P R O T O K Ó Ł nr II/2014
z II sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 9 grudnia 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1100 i trwała do godziny 14 15
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Starosta Nowotarski – Krzysztof Faber.
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. 1100 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i obecnych na sesji gości oświadczył, iż 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.
Stwierdził, iż sesja została zwołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 3 grudnia 2014 roku w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy. W tym miejscu
odczytał treść niniejszego Postanowienia.
Nawiązując do projektu porządku obrad ustalonego przez Komisarza Wyborczego
Przewodniczący Rady zawnioskowało wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad :
Pkt.5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady,
Pkt. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady,
Pkt. 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady,
Pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok,
Pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska sportowego realizowanego
w ramach projektu pn .„ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chochołowie”
zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju PROW 2007- 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Pkt. 10. Wolne wnioski,
Pkt. 11. Zakończenie obrad.
Na pytanie Przewodniczącego Rady czy są inne wnioski do proponowanego porządku
obrad, głos zabrał radny Wajda Czesław zgłaszając wniosek, aby pkt. 8. dotyczący podjęcia
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok był wcześniej rozpatrzony na posiedzeniu
Komisji Budżetu, która to dzisiaj zostanie powołana , a dopiero później podjęta uchwała przez
Radę Gminy.
Zgłoszony wniosek radnego został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego nie został
przyjęty, przy 8 głosach za” i 13 głosach „przeciw”, w związku z czym pkt. 8 nie został zdjęty
z porządku obrad.
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Następnie porządek obrad z proponowanymi zmianami został poddany pod jawne głosowanie,
w wyniku którego został przyjęty, przy 16 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”.
Trzech radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.
Porządek obrad przyjęty został w następującym brzmieniu :
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu
i wręczenie zaświadczenie o wyborze na Wójta.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Czarny Dunajec.
4. Rozszerzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady,
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska sportowego realizowanego
w ramach projektu pn .„ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Chochołowie” zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007- 2013 dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
10. . Wolne wnioski,
11. Zakończenie obrad.
Ad. pkt. 2. Przewodniczący Rady poprosił o głos Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
w Czarnym Dunajcu – Panią Krystynę Lenart, która dokonała wręczenia Wójtowi Gminy
zaświadczenia stwierdzającego jego wybór, gratulując jednocześnie wyboru po raz kolejny na
stanowisko Wójta i życząc dużo sukcesów oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.
Objęcie obowiązków przez Wójta Gminy następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy
ślubowania
Rotę ślubowania zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm) złożył wobec Rady Gminy – Wójt Gminy –
Józef Babicz, o następującej treści :
„ Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”.
„ Tak mi dopomóż Bóg”.
Uroczystość złożenia ślubowania przyjęta została brawami. Gratulacje na ręce Wójta Gminy
składali : Starosta Nowotarski – Faber Krzysztof, była Przewodnicząca Rady Gminy – Palenik
Beata, delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem Górnem.
W imieniu Rady Gminy gratulacje złożył Przewodniczący Rady Gminy – Gonciarczyk
Stanisław.
W dalszej części miało miejsce wystąpienie Wójta Gminy o treści jak poniżej - „ Jestem bardzo
wdzięczny za zaufanie, jakim po raz kolejny obdarzyli mnie mieszkańcy. Czuję dużą radość
i satysfakcję, ale także mobilizację do dalszego działania na rzecz gminy Czarny Dunajec. Przed
nami wiele wyzwań podczas 4-letniej kadencji, w trakcie której możecie Państwo liczyć na
współpracę z mojej strony. Nie zawsze będziemy się zgadzać, ale mam nadzieję, że będziemy
traktować się z szacunkiem, bez złośliwości, słuchając się nawzajem. Tego wymaga od nas
misja, jaką mamy do wypełnienia - a jest nią dobro mieszkańców, a nie własne ambicje czy
zatargi.
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Chcę powiedzieć parę słów na temat najważniejszych spraw jakie stoją przed nami
w najbliższych latach, ponieważ jako Wójt urzędujący od 12 lat mam dobrą orientację co do
problemów i potrzeb Gminy.
Po pierwsze stoi przed nami bardzo ważne dla mieszkańców, kilkuletnie zadanie jakim jest
uchwalenie nowego Planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwalonego
niedawno Studium planistycznego.
