P R O T O K Ó Ł nr IX/2015
z IX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 26 sierpnia 2015 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 10.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodniczący Rady – Pan Gonciarczyk Stanisław o godz. 10 00 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i 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.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Rady w sprawie wniesienia uwag, bądź też
zmian do porządku. W związku z tym, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi, Przewodniczący
zaproponowany porządek obrad poddał 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 VIII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie ;
a) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
b) przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny Dunajec.
c) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec (Firma Handlowo -Usługowa Edward Krupa),
d) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec (Firma BLACH DOM Maria Luberda),
e) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec ( P. Anna Gąsienica),
f) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec ( P.H.U. „PALMAR ’’ Paweł Marciński),
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g) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec ( Związek Wędkarski Okręg Nowy Sącz),
h) najmu i dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Chochołów,
i) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Chochołów.
9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z VIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Lenart Władysław,
stwierdził, że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego
przyjęcie bez czytania.
Żaden z Radnych nie wnosił zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego został poddany pod
jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z VIII sesji Rady został przyjęty jednogłośnie,
przy 20 głosach „za” bez czytania.
W trakcie głosowania salę obrad chwilowo opuścił radny T. Krupa.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu głos zabrali niżej wymienieni radni, zgłaszając następujące
interpelacje :
Dzielski Kazimierz po raz kolejny ponawiając swoją interpelację w sprawie stacjonowania
karetki pogotowia, w związku z tym, że pierwsza odpowiedź w tej sprawie, zdaniem radnego
sprowadza się do wyjaśnień czysto technicznych i go nie zadawala, druga natomiast została
skierowana do Dyrektora Szpitala w Nowym Targu, zatem jest niepełna i wymijająca, gdyż
pytanie skierowane było do Wójta Gminy, czy zamierza poczynić starania związane
z przywróceniem karetki do Czarnego Dunajca. Plany i zamierzenia Wójta Gminy były inne,
kiedy była projektowana rozbudowa i przebudowy budynku Centrum Kultury i budynku remizy
OSP w Czarnym Dunajcu. Plan rozbudowy i zagospodarowania tego budynku zakładał, że
w parterze istniejącego budynku i części dobudowanej znajdą się pomieszczenia dla Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz Centrum Ratunkowego. Dlaczego więc zrezygnowano z tego
przedsięwzięcia oraz jakie zostały poniesione koszty związane z projektowaniem tego zadania,
który to projekt wg. wiedzy radnego, po dwóch latach został „wyrzucony do kosza”. W związku
z tym, że został zlecony drugi już właściwy projekt bez pomieszczenia dla Centrum Medycznego
pytał za jaką kwotę został wykonany, czy to aby nie było podyktowane tym, że już były plany
przeniesienia karetki do budynku córki Pana Wójta.
Również Rada Gminy nie była poinformowana, że przeznaczając środki finansowe w wysokości
30 tys. zł. na doposażenie karetki pogotowia było jakby formą „zapłaty” na poczet przeniesienia
karetki do Wróblówki.
Szuba Władysław wnioskował o wystąpienie do Zarządu Wodnego z prośbą o podjęcie działań
mających na celu dokonania oczyszczenia potoku „Piekielnik” w miejscowości Piekielnik.
Czepiel Tadeusz zwrócił uwagę na występujący w ostatnim czasie problem związany
z panującą suszą i zagrożeniem powstawania pożarów. Mając na uwadze pożar jaki miał miejsce
w ostatnim czasie w Załucznem w rejonie torfowisk, proponował podjęcie działań zmierzających
do budowy odpowiednich zbiorników wody. Ponadto pytał czy gmina jest na to przygotowana
i czy posiada odpowiedni program dotyczący zaopatrzenia ludności w wodę. Zaznaczył, że nie
jest to sprawa tylko Rady Gminy, czy Wójta lecz w tym temacie należy również włączyć władze
na szczeblu wojewódzkim.
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Podniósł również kwestię związaną z powołaniem komisji doraźnej, apelując jednocześnie, aby
komisja rozpoczęła w końcu pracę związaną z przygotowaniem statutów gminy i sołectw.
