P R O T O K Ó Ł nr IX/2011
z IX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 lipca 2011 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 50.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Szuba Władysław , który usprawiedliwił swoją nieobecność :
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 19 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady poprosiła Radę o wyrażenie stanowiska w tej kwestii.
Wobec faktu , iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych propozycji do projektu porządku obrad
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 19
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.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2022.
c) zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.
d) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 20122015.
e) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
f) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności oraz zamianę nieruchomości położonych
w Czarnym Dunajcu.
g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Czarny
Dunajec.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
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9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
W tym momencie na salę obrad przybył radny Ligas A. Aktualna ilość radnych – 20.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z VIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Szymusiak Adam ,
stwierdził , że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego
przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu , iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych 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.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych interpelacji głos zabrali :
radny Szymusiak Adam dokonać naprawy położonych korytek wzdłuż drogi gminnej do
„Wronów” w miejscowości Załuczne.
Należy zamontować lustro koło posesji nr 1 w Załucznem od strony miejscowości Piekielnik.
radny Marduła Kazimierz dokonać czyszczenia rowów przydrożnych wzdłuż drogi
wojewódzkiej na odcinku od Równi w stronę miejscowości Koniówka , gdyż ulewne opady
deszczu jakie ostatnio mają miejsce , powodują podtopienia piwnic.
radny Czepiel Tadeusz pytał o zawansowanie prac związanych z odnawialnym źródłem energii
(kolektory słoneczne) , kiedy będzie ogłoszony przetarg , ponieważ mimo zapewnień prace
przeciągają się w czasie.
Ponadto wnioskował , aby informacje dotyczące terminów mających się odbyć przetargów oraz
wyłonionych w ich trakcie Wykonawców na zadania inwestycyjne gminy podawać na stronie
internetowej gminy.
radny Miętus Józef interpelował w sprawie pogłębienia rowów przydrożnych wzdłuż drogi
powiatowej na granicy Miętustwa i Cichego w stronę Starego Bystrego.
Palenik Beata – Przewodnicząca Rady podnosiła niewłaściwe udrożnienie studzienek
kanalizacji burzowej na ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu przez Wojewódzki Zarząd Dróg
w Krakowie.
Ponadto zaapelowała do Wójta Gminy o spowodowanie rzetelniejszego wykonywania
obowiązków przez sprzątaczy odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku w Rynku
w Czarnym Dunajcu.
Ad. pkt. 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
W ramach przedkładanej Informacji zapytania wnieśli :
radny Kapałka Edward w związku z pkt. 9 . informacji poprosił o szersze przybliżenie tematu
związanego z zamierzeniami inwestycyjnymi w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie
gminy , a przede wszystkim w Sołectwie Piekielnik.
Udzielając odpowiedzi Wójt poinformował o mającym się odbyć w miesiącu sierpniu przetargu
na wykonanie kanalizacji w miejscowości Piekielnik.
W związku z tym ,iż radni Garbaciak Tomasz poprosił o przybliżenie sprawy kanalizacji
w części południowej gminy, natomiast T. Czepiel proponował o omówienie tego tematu na
forum komisji czy sesji Rady, gdyż jak się okazuje o dofinansowanie środków może
występować nie tylko Przedsiębiorstwo lecz również zainteresowana gmina przykład
miejscowości Morawczyna , która otrzymała 2 mln. złotych).
W podnoszonej kwestii głos zabrał :
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Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk zapewniając , iż istnieje możliwość ubiegania się
o środki finansowe , jednak musi być wykonany projekt , dokumentacja , ponieważ tylko wtedy
jest sens przystępować do projektu. W chwili obecnej na etapie ukończenia inwestycji jest
kanalizacja uzupełniająca w Czarnym Dunajcu , rejon Poczty , fragment ulicy Jana Pawła oraz
okolice ul. Kamieniec. Dosyć mocno są zaawansowane prace w miejscowości Chochołów , ze
względu na sieć dróg gminnych prace idą bardzo powoli , jednak udało się kilka ważnych
rejonów zaprojektować na które są zgody. To są te odcinki , na które będzie można się ubiegać
o środki finansowe. Zgodnie z harmonogramem Urzędu Marszałkowskiego będzie ogłoszony
nabór z Programu Obszarów Wiejskich. Tyle jest na dzień dzisiejszy. W przypadku inwestycji
w innych miejscowościach po pierwsze musi być wyznaczony teren , wykonana dokumentacja
i wtedy można ubiegać się o środki finansowe.