Po drugie niezbędne jest dalsze tworzenie warunków do rozwoju turystycznego Gminy, w tym
prowadzenie inwestycji w tym kierunku. Chodzi m.in. o kolejne trasy rowerowe i piesze, do
biegów narciarskich, a także pomoc w rozwijaniu przedsięwzięć prywatnych. W niedługim
czasie mam nadzieję, że uda się stworzyć siedzibę rozwijającej się od niedawna Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Chochołowski”.
Bezpośrednio z tym związane jest kontynuowanie prac nad stworzeniem w Gminie Czarny
Dunajec uzdrowiska. Już niedługo Państwo radni otrzymacie do konsultacji kolejny dokument
niezbędny w tym procesie – czyli projekt Statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
W dziedzinie ochrony środowiska stoją przed nami zadania dalszego porządkowania gospodarki
ściekowej. W tej dziedzinie na pierwszy plan wysuwa się zakończenie prac projektowych
w miejscowości Piekielnik i następnie budowa systemu kanalizacji sanitarnej w tej
miejscowości. W kolejnych etapach należy szukać odpowiednich rozwiązań dla pozostałych
miejscowości, przy czym posiadamy już koncepcje, które dają pogląd co do możliwości na tym
polu.
Modernizacji podlegać będzie system wodociągowy wraz z ujęciem wody dla Czarnego Dunajca
– na ukończeniu jest dokumentacja dla tej inwestycji.
W zakresie infrastruktury szkolnej pozostaje jedno duże zadanie – budowa nowej Szkoły
w Cichem Dolnym. W Cichem Górnym ma zostać dobudowana salka do zajęć sportowych, a na
kilku innych obiektach szkolnych niezbędne będą remonty. Liczę na to, że będziemy również
wykonywać nowe boiska sportowe i inne obiekty służące dzieciom i młodzieży, tam gdzie ich
brakuje. Ze względu na szanse jakie daje miejsce w którym żyjemy, moim celem będzie też
budowa kompleksu dwóch nowoczesnych skoczni dla dzieci, tak aby mogły rozwijać się
sportowo w naszej Gminie, bez konieczności uciążliwych dojazdów do Zakopanego.
W planach inwestycyjnych pozostaje również kompleksowy remont i przebudowa budynku
pozostałego po Gimnazjum w Czarnym Dunajcu na siedzibę Centrum Kultury i Promocji,
mieszczące również nowoczesną Bibliotekę Publiczną.
Bardzo ważne zadania stoją przed Gminą jeżeli chodzi o poprawę stanu i bezpieczeństwa na
drogach. Dotyczy to:
1) dróg wojewódzkich – mam tu na myśli głównie Czarny Dunajec, Podczerwone i Koniówkę,
modernizację odcinków Piekielnik – Czarny Dunajec, Czarny Dunajec – Pieniążkowice.
2) dróg powiatowych w kilku miejscowościach.
3) oraz wielu dróg gminnych w tym polnych.
To oczywiście nie są wszystkie zadania. Niektóre mogą wyłonić się dopiero w trakcie kadencji,
ponieważ nie wszystkie szanse i problemy da się przewidzieć.
Wiele będzie też zależeć od inicjatywy radnych sołtysów oraz samych mieszkańców.
Mam nadzieję , że wspólnie z Państwem zaradzimy większości potrzeb naszych mieszkańców
i wykorzystamy szanse jakie się pojawią w tej nadchodzącej kadencji. Bez Państwa pomocy
i zaangażowania to się nie uda. Proszę Was o przychylne nastawienie i o to by najważniejszą
sprawą było dla Was dobro tej Gminy i jej mieszkańców.
Po wystąpieniu Wójta Gminy Przewodniczący Rady odczytał gratulacje od Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
Tym akcentem została zakończona uroczystość związana z zaprzysiężeniem Wójta Gminy.
Przystąpiono do kontynuacji dalszej części obrad związanej z :
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Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował nowo wybranych radnych, iż zgodnie z dotychczas
przyjętym zwyczajem, celem zaoszczędzenia czasu pracy Rady, w poprzednich kadencjach
praktykowano taki zwyczaj, iż z protokołem zapoznawali się kolejno radni z listy obecności.
Wyznaczony radny na sesji przedstawiał swoje stanowisko w tej sprawie.
Z protokołem z I sesji Rady zapoznał się radny Bartoszek Krzysztof. Stwierdził, że protokół
jest zgodny z przebiegiem obrad sesji i zawnioskował o jego przyjęcie bez czytania.