Miętus Stanisław wnioskował o postawienie wiat (prostych zadaszeń) autobusowych na terenie
miejscowości Czarny Dunajec, gdyż zbliża się okres jesienno-zimowy i by pasażerowie
oczekujący na pojazd mogli się schronić w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym przedłożył Wójt
Gminy Józef Babicz.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty i jednostki organizacyjne
Urzędu Gminy działające z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 30 lipca 2015 r. do 25
sierpnia 2015 roku dotyczyły :
1. Wykonania remontu dróg rolniczych na terenie Gminy :
W dniu 29.07.2015r. zawarte zostały umowy z firmami na wykonanie remontu dróg rolniczych
o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach : Czerwienne, Dział, Piekielnik, Pieniążkowice
i Podczerwone. Łączna długość wszystkich odcinków dróg przewidziana do remontu wynosi
0,897 km. Oferowana cena 282.458,85 złotych brutto. Wykonawca Prace Ziemne Maszynami
Budowlanymi Andrzej Kiernia.
Druga firma STM Usługi Transportowo – Sprzętowe Piekielnik odpowiedzialna za remont dróg
rolniczych o nawierzchni tłuczeniowej w miejscowościach : Ciche, Czarny Dunajec, Podszkle
i Wróblówka. Łączna długość wszystkich odcinków dróg przewidziana do remontu wynosi :
1,115 km . Oferowana cena 163.992,36 złotych brutto.
2. Dostawy fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla potrzeb gminy. Umowa została
zawarta w dniu 24.07.2015r. na kwotę 799.500 zł.
3. Rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowa chodnika dla pieszych wraz
z odwodnieniem w miejscowościach Podczerwone i Koniówka. Umowa zostanie zawarta
do końca sierpnia 2015r. Oferowana cena 425.096,78 złotych. Termin realizacji do 19.11.
2015r.
4. Dostawy nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Stare Bystre. Oferowana cena 649.944. zł. termin
dostawy do 30.11.2015r.
5. Świadczenie usług związanych z dożywianiem uczniów w szkołach na terenie gminy
w roku szkolnym 2015/2016 . W dniu 7.08.2015r. zawarte zostały umowy z Dina usługi
Cateringowe Sabina Fryźlewicz Czarny Dunajec za cenę 6,40 zł za jeden ciepły posiłek
dwudaniowy oraz Stołówka „HAPI” Piotr Możdżen Skawa, za cenę 6,40 zł za jeden
ciepły posiłek dwudaniowy.
6. Wykonania remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy przez
firmę Stachoń z Zakopanego. Oferowana cena to 259.441,60 zł.
Wykonania remontu dróg gminnych o nawierzchni tłuczeniowej przez firmę N-KOP
Patryk Nowobilski z Nowego Targu. Oferowana cena 84.508,04 zł.
Z zakresu prowadzonych inwestycji zostały rozpoczęte następujące zadania :
1. Roboty remontowe i adaptacyjne pomieszczeń dla dwóch oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w Dziale. Wartość umowy 42.000 zł, termin wykonania do
19.09.2015r.
2. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuczne. Wartość umowy 4.521,01 zł
z terminem realizacji do 30.09.2015r.
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3. Adaptacja pomieszczeń na trzy oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
w Czerwiennem. Wartość umowy 117.000 zł. Termin realizacji do 30.11.2015r.
4. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cichem. Wartość umowy 3.196,51 zł z terminem
realizacji do 30.09.2015r.
5. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego skoczni narciarskiej w Chochołowie.
Wartość umowy 152.274 zł. Termin wykonania do 31.12.2015 r.
6. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Odrowążu. Wartość umowy 5.017,18 zł. Termin
realizacji do 30.09.2015 r.
7. Wykonanie projektu przebudowy Rynku (strony lewej pomiędzy Urzędem Gminy
i Kościołem) w Czarnym Dunajcu. W dniu 21.08.2015 r. została podpisana umowa
z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji w Maniowach na kwotę 31.3654 zł.
z terminem wykonania do 31.04.2016r.