Według radnego Stanisława Gonciarczyk należy się zastanowić nad możliwością pozyskania
środków finansowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków , chociażby dlatego gdyż taka
miejscowość jak Odrowąż na pewno nie ma szans na kanalizację ze względu na zbyt małą
gęstość zaludnienia na 1 km ,a co z kolei powoduje duże nakłady finansowe. Pytał czy prawdą
jest , iż w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest zapis ,że przydomowe
oczyszczalnie muszą być zlokalizowane w pobliżu cieków wodnych do których zrzuca się ścieki
oczyszczone.
Na tym dyskusja została zakończona – Rada przez aklamację przyjęła przedkładaną
Informację o pracy Wójta w okresie między sesjami – stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał.
ppkt. a )
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dochody :
zmniejszenie dochodów o kwotę 7.100.195 złotych :
• zmniejszenie planowanej dotacji na modernizację ulic w Czarnym Dunajcu – tzw.
„Schetynówka” o kwotę 2.051.570 złotych.
• zmniejszenie wysokości planowanej dotacji na budowę ścieżki rowerowej – 5.200.000
złotych.
zwiększenia dochodów :
• sprzedaż mienia w czarnym Dunajcu – 23.000 złotych,
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
szkołę w Załucznem – 28.375 złotych
• dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do
pól – 100.000 złotych.
W rezultacie następuje zmniejszenie dochodów o kwotę 7.100.195 złotych.
Wydatki :
zmniejszenie wydatków jest niższe od dochodów , gdyż pozostają do wykorzystania środki
pochodzące z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 161.000 złotych z przeznaczeniem na :
1) wykonanie dokumentacji remizy OSP w Czarnym Dunajcu – 61.000 złotych,
2) zwiększenie środków zaplanowanych na opłacenie inspektora nadzoru przy modernizacji
dróg i ulic – 100.000 złotych.
Pozostałe zmiany związane są :
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3) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg
dojazdowych do pól – 100.000 złotych.
4) rezygnacja z zaciągnięcia kredytu na budowę ścieżki rowerowej 1.450.000 złotych oraz
zmniejszenie o 600.000 zł planowanego kredytu na budowę chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Chochołowie. O kwotę 2.050.000 zł zwiększa się planowany kredyt na
modernizację ulic w Czarnym Dunajcu tzw. „schetynówka” , przy równoczesnym
zmniejszeniu planowanych na tym zadaniu wydatków finansowych z dotacji o kwotę
2.051.570 zł , zwiększeniu wydatków z dochodów własnych o 23.000 zł i przesunięciu tej
kwoty na zadanie modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu.
5) dodatkowe środki na modernizację kotłowni w budynku gimnazjum w Załucznem
w wysokości – 28.375 złotych.
Przesunięcia środków na zadaniach w niektórych Sołectwach i tak :
6) Ciche – zmniejszenie z remontów i modernizacji dróg , z równoczesnym zwiększeniem
środków na remont garażu w remizie OSP Ciche Środkowe – kwota 4.000 złotych.
7) Pieniążkowice – zmniejszenie środków z zadania remonty dróg , z równoczesnym
zwiększeniem środków na utwardzenie placu przy remizie OSP o kwotę 4.300 złotych,
8) Wróblówka – zmniejszenie środków na modernizację boiska sportowego ,
z równoczesnym zwiększeniem środków na modernizację oświetlenia dróg o kwotę –
2.200 złotych.
Ogółem zmniejszenie wydatków następuje o kwotę 6.939.195 złotych.
Zwiększenie przychodów budżetu gminy o kwotę 161.000 zł ( przychody pochodzące z wolnych
środków na rachunku bieżącym gminy) – zgodnie z zał. nr 3 do uchwały
Zmniejszenie dotacji o 600.000 złotych – zgodnie z zał. nr 4 do uchwały.
Pytań nie było , dokonano zatem podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr IX/88/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczyła zmiany kwot dochodów , wydatków
przychodów i deficytu budżetowego na rok 2011 oraz przesunięcia terminu realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą „ Historyczno - kulturowo- przyrodniczy szlak dookoła Tatr etap I
odcinek ścieżki rowerowej Nowy Targ – Sucha Hora”.