Na pytanie Przewodniczącego czy są uwagi do protokołu, głos zabrał :
radny Wajda Czesław który zarzucał brak logiki w sformułowanym przez Przewodniczącego
pytaniu. Jak może mieć uwagi do protokołu, skoro go nie czytał.
Na pytanie z sali, czy protokół należy odczytać radny nie dał jednoznacznej odpowiedzi.
radny Czepiel Tadeusz zabierając głos argumentował, że radny nie mógł wiedzieć
o możliwości zapoznania się z protokołem przed sesją Rady, ponieważ radni nie otrzymali
statutu Gminy.
Ustosunkowując się do uwag Przewodniczący przyznał, że było to niedopatrzenie, ale wynikło
ono z ograniczonego czas pomiędzy jedną, a drugą sesją, zapewnił jednak, że radni statut gminy
otrzymają. Ponadto jest umieszczony w BIP była więc możliwość zapoznania się z nim.
Ostatecznie Przewodniczący poddał przyjęcie protokołu pod jawne głosowanie, w wyniku
którego protokół z I sesji rady został przyjęty bez czytania, przy 14 głosach ”za” i 7 głosach
„wstrzymujących”.
Ad. pkt. 6. Przed przystąpieniem do powoływania składów osobowych komisji Przewodniczący
Rady poinformował radnych, iż zgodnie z § 9 statutu gminy, Rada Gminy powołuje następujące
stałe komisje Rady :
1) Rewizyjną
2) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
3) Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
4) Gospodarki Mieniem Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
5) Działalności Gospodarczej, Spraw Przeciwpożarowych i Porządkowych.
Krótko przedstawił przedmiot działania poszczególnych komisji, ponadto zaznaczył, że komisje
pracują zgodnie z zatwierdzonym przez radę planem pracy na dany rok.
Następnie, każdy radny wyraził swoją wolę pracy, wpisując się do odpowiedniej komisji .
Zgodnie z § 9 ust. 2 statutu radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.
W wyniku jawnego głosowania, przy 19 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” dokonano
zamknięcia list w sprawie wpisywania się do poszczególnych stałych komisji Rady. W związku
z tym ,że do Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wolę
pracy wyraziło tylko dwóch radnych, Komisja ta chwilowa została zawieszona i nie została
powołana. W przypadku gdy Rada uzna, że przedmiotowa komisja jest niezbędna, można ją
będzie powołać w późniejszym terminie.
Następnie kolejno zostały podjęte niżej wymienione uchwały :
U C H W A Ł A Nr II/5/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie : Powołania Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5

U C H W A Ł A Nr II/6/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie : Powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Rada Gminy w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
U C H W A Ł A Nr II/7/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie : Powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Rada Gminy w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 9
głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
U C H W A Ł A Nr II/8/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie: Powołania Komisji Działalności, Gospodarczej, Spraw Przeciwpożarowych
i Porządkowych.
Rada Gminy w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 9
głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę jw. – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 7. Po podjęciu uchwał w sprawie powołania składów osobowych komisji, przystąpiono
do wyboru Przewodniczących tych komisji i tak :
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone kandydatury radnych :
Krzysztofa Bartoszka
Tomasza Garbaciaka
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania :
Za kandydaturą Krzysztofa Bartoszka opowiedziało się 12 radnych.
Natomiast za kandydaturą Tomasza Garbaciaka opowiedziało się 9 radnych.
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Bartoszek Krzysztof.
Na tę okoliczność podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr II/9/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
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W dalszej części zostały zgłoszone kandydatury na Przewodniczących pozostałych stałych
komisji Rady :
na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego została zgłoszona
kandydatura radnego Władysława Szuby, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W tym miejscu głos zabrał radny Tadeusz Czepiel (reprezentujący Komitet Wyborczy
„Wspólna Gmina”), który przyznał, że jego ugrupowanie nosiło się z zamiarem zgłoszenia
swojego radnego na Przewodniczącego Komisji, jednak z uwagi na fakt, że nie ma większości
w Radzie wynik głosowania jest z góry przesądzony. Oświadczył, iż przed wyborami wyraził
wolę współpracy i w tej sprawie przeprowadził rozmowę z Wójtem, aby Rada nie była
zdominowana przez jedną opcję, jednak została ona odrzucona. Podał przykłady z samorządów
ościennych, w których to wygrała zdecydowanie jedna opcja, a pomimo tego zaproponowała
współpracę swoim kontrkandydatom.
