P R O T O K Ó Ł nr V/2011
z V sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 22 marca 2011 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Gonciarczyk Stanisław – radny z OdrowąŜa , 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 , iŜ 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
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o wprowadzenie w pkt. 7 dodatkowych projektów uchwał
: w ppkt. „n” uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Piekielniku oraz ppkt. „o” uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego
Planu Odnowy Miejscowości Stare Bystre.
Przy aprobacie Rady proponowane zmiany do projektu porządku obrad zostały poddane pod
jedno głosowanie , w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie , przy 20 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , 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 IV sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany uchwały Nr IV/30/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
b) zmiany budŜetu gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2011 , Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec , z dnia 26 stycznia
2011 roku.
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c) przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz
zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
d) przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz
zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
e) wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki w 2012 roku.
f) zarządzenia poboru podatków lokalnych , podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
g) powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
h) wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej.
i) nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej.
j) dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec - (Pani Maria Korczak).
k) dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec - (Firma Kantor)
l) dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec - (Wspólnota Mieszkaniowa).
m) dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec - (Andrzej Kiernia).
n) nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Piekielniku.
o) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Stare Bystre.
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z IV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Klimowski Władysław ,
stwierdzając iŜ protokół ten w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji , wnioskując
jednocześnie o jego przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu , iŜ nikt z Radnych nie wnosił Ŝadnych zastrzeŜeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z IV sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
radny Szuba Władysław Z ustaleń Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Targu
wynika , iŜ chodnik przy drodze powiatowej PieniąŜkowice - Piekielnik w miejscowości
Piekielnik zaprojektowano o szerokości 1,5 m. Według radnego jest to chodnik za wąski , prosi
więc o podjęcie interwencji i poszerzenie chodnika do 2 m.
Druga podnoszona przez radnego interpelacja dotyczyła podjęcia czynności zmierzających do
otwarcia nowo wybudowanego boiska Orlik 2012 w miejscowości Piekielnik.
radny Chowaniec Sebastian nawiązując do swojego przedmówcy zwrócił uwagę na
występujący problem z oświetleniem boiska oraz , aby Wykonawca dokonał naprawy usterek
technicznych związanych z urywającymi się wkrętami i dokończeniem linii ograniczających
boisko.
Zgłosił równieŜ występującą wyrwę na drodze gminnej „ Do Studzionek” w miejscowości
Podszkle.
Marduła Kazimierz wnioskował o wykonanie czyszczenia rowów przydroŜnych oraz
o ich pobranie w koniecznych miejscach przy drodze wojewódzkiej, po prawej stronie od
miejscowości Koniówka do miejscowości Chochołów.
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Ponadto zgłosił , iŜ na drodze gminnej „Krowiarki” w Chochołowie na niektórych odcinkach
nawierzchnia asfaltowa jest popękana , w związku z czym naleŜy zwrócić się do Wykonawcy
o wykonanie poprawek na drodze w ramach trwającej gwarancji.
Dokonać równieŜ czyszczenia chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Chochołów ,
który to jest mocno zabrudzony po okresie zimowym.
Klimowski Władysław zwrócił się z prośbą o dokonanie zamontowania tablic z nazwami ulic
w Czarnym Dunajcu , podkreślając ,Ŝe takie wnioski padały juŜ wielokrotnie na Zebraniach
Sołectwa Czarny Dunajec.
Kapałka Edward pytał o powód przesunięcia wykonania dokumentacji na planowaną
oczyszczalnię ścieków w Piekieleniku , w pierwszej wersji dokumentacja ta miała być wykonana
w I kwartale 2011 roku.
W związku z zaciągniętym kredytem na wykonanie pokrycia dachowego na budynku Domu
Nauczyciela w Piekielniku pytał o wpływy dochodów z tytułu czynszów za mieszkania
i przeznaczenie ich na ewentualne pokrycie kosztów związanych z wymianą pokrycia.
Leja Andrzej wnioskował o wykonanie czyszczenia rowów przydroŜnych i poprawienia
poboczy przy drodze powiatowej w miejscowości Ratułów oraz zabezpieczenie osuwiska
w rejonie „Muliców „ w Ratułowie.