Dodatkowo wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia :
1) „Modernizacja budynku dzierżawionego dla Policji”. Obecnie opracowany jest kosztorys
inwestorski na kwotę 1.200.000 zł. W budżecie gminy jest zaplanowana kwota
w wysokości 500.000 zł , być może po przetargu kwota zostanie obniżona , lecz żeby
w ogóle przystąpić do przetargu musi być zgoda Rady ,że brakująca kwota zostanie
zaplanowana w budżecie roku przyszłego.
2) „ Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru
Chochołów 13”. Zmiana związana jest z planowaną budową skoczni. Koszt zmiany
studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru to kwota 60.000
złotych. Finansowanie przez okres dwóch lat 2012- 2013.
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W temacie przedkładanej uchwały głos zabrał radny Tadeusz Czepiel dając pod rozwagę
sprawę przedsięwzięcia „Modernizacja budynku dzierżawionego dla Policji „ Koszt remontu
tego budynku jest bardzo wysoki w związku z czym może należałoby budynek ten przekazać
Policji, natomiast równowartość dochodu z tego tytułu przeznaczyć na cele Samorządu Sołectwa
Czarny Dunajec , gdyż obiekt ten ciągle będzie wymagał nakładów finansowych.
Przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr IX/89/2011
RADY G MINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
– 2022.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, zapisanego już w budżecie gminy na
2011 rok w wysokości 12.450.000 złotych uściśla okres spłaty tego kredytu, określa
zabezpieczenie i wykaz zadań , które będą realizowane , a to :
• budowa sali gimnastycznej Chochołów – 1.200.000 złotych,
• budowa sali gimnastycznej Stare Bystre – 1.000.000 złotych,
• budowa remizy OSP w Piekielniku – 400.000 złotych,
• budowa gimnazjum w Czarnym Dunajcu – 1.500.000 złotych,
• modernizacja ulic w Czarnym Dunajcu – 5.050.000 złotych,
• sfinansowanie pomocy dla Powiatu Nowotarskiego – modernizacja dróg powiatowych
Pieniążkowice – Piekielnik – 1.500.000 złotych,
• sfinansowanie pomocy dla Województwa Małopolskiego – budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Pieniążkowicach – 800.000 złotych,
• budowa boiska sportowego ORLIK 2012 w Cichem – 500.000 złotych,
• modernizacja budynku (siedziby Policji) w Czarnym Dunajcu – 500.000 złotych.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr IX/90/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie : zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
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W roku bieżącym przeprowadzone zostaną wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym
Targu na kadencję 2012 – 2015. Wybory przeprowadzają rady gmin w terminie do 30
października 2011 roku. Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upłynął z dniem 30 czerwca
br. Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ustalił liczbę ławników. W przypadku Gminy
Czarny Dunajec ustalono 1 ławnika do Sądu Pracy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu.
Zgodnie z art. 163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje Zespół , który przedstawia radzie na
sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.
Został powołany Zespół w następującym składzie :
1)
2)
3)
4)

Babicz Józef – Wójt Gminy,
Palenik Beata – Przewodnicząca Rady,
Czepiel Tadeusz – radny Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław – radny Rady Gminy.

Na tę okoliczność została podjęta uchwała :

U C H W A Ł A Nr IX/91/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie : powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławnika
sądowego na kadencję 2012 – 2015.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Trzy kolejne uchwały , a zarazem ostatnie planowane do podjęcia na dzisiejszej sesji związane
były z dzierżawą mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec, zniesieniem
współwłasności oraz zamianą nieruchomości na terenie miejscowości Czarny Dunajec.
Pierwszy projekt uchwały dotyczył dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 –ciu lat
Towarzystwu Sportowemu „PODHALAŃSKI” działek o łącznej powierzchni 1.4446 ha
położonych w Czarnym Dunajcu przy ul. Targowej „CAMPING” , stanowiących własność
Gminy. Na działkach tych znajdują się budynki sanitariatów kuchni polowej oraz domek
campingowy. Czynsz roczny z tego tytułu wyniesie 300 złotych.
Sprawa dzierżawy była rozpatrywana przez Radę Sołecką Sołectwa Czarny Dunajec , która
wyraziła pozytywną opinię i opowiedziała się za wydzierżawieniem tego terenu.
Kierownik Referatu Geodezji – Klocek Stanisław odpowiadając na wątpliwość
Przewodniczącej Rady zapewnił , iż w umowie zostaną zastrzeżone wszystkie prawa związane
z udostępnieniem tego terenu na czas organizowania imprez publicznych między innymi
„Hołdymasu” , jakie do tej pory były organizowane.