Pod adresem Przewodniczącego Rady wysunął zarzut korupcji politycznej na najniższym
szczeblu, gdyż nie zaprosił do rozmowy przedstawicieli wszystkich ugrupowania, tylko próbował
telefonicznie „ wyciągnąć po jednej osobie”.
Przewodniczący Rady oświadczył, iż nie będzie odnosił się do zarzutów na forum sesji, jedynie
w temacie zarzutu korupcji politycznej stwierdził, że nie miał tego typu zamiarów,
korumpowania i „przeciągania kogokolwiek na swoją stronę”.
Przystąpiono do dalszej kontynuacji obrad. Przewodniczący Rady zgłoszoną wcześniej
kandydaturę radnego Władysława Szuby na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego została ona przyjęta, przy 12
głosach „za” i 5 głosach „wstrzymujących”.
Czterech radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.
Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej została zgłoszona
kandydatura radnego Jana Tylki.
radny Wajda Czesław zgłaszał kandydaturę radnego Krzysztofa Bartoszka, jednak radny nie
wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej został wybrany
Tylka Jan, przy 12 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących”.
Czterech radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.
Na Przewodniczącego Komisji Działalności Gospodarczej, Spraw Przeciwpożarowych
i Porządkowych została zgłoszona kandydatura jednego radnego Zdzisława Gal, który wyraził
zgodę na kandydowanie. Jego kandydatura została przyjęta przez Radę, przy 12 głosach „za”
oraz 4 głosach „wstrzymujących”.
Pięciu radnych obecnych na posiedzeniu nie wzięło udziału w głosowaniu.
Została odczytana uchwała :
U C H W A Ł A Nr II/10/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie : Wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
Na tym w całości wyczerpano tematykę związaną z powołaniem składów osobowych Komisji
oraz wyboru Przewodniczących tych komisji.
Ad. pkt. 8. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Pilch
Stanisława.
Tytułem wyjaśnienia Skarbnik Gminy podała, iż uchwalenie wydatków w dniu dzisiejszym
pozwoli na rozpoczęcie procedury, dzięki której można będzie podpisać umowę na realizację

7

tego zadania. W przypadku gdy środki te nie zostaną wydane do końca grudnia, Rada Gminy
może wydatki na które została podpisana umowa, uznać jako za niewygasające i wtedy
przechodzą one na rok przyszły.
Środki, które są proponowane do wprowadzenia do budżetu gminy pochodzą od Ministra
Finansów, przyznane zawiadomieniem z dnia 2 grudnia 2014r. w wysokości 117.982 złote, ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W załączniki nr 1 do uchwały środki te
zostały wprowadzone jako dochody bieżące- subwencja część oświatowa. Jednak Wójt
zaproponował, aby środki te przeznaczyć na dodatkowe wyposażenie lodowiska w Czarnym
Dunajcu, z którego będą korzystać dzieci z terenu gminy, natomiast do oświaty z budżetu
ogólnego gminy środki zostały już wcześniej przekazane.
Do przedstawionej propozycji zmiany budżetu gminy głos zabrali :
radny Kazimierz Dzielski pytał o jakie konkretnie chodzi zakupy, z tego co mu wiadomo
inwestycja jest już zakończona, w związku z czym prosi o informację na jakie zakupy kwota
zostanie przeznaczona.
radny Garbaciak Tomasz zabierając głos w przedmiotowym temacie, przypomniał, iż pod
koniec ubiegłego roku została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną kontrola budowy
lodowiska. Jednym z wniosków po przeprowadzonej tej kontroli było zalecenie opracowania
biznesplanu, który uwzględniałby koszty utrzymania tego obiektu, bo tak naprawdę do dnia
dzisiejszego nie są znane. Podał przykład miasta Poznania, gdzie funkcjonują trzy lodowiska
i tylko jedno wyszło na plus, gdzie uzyskane dochody pokryły koszty jego funkcjonowania.
Jeżeli lodowisko ma być utrzymywane ze środków budżetu gminy, to dobrze byłoby wiedzieć ile
będzie wynosić miesięczny koszt jego utrzymania – twierdził radny.