Na przełomie lipca i sierpnia br. dokonano odbioru dróg :
• gminnej „Wierchowa – do Sośniny” w Starem Bystrem –koszt inwestycji 1.209.607,22
zł, w tym dotacja 945.321 zł i wkład własny 264.286,22 zł,
• gminnej „Szeligówka” w Czerwiennem, koszty 127.414,04 zł, w tym dotacja 99.447 zł,
wkład własny 27.967,04 zł,
• gminnej „Do Jagódków – Paleników” w Podszklu, koszt 133.285,26 zł, w tym dotacja
86.735 zł, wkład własny 46.550,26 zł,
• rolniczych w miejscowościach: Ciche, Czarny Dunajec, Dział, Koniówka, Piekielnik,
Pieniążkowice, Podczerwone, Podszkle i Wróblówka. Całkowity koszt 406.246,20 zł,
w tym dotacja 90.000 zł, wkład własny 316. 246,20 zł. Łączna długość wykonanych dróg
1 997 m.
Z Zakresu Zarządzania Kryzysowego odbyto ćwiczenia nt. : „ Współdziałanie służb
ratowniczych na terenie gminy Czarny Dunajec w trakcie masowego wypadku
drogowego”.
Przeprowadzono posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat :
„Zaopatrzenie Gminy Czarny Dunajec w wodę” oraz dokonanie rozeznania zasobów
wody pitnej na terenie gminy i prowadzenie ciągłego monitoringu w zakresie skutków
suszy występującej na terenie gminy.
8. W dniu 5 sierpnia 2015 r. dokonano montażu zakupionej wiaty przystankowej przy ul.
Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu za kwotę 4.366,50 zł. Całość zadania pokryta została
ze środków własnych.
Z zakresu Pomocy Społecznej :
W ramach udziału w projekcie „pierwszy dzwonek” przyznano wsparcie dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 3+. Wsparcie na 1 dziecko wynosi 120 zł. Przyznano pomoc rodzinom w formie
opłacenia obiadów w szkole dzieci.
Z zakresu Oświaty została zakończona realizacja projektu pn. „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czarny Dunajec. Wartość projektu
653.484,32 zł. Trwają prace związane z jego rozliczeniem.
W dniu 3.08.2015 r. dokonano zakupu gruntu pod skocznię w Chochołowie- nabyto 0.0978 ha za
kwotę 46.553 zł. oraz w dniu 24.08. 2015 r. dokonano zamiany gruntu pod skocznię – nabyto
0.1719 ha w zamian za działkę o pow. 0.1000 ha.
W dniu 25 sierpnia 2015r. Wójt wziął udział w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim na którym
między innymi zostały poruszone sprawy:
1. Informacja dotycząca stanu realizacji projektu „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na
terenie województwa małopolskiego „,
2. „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – realizacja w 2015r.”,
3. „Jakość powietrza i wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2014
roku”.
4. „Ochrona przeciwpowodziowa województwa małopolskiego”.
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5. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia bazy danych : Ewidencja Miejscowości Ulic
i Adresów”.
W ramach przedkładanego Sprawozdania głos zabrał radny Marcin Ratułowski zadając pytanie
dotyczące wyceny działek pod zamianę gruntu pod skocznię w Chochołowie.
Udzielając odpowiedzi Klocek Stanisław – Kierownik, Referatu Geodezji poinformował, że
działka zakupiona pod teren skoczni o pow. 0.0978 ha w Chochołowie oraz działka zamieniona
pod skocznię o pow. 01719 ha zostały wycenione na około 23.000 zł.
Więcej pytań nie było- Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do
akceptującej wiadomości.
Ad. pkt. 6. Informację o działaniach podejmowanych w okresie miedzy sesjami przez
Przewodniczącego Rady złożył – Gonciarczyk Stanisław.
Do przedkładanej informacji nikt z radnych nie wnosił żadnych pytań- przez aklamację została
przyjęta do akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. Nr4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2015 roku
złożyła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Tytułem wstępu poinformowała, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Wójta Gminy
w terminie do końca sierpnia do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze danego roku budżetowego. Przedmiotową informację, w tym samym
terminie należy również przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Do Informacji dołączone zostały sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego osób
prawnych tj. dwóch jednostek kultury : Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury
i Promocji Gminy oraz jednej jednostki zdrowia – Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
W związku z tym, że Informacja została wcześniej dostarczona radnym oraz była przedmiotem
posiedzenia Komisji Budżetowej Skarbnik Gminy przedstawiła skrótowo najważniejsze kwoty
celem zobrazowania jak w ciągu pierwszego półrocza budżet był realizowany.