Dokonano zatem podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr IX/92/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 2011 roku

7

w sprawie : dzierżawy na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.

Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami „za” , przy 1
głosie „wstrzymującym „ podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Trzech radnych będących na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.
ppkt. f)
Zniesienie współwłasności oraz zamiana nieruchomości dotyczyła w 49/100 częściach własność
Gminy i w 51/100 częściach Parafii Rzymsko – Katolickiej w Czarnym Dunajcu.
Przed przystąpieniem do głosowania Rada została dokładnie zapoznana z załącznikiem
graficznym w postaci mapy w skali 1: 1000.
Pytań nie było , podjęto uchwałę :
U C H W A L A Nr IX/93/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności oraz zamianę nieruchomości
położonych w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Druga zamiana dotyczyła również nieruchomości stanowiącej własność gminy o pow. 0.0084 ha
położonej w Czarnym Dunajcu za nieruchomość o łącznej powierzchni 0.0051 ha stanowiącej
własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czarnym Dunajcu.
Podział służy regulacji granicy pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami.
Zamiana wyżej opisanych nieruchomości została zobrazowana Radzie na podstawie załącznika
graficznego – mapy w skali 1: 500.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr IX/94/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Wymiana korytek wzdłuż drogi gminnej do „Wronów” w miejscowości Załuczne w niedługim
czasie zostanie wykonana , ze środków będących w posiadaniu Sołectwa.
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Zostanie również zamontowane lustro koło posesji Nr 1 w Załucznem od strony Piekielnika.
Sprawa pogłębienie rowów przydrożnych wzdłuż drogi wojewódzkiej jak również sprawa
zamulonych przepustów była już zgłaszana do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.

Nie mniej jednak po raz drugi Urząd Gminy wystąpi z pisemną prośbą o podjęcie czynności
związanych z udrożnieniem rowów jak i też przepustów wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 958 –
Chabówka – Zakopane w miejscowości Chochołów.
Postęp prac związany z odnawialnym źródłem energii (kolektory słoneczne) przedstawił
Kierownik Referatu Budownictwa – Chlebek Antoni, natomiast tytułem uzupełnienia
Sekretarz Gminy.
Kierownik przyznał , iż ogłoszenie przetargu przeciąga się w czasie (około 2 miesięcy) ale
spowodowane jest to różnymi wyjaśnieniami jakie Urząd musi składać do Urzędu
Marszałkowskiego , ponieważ nie zgłosiła się liczba wymaganych osób , które wcześniej
zadeklarowały wolę montażu solarów. Na początku brakowało 200 gospodarstw , została
stworzona lista rezerwowa , z której parę osób zdecydowało się na założenie kolektorów
słonecznych. Ostatnio na etapie są wyjaśnienia związane z montażem solarów na budynkach
użyteczności publicznej. Kierownik zapewnił ,iż prawdopodobnie w przyszłym tygodniu
zostanie ogłoszony przetarg , gdyż urząd do 28 września powinien zawrzeć umowę
z Wykonawcą. Następnie Kierownik przytoczył niektóre zapisy z umowy. W § 6 umowy jest
określony planowany termin realizacji projektu tj. montaż kolektorów słonecznych nastąpi
w latach 2011 – 2012 i jest zależny od harmonogramu ustalonego z Wykonawcą , po
przeprowadzeniu przetargu. Termin ten z uwagi na nieprzewidziane okoliczności może ulec
wydłużeniu. Z tego tytułu właściciel nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do
gminy.
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk – potwierdził , iż w przyszłym tygodniu planowany jest
przetarg , chociaż negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w dalszym ciągu trwają. Problem tak
naprawdę polega na tym , że te negocjacje są bardzo trudne. W przyszłym tygodniu jest również
planowane spotkanie na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z udziałem Posła na
Sejm RP oraz zainteresowanymi gminami , które borykają się z podobnymi problemami. Od
samego początku jest szereg nieścisłości w tym projekcie i tak naprawdę nie wiadomo czy osoby
zaangażowane chcą , aby projekt ten wszedł w realizację.
W temacie tym głos zabrał radny Chowaniec Sebastian w jego opinii problem tkwi w źle
sporządzonej umowie , 400 osób podpisało umowę jednak z wielkimi wątpliwościami
i obawami. W miesiącu wrześniu zbliża się termin wpłaty drugiej raty , natomiast w przypadku
gdy gmina napotyka na tego typu trudności nie wiadomo czy wpłaty te należy uiszczać.
