedy dla całego Podhala przetarg wspólny.
Oddzielny przetarg na zagospodarowanie i na transport.
Do odpowiedzi odniósł się radny Kazimierz Dzielski pytając czy tereny, które wykupiła gmina
stając się udziałowcem są pozostałością po Podhalańskim Związku Gmin, które wówczas były
planowane pod budowę oczyszczalni. Zaznaczył, że Związek Gmin został rozwiązany
i w przypadku kupna gruntu należałoby z każdym udziałowcem oddzielnie sprawy te regulować.
W dalszej części argumentował, że tego typu Związek powinien dalej funkcjonować, że zbyt
pochopnie zapadła decyzja o jego rozwiązaniu.
Sekretarz poinformował o czterech Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów
Komunalnych: Myślenice, Sucha Beskidzka, Nowy Targ i Tylmanowa, które to kształtują ceny
i wahają się na poziomie 280 złotych. Podkreślił, że na dzień dzisiejszy Firma IB zadeklarowała,
że będzie podawać racjonalnie ceny przy zamówieniach publicznych.
Radny Dzielski Kazimierz wdając się w polemikę stwierdził, że w takiej sytuacji, gdy nie ma
jednego zarządcy tego terenu może dojść do jego wyprzedaży.
Odnosząc się do tego stwierdzenia Sekretarz przyznał, że jest to możliwe. Na dzień dzisiejszy
teren Zakładu zajmuje tylko część tej współwłasności, wokół jest bardzo dużo działek w tym
zwarte kompleksy na których mogą być prowadzone różne typy działalności. Jednak teren ten ma
bardzo małą wartość i jest mało prawdopodobne aby któraś z gmin wyzbywała się udziału, chyba
żeby dokonać zmiany przeznaczenie tego terenu na różnego typu strefy gospodarcze ale czasowo
jest to działanie bardzo odległe.
Radny Tadeusz Czepiel proponował by temat był oddzielnie przedyskutowany na sesji rady
z uwagi na to, że jest bardzo obszerny i na pewno dzisiaj na sesji nikt nie jest w stanie go
rozwiązać. Ponadto zwrócił uwagę, że umowa dzierżawy dla firmy IB upływa za trzy lata, więc
gmina ma trzy lata na postawienie pewnych warunków.
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W temacie tym głos został jeszcze udzielony Sołtysowi Sołectwa Odrowąż, który zwrócił uwagę,
że sytuacja jest bardzo trudna i gmina jako jeden ze wspólników mająca grunt o pow. 2,5 ha ma
pełne prawo, próby nielegalnego wykupu terenu zablokować.
Na tym w całości został wyczerpany temat, przystąpiono do dalszej części związanej
z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi dotyczącej wprowadzenia programu „Rodzina 500 + udzielił Cholewa Andrzej –
Dyrektor GOPS informując, że z terenu gminy około czterech tysięcy dzieci kwalifikuje się do
wypłaty zasiłku. W skali miesiąca pochłonie to kwotę około 2 mln. złotych, którą należy
wypłacić, z tego przysługuje 2% (tj. 40 tys.) na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem
obsługi.
Do zgłoszonych Interpelacji radnych K. Marduły, Wł. Szuby, St. Miętus ustosunkował się
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa. Zaznaczył, że sprawy te ciągle są
monitowane do Zarządów Dróg Wojewódzkiego i Powiatowego. Zarząd przychyla się do prośby
o ograniczenie prędkości, natomiast gorzej jest z Wykonawcami, którzy tych ograniczeń nie
stosują. Nie mniej jednak Kierownik zapewnił, że w sprawie ograniczenia prędkości podczas
odśnieżania i niedrożności studzienek kanalizacji burzowej Urząd Gminy ponownie wystąpi
odpowiednio do Powiatowego i Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
W sprawie zabezpieczenia osuwiska w rejonie „Skałki” w Starem Bystrem Kierownik zapewnił
o ponownym wystąpieniu do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.
Ad.pkt. 10. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos został udzielony Pani Józefie Gąsienicy insp. ds. księgowości
podatkowej, która w swoim wystąpieniu odniosła się do sprawy związanej z wprowadzeniem
nowej ustawy od 1 stycznia 2016 roku, a która to ustawa budzi wiele kontrowersji, powodując
zwiększenie podatku, ale nie związanego z podniesieniem stawek podatku rolnego, gdyż stawki
tego podatku wręcz zostały obniżone, również podatek od nieruchomości wzrósł tylko o 1 grosz,
natomiast w przypadku działalności gospodarczej wzrósł o 50 groszy. Zatem nie jest to
związane z podwyżką podatków, tylko ze zmianą ustawy. Największe kontrowersje budzi
działka niesklasyfikowana, w związku z tym, że podatek rolny wymierzany i naliczany jest
zawsze z działek sklasyfikowanych w ewidencji gruntów, czyli na podstawie danych zawartych
w rejestrach geodezyjnych, które znajdują się w Starostwie. Wszystkie inne działki, które nie
mają przy symbolu geodezyjnym klasy IV, V i VI nie mogą być opodatkowane podatkiem
rolnym. Tego typu zmiana nie weszła w tym roku, lecz od 1 stycznia 2007 roku. Z uwagi na to
,że zmieniły się przeliczniki gruntów w związku z ustawą, która weszła w życie w tym roku,
czyli wszystkie działki gruntowe budowlane, ale powstałe na użytkach rolnych, posiadające
symbol B, R, klasa IV,V i VI mają inne przeliczniki gruntowe. Generalnie stwierdziła, iż
wszystkie działki budowlane na których stoją budynki, posiadają tylko symbol B i takie działki
opodatkowane są podatkiem od nieruchomości. W tych konkretnych przypadkach mieszkańcy
mogą jedynie składać wnioski w Starostwie, które rozpatruje odpowiednia komisja.
Radny Lenart Władysław nawiązując do zgłaszanych interpelacji w grudniu 2014 roku i w
lutym 2015 roku w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w stronę kościoła
w miejscowości Piekielnik, w imieniu swoim i mieszkańców złożył na ręce Wójta Gminy
podziękowanie za wywiązanie się z danej obietnicy i dokończenie budowy tego chodnika.
Skarbnik Gminy zabierając głos przedstawiła Radzie Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok. W przypadku gdy
wynagrodzenia nauczycieli w gminie Czarny Dunajec byłyby niższe od średnich krajowych, to
nauczycielom należy wypłacić wyrównanie. Taka sytuacja w roku 2015 miała miejsce,
w związku z czym nauczycielom stażystom została wypłacona kwota w wysokości 9,808,64 zł.
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Radny Garbaciak Tomasz nawiązując do obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie odpowiedniego Programu dla
mieszkańców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej”, zauważył
jednocześnie, że jest to pierwszy krok do tego, aby każdy właściciel posiadał umowę na wywóz
ścieków. Należy również poczynić starania, aby przydomowe oczyszczalnie ścieków były
również urządzeniem kanalizacyjnym. W dalszej części nawiązał do wysokich cen za odpady
komunalne dyktowane przez firmę IB prosząc o udostępnienie dokumentów dotyczących
wyliczeń finansowych jakie firma dołączyła przystępując do przetargu.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1325 dokonał zamknięcia obrad XIII sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