W ciągu pierwszego półrocza następowały zmiany dotyczące :
• zwiększenia dochodów o kwotę 5.296.946,38 złotych, w tym dotacja celowa na
usuwanie skutków powodzi w wysokości 2.100.000 złotych.
• zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7.944.537,38 złotych ( zwiększenie
z dodatkowych dochodów 5.296.946,38 złotych, z wolnych środków na koncie
bankowym – 1.714.591 złotych oraz kredyt na zakup samochodów bojowych
w wysokości 933.000 zł dla OSP Stare Bystre i Pieniążkowice.
Wykonanie budżetu ogółem przedstawiało się następująco :
Dochody plan 74.697.166,38 złotych, wykonanie 40.680.702,10 zł, co stanowi 54,46%,
Wydatki plan 71.268.490,38 zł, wykonanie 29.718.386,72 zł, co stanowi 41,70%.
Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w realizacji wydatkach majątkowych inwestycyjnych
w wysokości 6,89% w stosunku do planu. Przyczyną jest fakt, że roboty na inwestycjach
rozpoczęte w czerwcu fakturowane są dopiero w miesiącu lipcu. Zadania zaplanowane
w budżecie gminy na 2015 rok będą realizowane do końca roku. Część umów została zawarta
dopiero w miesiącu lipcu.
Informacja zawierała dwie tabele, jedna dotycząca wykonania dochodów, druga wykonania
wydatków z podziałem klasyfikacji budżetowej na działy i rozdziały.
Na koniec pierwszego półrocza spłaty rat kredytów wynosiły 7.126.35, stan zadłużenia gminy na
koniec czerwca wynosił 25.766.150 złotych. Gmina nowych gwarancji nie udzielała, jest jedna
stara gwarancja dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu na kwotę
3.379.683,67 złotych.
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Do złożonej Informacji pytań nie było – Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedmiotową
Informację – stanowiącą zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dotyczyła ona zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 927.882 złote.
Dochody :
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –dotacja celowa na nowe zadanie, które
będzie realizowane przez gminę pn:” budowa instalacji prosumenckich na terenie gminy Czarny
Dunajec” w wysokości 689.819 zł, natomiast planowana kwota wpłaty od ludności 162.963
złote. Ogółem środki planowane na to zadanie z wkładem własnym w wysokości 956.213
złotych.
Oprócz tego zadania w Dziale 801- zwiększenie o kwotę 75.100 zł – środki uzyskane przez
szkoły : Chochołów- 25.000 zł, Podczerwone -8.000 zł, szkoła Podstawowa nr 1 Czerwienne –
5.600 zł, Zespół Szkół Ratułów – 2.000 zł, GZO 7.000 zł, Ciche nr 1-5.000 zł, Ciche nr 2- 2.500
zł.
Dodatkowe środki od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na remont szkoły
w Czerwiennem Dolnem w wysokości 20.000 zł.
Przeniesienie środków na prośbę sołectw w miejscowościach : Ratułów- przesunięcie kwoty
4.000 zł z Funduszu Sołeckiego z zakupu oświetlenia ulicznego na remonty dróg,
Piekielnik –przesunięcie kwoty 6.000 zł z modernizacji dróg na modernizację oświetlenia
ulicznego.
Pytań nie było, w związku z tym po odczytaniu uchwały przystąpiono do jej głosowania :
U C H W A Ł A Nr IX/80/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
realizowany dalszy ciąg podejmowania uchwał i tak :
ppkt. b)
Komentarza do uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy udzielał
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa.
Konieczność opracowania Planu wiązała się z ratyfikowaniem przez Polskę Protokołem z Kioto
oraz przyjętym przez komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno –
energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością
redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału
wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów
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16 sierpnia 2011 roku. Plan jest dokumentem składającym się z inwentaryzacji emisji dwutlenku
węgla, opierającej się na danych dotyczących zużycia energii i paliw na obszarze gminy oraz
planów działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, gdzie wykazane zostały działania
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów
cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy
budżetowej 2014- 2020. Przedmiotowy plan stanowić będzie w okresie programowania środków
unijnych na lata 2014- 2020 podstawowe narzędzie pozyskiwania preferencyjnego finansowania
dla działań związanych z termomodernizacją, racjonalizacją użytkowania energii oraz
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach.