Odmienne stanowisko w podnoszonej kwestii wyraził Sekretarz Gminy , który nie zgodził się
z wypowiedzią radnego , jakoby główną przyczyną braku zainteresowania była źle sporządzona
umowa. Umowa jest sporządzona zgodnie z obowiązującym stanem prawnym , temat jest o tyle
skomplikowany ,że inwestycja została podzielona na zadanie obejmujące wykonanie kotłowni
i montaż kolektorów. Organ przydzielający środki finansowe nie interesuje wykonanie kotłowni ,
wszystkie te zawiłości trzeba było przetransponować do umowy. Informacje na bieżąco szły do
wszystkich zainteresowanych właścicieli i na pewno nie ta kwestia była przyczyną zdecydowanej
większości rezygnacji. Mieszkańcy po tak długim okresie oczekiwania na projekt zmienili swoje
zdanie , zmieniała się ich sytuacja i wiele osób nawet nie zapoznało się dokładnie z umową.
Zapewnił ,że na bieżące wszystkie informacje będą umieszczone na stronie internetowej gminy.
W temacie interpelacji dotyczącej umieszczania na stronie internetowej gminy informacji
dotyczącej ogłaszanych przetargów i wyłanianych Wykonawców , Kierownik oświadczył , iż
wszelkie informacje na ten temat są na bieżąco podawane na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych – zgodnie z wymogami ustawy
– Prawo zamówień publicznych.
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Sprawa pogłębienia rowów przydrożnych wzdłuż drogi powiatowej na granicy Miętustwo –
Ciche w stronę Starego Bystrego była już wcześniej zgłaszana , przy okazji zniszczeń
spowodowanych ostatnimi ulewami - do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu , który
stoi na stanowisku, iż woda spływa z pól prywatnych właścicieli i Zarząd w tym kierunku nie
podejmie żadnych działań. W związku z czym Urząd Gminy wykonał prace związane
z odwodnieniem terenu.
Zostanie ponowiona interpelacja dotycząca źle wykonanych robót związanych z udrożnieniem
studzienek kanalizacji burzowej oraz sprawa niewłaściwego wyprofilowania nawierzchni na
ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos zabrała Przewodnicząca Rady , która przekazała informacje
z odbytego wyjazdu do Krakowa , którego celem było omówienie z Inspektorią Krakowską
Zgromadzenia Salezjan sprawy dalszego funkcjonowania Liceum Salezjańskiego w Czarnym
Dunajcu. Zasadniczą bolączką Inspektorii , która już wielokrotnie była podnoszona to sprawa
własności budynku , a co za tym idzie nie mogą finansować w ten obiekt , ponieważ są ich
właścicielami tylko w 51 % (49% własność – gminy). W sprawie braku naboru do klasy
pierwszej ks. Dyrektor oświadczył ,iż zrobił w tym kierunku wszystko , była promocja tegoż
Liceum , były organizowane pogadanki we wszystkich gimnazjach na terenie gminy. Decyzja
o zamknięciu naboru do klasy pierwszej była podjęta ze względu na fakt , iż 13 osób złożyło
podanie o podjęcie nauki , natomiast nakłady finansowe są niewspółmierne. Dotacje z Powiatu
są małe i z roku na rok coraz mniejsze. Z naszej strony padła propozycja utworzenia szkoły
zawodowej , jednak ks. Salezjanie nie poparli tego pomysłu , gdyż tego typu szkoła nie jest
wychowawcza , ponieważ nauka trwa 2 dni ,a trzy dni praktyka , natomiast ich przesłanką jest
nacisk na wychowanie młodzieży. Również propozycja stworzenia szkoły policealnej nie
spotkała się z aprobatą. Prawdopodobnie przed 7 laty utworzona została klasa gimnazjalna ,
która w tym roku została zamknięta , ale w ogóle nie był ogłaszany nabór.
Na najbliższą sesję Rady , prawdopodobnie w miesiącu wrześniu zostaną zaproszeni
przedstawiciele Powiatu , którzy wypowiedzą się w temacie naliczania subwencji , ks. inspektor ,
ekonom Inspektorii Krakowskiej oraz ks. Dyrektora tegoż Liceum , aby ostatecznie ustalić jakieś
rozwiązania, co do dalszego funkcjonowania Liceum.