Do pytań ustosunkował się Wójt Gminy informując, iż środki finansowe będą przeznaczone na
zakup sprzętu niezbędnego dla młodzieży korzystającej z tego lodowiska. W związku z tym
inwestycja ta była robiona z myślą o dzieciach i młodzieży z terenu gminy, dlatego nie zakłada
się dochodów z jego funkcjonowania. O kosztach utrzymania będzie można mówić dopiero po
rocznym funkcjonowaniu lodowiska.
radny Kazimierz Dzielski wyjaśnił, iż w zadanym pytaniu, z jego strony nie było żadnej
złośliwości, po prostu chciał wiedzieć na co środki zostaną przeznaczone. Dodał, że jak
najbardziej popiera rozwój sportu i nie jest przeciwny budowaniu bazy sportowej dla młodzieży.
radny Wajda Czesław przyznał, że też oczekiwał konkretnej odpowiedzi o jaki sprzęt chodzi,
wtedy Rada miałaby pełny obraz, co do zasadności przyznawanych środków.
radny Lenart Władysław chciał się dowiedzieć ile ta inwestycja będzie kosztowała, bo na
pewno koszty będą liczone w milionach, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji należało
opracować biznesplan, z którego by wynikało, czy to przedsięwzięcie będzie deficytowe oraz by
wiedzieć jakie środki finansowe należy w budżecie w kolejnych latach zabezpieczyć. Prosił
o przygotowanie odpowiednich materiałów w podnoszonej sprawie.
radny Tadeusz Czepiel przypomniał, że pod koniec kadencji był ogłoszony na przetarg na
dzierżawę lodowiska, w związku z tym pytał czy zgłosiły się osoby chętne do jego zarządzania.
Jeśli nie, to kto będzie nim zarządzał, kto będzie dysponował oraz czy jest brane pod uwagę
dodatkowe zatrudnienie pracowników.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził pięciominutową przerwę.
Po przerwie głos zabrał Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk, który udzielił odpowiedzi
w temacie ogłoszenia przetargu na lodowisko. W ramach wyjaśnienia dodał, że przetarg nie był
ogłoszony, ponieważ nie zachodziła taka konieczność, zbierane były tylko oferty. Stwierdził ,że
wtedy na tamten czas zainteresowanie było, ponieważ zgłosiło się parę osób, natomiast przy
takim odciążeniu potencjalnego usługodawcę, czyli 70% z kosztów energii, okazało się za mało
ekonomiczne. Zgłosiła się jedna osoba oferując symboliczną kwotę 300 złotych. Po
konsultacjach ustalono, że oferta nie gwarantuje jakości tych usług, ponadto urząd traci kontrolę
nad obiektem i zaoferowana kwota jest jednak zbyt niska.
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Dlatego została podjęta decyzja o przekazaniu obiektu lodowiska szkole w Czarnym Dunajcu.
Cały teren szkoły jest w pełnym zarządzie Dyrektora Szkoły. W temacie kosztów Sekretarz
stwierdził, że koszty były od samego początku analizowane i były trudne do określenia, stąd też
były wyjazdy do Muszyny i Zakopanego oraz odbyto spotkania z osobami, które tego typu
lodowisko prowadzą. Podkreślił, że lodowisko ma służyć dwóm celom, dzieciom i młodzieży do
nauki jazdy na łyżwach oraz szkoleniu młodzieży szkolnej, i to jest ta działalność niedochodowa,
zagwarantowana w podjętej już uchwale Rady Gminy w sprawie ogólnodostępności tego
obiektu. Drugi cel to jest działalność turystyczna – dochodowa. Lokalizacja jest bardzo dobra
blisko Zakopanego, Witowa i jest drugim na Podhalu lodowiskiem zadaszonym. Są okresy kiedy
turyści przyjeżdżają masowo, w związku z tym można zakładać, że dochód będzie. O tym
w jakiej wysokości koszty zostaną zwrócone trudno powiedzieć, największy koszt, to koszt
energii elektrycznej, który został oszacowany na kwotę 70 tys. zł. rocznie. W projekcie budżetu
gminy na 2015 roku jest wstępnie zabezpieczona kwota, po stronie dochodów w wysokości 30
tys. zł, po stronie wydatków 130 tys. zł.(biorąc pod uwagę same koszty energii elektrycznej, jak
również i dodatkowe zatrudnieniem. m.inn. do obsługi rolby). W związku z dalszymi pytaniami
dotyczącymi zasad korzystania z obiektu Sekretarz poinformował, że grupy szkolne, kluby
sportowe i młodzież zrzeszone w ramach programu rozwoju sportu będą mogły korzystać
bezpłatnie, natomiast od dzieci pojawiających się z rodzicami będzie pobierana opłata na
zasadzie wstępu. Godziny otwarcia będą dostosowane do potrzeb osób korzystających z tego
lodowiska.