Umowa na opracowanie przedmiotowego Planu została zawarta z Wykonawcą projektu firmą
Energoekspert sp. z o.o. w Katowicach w dniu 20 grudnia 2013 roku na kwotę 68.178 złotych
brutto, w tym dofinansowanie z NFOŚ w wysokości 58.000 zł, pozostała kwota w wysokości
10.178 zł stanowiła wkład własny gminy.
Następnie Kierownik ogólnie poinformował o zebranych ankietach od osób prywatnych, od
podmiotów gospodarczych oraz placówek handlowych. W tym celu na stronie internetowej
gminy w dniach od 16 marca do 30 kwietnia br. była zamieszczona stosowna informacja.
Generalnie Kierownik zaznaczył, iż ściągalność ankiet była słaba, ponieważ niewiele
zainteresowanych osób na nie odpowiedziało.
Po przedstawieniu Planu głos zabrał radny Tadeusz Czepiel prosząc o informację w temacie
planowanej budowy elektrowni wodnej na rzece Czarny Dunajec na jakim etapie obecnie
znajduje się postępowanie administracyjne w tej sprawie.
Informacji udzielił Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk w temacie projektowanych
elektrowni oświadczył, że sprawa dotyczy dwóch elektrowni. Były wydane decyzje
środowiskowe, jedna negatywna z uwagi na sprzeciw społeczny i jakby pogorszenie warunków
życia mieszkańców, druga decyzja pozytywna. Obydwie jednak decyzje zostały zaskarżone.
Jedna przez inwestorów, druga przez środowisko wędkarskie, w efekcie zostały uchylone
i procedura dalej się toczy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało pewne braki
i nieprawidłowości, które są usuwane i powtórnie będzie wydana decyzja środowiskowa.
Została podjęta uchwała jak niżej :
U C H W A Ł A Nr IX/81/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie : przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Następne planowane do podjęcia uchwały dotyczyły przedłużenia umów dzierżaw na terenie
miejscowości Czarny Dunajec oraz Chochołów. Przedkładane uchwały nie budziły żadnych
wątpliwości, kolejno dokonywano ich podjęcia :
Pierwsza uchwała dotyczyła przedłużenia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla
Firmy Handlowo- Usługowej Edward Krupa z Czarnego Dunajca terenu przeznaczonego pod
parking na okres do 31 grudnia 2018 roku.
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U C H W A Ł A Nr IX/82/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt.d)
Przedłużenie umowy dzierżawy dla Firmy BLACH DOM Maria Luberda dotyczyło części
działki położonej w Czarnym Dunajcu pod reklamę na okres trzech lat tj. do 31 grudnia 2018
roku. Roczny czynsz ustalony został na kwotę 1.065,30 zł netto.
U C H W A Ł A Nr IX/83/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Kolejna dzierżawa związana była z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Panią
Annę Gąsienica, terenu położonego w Rynku w Czarnym Dunajcu. Teren ten dzierżawi od 1996
roku nie zalega z płatnościami. Przedłużono umowę na okres dwuletni tj. do 31 grudnia 2017
roku z uwagi na planowaną rewitalizację lewej strony Rynku w Czarnym Dunajcu.
U C H W A Ł A Nr IX/84/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Przedłużenie umowy dzierżawy dla Firmy „PALMAR” Paweł Marciński dotyczyło
nieruchomości gminnej położonej przy ul. Kolejowej w Czarnym Dunajcu do prowadzenia
działalności gospodarczo – handlowej na okres do 31 grudnia 2025 roku. Miesięczny czynsz
ustalono na kwotę 410,26 zł netto
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U C H W A Ł A Nr IX/85/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Następna dzierżawa dotyczyła terenu położonego w Czarnym Dunajcu z przeznaczeniem pod
stawy rybne dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarnym Dunajcu o łącznej pow. 0.6522 ha
na okres do 31 grudnia 2030 roku. Roczny czynsz ustalono na kwotę 423,93 zł netto.