Zabierając głos w podnoszonej kwestii radny Chowaniec Sebastian zwrócił uwagę na aspekt
wychowawczy Liceum , ale również i na to , że wielu uczniów ma indywidualny tok nauczania
ze względu na stan zdrowia. Takich uczniów na pewno żadne szkoła średnia nie przyjmie.
I właśnie ze względu na to za wszelką cenę trzeba to Liceum utrzymać.
W drugiej części swojego wystąpienia nawiązał do wypowiedzi radnego St. Gonciarczyka , a
dotyczącej kwestii finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawiłej procedury
związanej z otrzymaniem pozwolenia na budowę , gdyż inwestycja ta musi być zgodna
z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego gminy , gdzie jest zapis mówiący
o oczyszczalniach lokalnych , a za takie nie uważa się oczyszczalnie przydomowe. Problem tkwi
właśnie w interpretacji pojęć. Na koniec w związku z tym ,iż wiele osób jest zainteresowanych
przydomowymi oczyszczalniami zwrócił się z prośbą o konkretną interpretację przepisów.
W temacie oczyszczalni ścieków głos zabrał jeszcze radny Krupa Tadeusz wskazując na
występujący problem z lokalizacją oczyszczalni ścieków w części południowej gminy.
Do podnoszonej kwestii ustosunkował się Sekretarz Gminy , przypominając , iż aglomeracja
Stare Bystre została stworzona i jest ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków , co
jest warunkiem do pozyskania środków finansowych z programów unijnych. W miejscowości
Stare Bystre powstały dwa problemy , po pierwsze wygórowana cena dyktowana przez jednego
z właścicieli gruntu ,po drugie opór ludzi którzy obawiają się różnych uciążliwości nie do końca
uzasadnionych i proponują umiejscowić oczyszczalnię poza korytem rzeki Rogożnik (z drugiej
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strony). Taka zmiana lokalizacji nic nie da i na pewno nie zmieni uciążliwości związanych
z zapachem.
W dalszej części Wolnych wniosków głos zabrał :

Bobek Józef – Sołtys Sołectwa poruszył stan dróg gminnych na terenie Sołectwa Odrowąż,
podkreślając , iż jest on katastrofalny , gdyż ostatni remont tych dróg miał miejsce 30 lat temu.
Problem jest o tyle poważny , gdyż chodzi tu o parę kilometrów (około 4 km) nawierzchni, która
wymaga odbudowy. Apelował do Rady Gminy o zrozumienie , gdyż jako Sołtys nie jest w stanie
tego problemu rozwiązać. Jednym ze sposobu rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu.
W dalszej części swojego wystąpienia nawiązał do tematu Liceum w Czarnym Dunajcu, a
konkretnie do sprawy zamiany terenu z Parafią i przeznaczenie go na plac zabaw, osobiście jest
przeciwny takiemu rozwiązaniu , może teren należałoby przeznaczyć na potrzeby Liceum i w ten
sposób uratować go przed likwidacją , jest to sprawa pokoleniowa dla obecnej władzy jak i też
poprzedniej – mówił Sołtys kończąc swoje dywagacje.
Tok myślenia nie podzieliła Przewodnicząca Rady i Wójt Gminy podkreślając ,że sprawa
zamiany działek nie ma tu żadnego znaczenia , najważniejsza sprawą jest znaleźć rozwiązanie ,
co do dalszego funkcjonowania tegoż Liceum.
Styrczula Andrzej Sołtys wnioskował o uzupełnienie brakujących znaków drogowych oraz
postawienia lustra w rejonie tzw. Lejówki na skrzyżowaniu w miejscowości Podczerwone.
Na zakończenie głos zabrał Kierownik Referatu Budownictwa ustosunkowując się do
sprawy zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy odnośnie oczyszczalni
przydomowych.
Plan zagospodarowania był uchwalony w 2003 roku , wtedy sprawa oczyszczalni przydomowych
w ogóle nie była brana pod uwagę. Dlatego zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego
mają się nijak do tego typu oczyszczalni. W związku z tym powstał konflikt , przy wydawaniu
pozwolenia na budowę przez Starostwo , które wnikliwie każdy przepis stosuje. Jest mowa
o grupowych oczyszczalniach ścieków, powstał więc problem z definicją zapisu. Obecnie Urząd
przystąpił do opracowania studium uwarunkowań , w którym to muszą się znaleźć precyzyjne
zapisy dotyczące oczyszczalni , a później w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 12 50 dokonała zamknięcia obrad IX sesji RADY GMINY.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