Przystąpiono do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr II/11/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 18 głosami ”za”, przy 3
głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. pkt. 9. Komentarza do uchwały dotyczącej ogólnodostępności boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Chochołowie udzielał Chlebek Antoni – Kierownik Referatu
Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju.
W związku, z tym, iż pojawiła się możliwość pozyskania środków finansowych na
sfinansowanie inwestycji jaką jest boisko sportowe, pod koniec września br. został złożony
wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Maksymalna
możliwość pozyskania środków to kwota niewielka, rzędu 46.000 złotych, w związku z tym ,że
miejscowość Chochołów w tych latach korzystała już z tego typu dofinansowania. W chwili
obecnej trwa sprawdzanie wniosku i Urząd Marszałkowski wystąpił do gminy o uzupełnienie
wniosku o uchwałę, która określałaby ogólnodostępność boiska sportowego.
Pytań nie było, dokonano zatem podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr II/12/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie: ogólnodostępności boiska sportowego realizowanego w ramach projektu pn.
„Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chochołowie”
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zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju PROW 2007- 2013 dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt. 10. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Bobek Józef – Sołtys Sołectwa Odrowąż zabierając głos zwrócił się do kolegów radnych
o pewne wyhamowanie i powściągliwość w dyskusji, wzajemny szacunek i zrozumienie.
Kampania wyborcza już się skończyła należy zatem uszanować demokrację i wolę wyborców
Nie kierujmy się emocjami, dla kogoś , kto przysłuchuje się z boku może to wydawać się mało
kulturalne. Mamy jeszcze szansę na pozyskanie środków pozabudżetowych przez siedem lat,
skupmy się lepiej na tym, a nie traćmy czasu na kłótnie – przekonywał. Na koniec poprosił, aby
nie mieszać jego osoby i miejscowości do jakiś zamętów, bo zwyczajnie tego sobie nie życzy.
radny Lenart Władysław w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na następujące aspekty :
Stwierdził, że nie jest związany z nikim więc musi podzielić się swoimi spostrzeżeniami :
Dla sprawności przebiegu obrad sesji, wnosił o wzajemne poszanowanie, o co zresztą wszyscy
w swoich wystąpieniach proszą. Jeżeli Przewodniczący stoi, to obowiązkiem radnego jest wstać
i na odwrót.
Nie wyobraża sobie, żeby było inaczej.
W dalszej części swojego wystąpienia nawiązał, do wątku zgłoszonego na ostatniej sesji przez
Przewodniczącego Rady, a dotyczącego autoprezentacji, którą mieli rozpocząć młodzi radni, a to
jego zdaniem - radni, którzy już pełnili mandat radnego w poprzedniej kadencji powinni się
przedstawić, lub też należało prezentację rozpocząć alfabetycznie.
Dalej nawiązał do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, który powinien być wybrany
z opozycji, pytał kto doradzał Przewodniczącemu, że taka sytuacja nie została rozważona. Wtedy
i współpraca byłaby inna.
Ostatni wątek skierował do Wójta Gminy przypominając Wójtowi, że wygrał o włos
z konkurentem i dlatego powinien przywołać go do pracy. Oprócz sekretarza, konieczny jest
wicewójt. Byłby Pan wzmocniony, bo przecież gmina duża , a i obowiązków jest wiele. Niech
Pan to przemyśli – apelował na zakończenie radny.
Ustosunkowując się do stanowiska radnego, Przewodniczący celem sprostowania wyjaśnił, że
nie użył sformułowania „młodzi”, lecz nowi radni. Przyznał, że być może wyszło to niefortunnie,
ale to wcale nie oznaczało, że tylko nowi radni mają dokonać prezentacji swojej osoby.
Zaznaczył, że cenne uwagi zawsze jest w stanie przyjąć, nie obraża się. Za wszystkie „wpadki”
w trakcie prowadzenia sesji- przeprosił. Będzie starał się je eliminować.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1415 dokonał zamknięcia obrad II sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczył :
Przewodniczący Rady Gminy
Czarny Dunajec
Stanisław Gonciarczyk
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