W temacie przedmiotowej dzierżawy radny T.Czepiel zwrócił uwagę, aby w umowie zawrzeć
pewne warunki związane z odpowiednim zagospodarowaniem terenu oraz powstaniem
odpowiedniej infrastruktury i aby przedmiotowy teren był ogólnodostępny.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr IX/86/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt.h)
Najem i dzierżawa na okres trzyletni tj. do 31 grudnia 2018 roku dla Firmy WALMAR Andrzej
Waligóra związana była z prowadzeniem działalności gospodarczej- Stacji napełniania
samochodów gazem propan-butan w miejscowości Chochołów. Miesięczny czynsz został
ustalony na kwotę 1.455,60 zł netto.
U C H W A Ł A Nr IX/87/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie: najmu i dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Chochołów.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
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Ostatnia uchwała związana była z przedłużeniem umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
terenu położonego w Chochołowie przy granicy, dla Firmy Kantor BAX Katarzyna Kos i Anna
Kos, przeznaczonego pod działalność gospodarczą na okres do 31 grudnia 2018 roku.
U C H W A L A Nr IX/88/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Chochołów.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedź na interpelację radnego K. Dzielskiego w temacie karetki pogotowia udzielona
została przez Wójta Gminy – Józefa Babicza. Stwierdził, że udzielona pomoc finansowa na rzecz
powiatu nowotarskiego z przeznaczeniem na zakup urządzenia stanowiącego wyposażenie
Zespołu Ratownictwa Medycznego w wysokości 30.000 złotych była udzielona z myślą
o ratowaniu życia ludzkiego dla całej społeczności Podhala, Orawy i nie tylko, a nie dla Babicza.
W kwestii zmiany lokalizacji stacjonowania karetki pogotowia decyzja została podjęta przez
Województwo i Wójta Gminy nikt o zdanie nie pytał. Oświadczył, że na najbliższą sesję zostanie
poproszony Dyrektor Szpitala Podhalańskiego w Nowym Targu, aby definitywnie zamknąć już
sprawę i na tym dzisiaj proponuje zakończyć temat.
W kwestii projektu dotyczącego rozbudowy budynku remizy OSP w Czarnym Dunajcu
wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława. Poinformowała, że projekt został
zlecony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czarnym Dunajcu, jednak jednostka ta nie mogła
wywiązać się z zobowiązań i doszli do przekonania, że sami nie są w stanie dokonać rozbudowy.
Więc o pomoc poprosili Wójta Gminy, by pomógł im się wywiązać z umowy. Koszt projektu
wynosił około 70 tys. zł. Według tego projektu rozbudowa remizy miała być finansowana ze
środków Unii Europejskiej. Na polecenie decydentów przedsięwzięcie to zostało podzielone na
dwa zadania, jedna część dotyczyła remizy, druga część dotyczyła kultury. W związku z tym, że
gmina nie otrzymała dofinansowania na początku na żadne z tych zadań, przedsięwzięcie nie
mogło być realizowane z powodu braku środków finansowych. Następnie w bardzo krótkim
terminie konkretnie w zeszłym roku gmina otrzymała informację, iż z listy rezerwowej
otrzymuje dofinansowanie, jednak tylko do części strażackiej czyli do remontu pomieszczeń pod
samochody strażackie oraz na zakup samochodu strażackiego. Stąd też nastąpiła zmiana
projektu. Skarbnik poinformowała również, że w tym roku była szansa na pozyskanie części
środków z programu transgranicznego na zadanie związane z kulturą, jednak partner słowacki
gmina Chabowka wycofał się z tego i zadanie nie mogło być realizowane.
W związku z tym, że radny K. Dzielski nie do końca był usatysfakcjonowany udzieloną
odpowiedzią i chciał znać koszty drugiego projektu ustalono, że po sesji w Referacie
Finansowym, radny taką informację uzyska.
W kwestii zanieczyszczonego potoku „Piekielnik” w miejscowości Piekielnik zostanie
zorganizowane w tej sprawie spotkanie z udziałem przedstawicieli z Zarządu Wodnego celem
ustalenia konkretnych działań.
Interpelacja podnoszona przez radnego T. Czepiela w temacie komisji doraźnej Rady Gminy
mającej na celu opracowanie statutów gminy i sołectw ustali tryb pracy po sesji Rady.
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Natomiast do sprawy związanej z występującą suszą i pożarami w rejonie torfowisk odniósł się
Sekretarz Gminy. Temat zbiorników w celu ochrony lasów i torfowisk był zgłaszany do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przez radnego T. Czepiela i była odpowiedź w tej
sprawie. Jednak Sekretarz oświadczył, że inicjatywa związana z postawieniem zbiorników
wodnych należy do gminy z tym, że obowiązująca procedura związana mi. inn. z uzyskaniem
pozwolenia wodno-prawnego i raport oddziaływania na środowisko w tym zakresie musi być
spełniona i Regionalny Dyrektor gwarancji takiej nie da, że uda się ją przeprowadzić.
Wypowiedź uzupełnił Wójt Gminy informując raz jeszcze o przeprowadzonym posiedzeniu
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat : „Zaopatrzenie Gminy Czarny Dunajec
w wodę” oraz dokonanie rozeznania zasobów wody pitnej na terenie gminy i prowadzenie
ciągłego monitoringu w zakresie skutków suszy występującej na terenie gminy.
Sprawa postawienia wiat przystankowych wymaga wykonania dokumentacji oraz zgód
właścicieli, w tym miejscu Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Czarny
Dunajec o zaangażowanie i wskazanie miejsc gdzie powinny one powstać.
Ad. pkt. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Czesław Wajda ponowił sprawę zgłaszaną już wcześniej przez radnego J. Miętusa,
a dotyczącą wycięcia krzewów przy drodze wylotowej ze Starego Bystrego w kierunku Cichego
dokładnie w Miętustwie, które to krzewy zasłaniają widoczność od strony Czarnego Dunajca
oraz powodują duże utrudnienie związane z włączeniem się do ruchu drogowego.
Radny Tadeusz Czepiel zgłosił problem związany z brakiem miejsc parkingowych na parkingu
za Urzędem Gminy dla petentów załatwiających sprawy w urzędzie, z prostej przyczyny, że
pierwsze miejsca zajmowane są przez pracowników urzędu. W związku z tym proponował, aby
pracownicy swoje samochody parkowali dalej, tak aby parę miejsc postojowych pozostawiać dla
petentów.
Do uwagi ustosunkował się Wójt Gminy tłumacząc, że często dochodzi do tego typu sytuacji, że
kierowcy z innych miejscowości zostawiają samochody przy gminie na cały dzień i stąd jadą
autobusem do Zakopanego czy Nowego Targu, oraz Kierownik Referatu Budownictwa – Antoni
Chlebek stwierdzając, że musi obowiązywać pewien porządek, jedynym rozwiązaniem jest
umieszczenie tabliczki z napisem, że parkowanie obowiązuje na czas załatwienia sprawy
w urzędzie lub tym podobnym.
Sprawa znowu wywołała wiele kontrowersji, zabierając głos radny Kazimierz Dzielski poparł
stanowisko radnego T. Czepiela sugerując, że w tej sprawie należy znaleźć rozwiązanie poprzez
wprowadzenia ograniczenia czasu parkowania dla klientów podjeżdżających pod Urząd Gminy.
W dalszej części poruszył sprawę panującego nieporządku wokół placówek handlowych
w Rynku w Czarnym Dunajcu polegającego na wystawianiu towaru przed sklepem.
Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu zwróciła się
do Komendanta Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu z problemem, który był podnoszony na
ostatniej odprawie dyrektorów szkół związany z dewastacją placów zabaw zlokalizowanych przy
szkołach na terenie gminy przez młodzież pozaszkolną oraz podjęciem działań poprzez
wzmożenie patroli policyjnych.
Podobny problem dewastacji placu zabaw w Czarnym Dunajcu zgłosił radny Miętus Stanisław
prosząc jednocześnie o podjęcie interwencji przez Komisariat Policji.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1310 dokonał zamknięcia obrad IX sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław
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