Ad. pkt. 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
W ramach przedkładanej Informacji głos zabrał radny Tylka Jan prosząc o szersze przybliŜenie
pkt. dotyczącego spotkania z przedstawicielami Tatrzańskiego Parku Narodowego w sprawie
moŜliwości ulokowania na terenie Gminy azylu dla niedźwiedzi brunatnych.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował , iŜ Dyrekcja Parku zwróciła się do
Urzędu Gminy z prośbą o udostępnienie terenu w Baligówce w Czarnym Dunajcu
z przeznaczeniem pod skansen dla niedźwiedzi. Jest problem w skali w ogóle Karpat nie tylko
Polski czy Podhala z niedźwiedziami , które to za bardzo człowieka się nie boją i zbliŜają się do
siedzib , nie ma zgody instytucji środowisk na odstrzał tych niedźwiedzi , w związku z czym są
poszukiwane miejsca Ŝeby ich gdzieś trzymać. Oczywiście w celach turystycznych równieŜ ale
równieŜ Ŝeby ich sterylizować i trzymać w zamknięciu , poniewaŜ one juŜ raczej do natury nie
wracają , zostają do końca. Są to na razie rozmowy wstępne , przygotowanie odpowiedniego
miejsca , azylu wiąŜe się z szeregiem uwarunkowań. Na terenie naszej gminy jest jedno miejsce
–teren Baligówki , jest to obszar chroniony Naturą 2000 , wiąŜe się to takŜe z wykonaniem
budynku oraz róŜnych budynków magazynowych. Konkretnych jakichś przeciwwskazań nie ma ,
jest to propozycja dla naszej gminy , która jest na pewno ciekawą ofertą badawczo - turystyczną ,
przy odpowiednim zabezpieczeniu moŜliwa do zaakceptowania.
Więcej pytań nie było - Informacja została przez aklamację przyjęta do akceptującej
wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok przedstawiła
Rawicka Beata – koordynator ds. uzaleŜnień.
Treść gminnego programu obejmowała : profilaktykę , leczenie, reintegrację społeczną ,
wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym , edukację społeczną , działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.
Na realizację poniŜszych programów były w 2010 roku przeznaczone środki w wysokości
257.400 złotych , co stanowi 99,92% wykonani planu.

4

1. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze i środowiskowe (jako program wczesnej
profilaktyki) , w tym wyposaŜenie świetlic w materiały biurowe i inne artykuły potrzebne
do prowadzenia zajęć :
plan – 102.600 zł,
wydatki – 110.107 zł,
2. Roczna prenumerata miesięcznika „Wychowawca” :
plan – 1.235 zł,
wydatki – 1.235,80 zł.
3. Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaŜ napojów
alkoholowych :
plan – 3.360 zł,
wydatki – 3.360 zł.
4. DyŜur w Punkcie Konsultacyjnym psychologa :
plan – 6.160 zł,
wydatki – 7.280 zł,
5. DyŜur w Punkcie Konsultacyjnym pedagoga szkolnego :
plan – 12.800 zł,
wydatki – 11.620 zł.
6. Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego oraz roczna płaca dla koordynatora :
plan – 46.000 zł,
wydatki – 53.901,88 zł.
7. Koszty szkoleń i delegacji :
plan – 6.000 zł,
wydatki – 4.042 zł.
8. Koszty funkcjonowania Komisji (wynagrodzenie za posiedzenia) :
plan – 13.800 zł,
wydatki – 10.112 zł.
9. Koszty związane z kierowaniem osób uzaleŜnionych na leczenie odwykowe :
plan – 4.000 zł,
wydatki – 2.284 zł.
10. Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej :
plan – 12.000 zł,
wydatki – 11.229,35 zł.
11. Dofinansowanie oddziału ds. uzaleŜnień w szpitalu w Nowym Targu :
plan – 3.000 zł,
wydatki – 3.000 zł,
12. Przemoc , mobbing i agresja a współpraca słuŜb , instytucji i organizacji :
plan – 4.500 zł,
wydatki – 4.851,55 zł.
13. Odpowiedzialny sprzedawca :
plan – 1.200 zł,
wydatki – 1.144,44 zł.
14. Warsztaty socjoterapeutyczne :
plan – 4.800 zł,
wydatki – 4.800 zł.
15. Obóz socjoterapeutyczny :
plan – 13.450 zł,
wydatki – 13.449,25 zł,
16. Jestem przeciw :
plan – 1.200 zł,
wydatki – 1.200 zł,
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17. Salos :
plan – 2.500 zł,
wydatki – 2.499,74 zł.
18. Turnus rehabilitacyjny :
plan – 6.000 zł,
wydatki – 6.000 zł.
19. Śpiewajmy Panu :
plan – 2.500 zł,
wydatki – 2.491,44 zł,
20. Na Nasyj dziedzinie :
plan – 2.500 zł,
wydatki – 2.496,30 zł.
Do Sprawozdania nikt nie wniósł Ŝadnych pytań – zostało one przez aklamację przyjęte do
akceptującej wiadomości – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Zmiana uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii związana była z niewykorzystanymi środkami
finansowymi z 2010 roku w wysokości 5.400 złotych. Środki te dodaje się jako nowe wydatki na
rok 2011 i preliminarz wydatków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki z uwzględnieniem
dodatkowej kwoty wynosi ogółem 245.615 zł. Środki będą przeznaczone na specjalistę Terapii
ds. UzaleŜnień (dla uczniów , nauczycieli i rodziców Szkół Gimnazjalnych z terenu Gminy).
Przedkładany projekt uchwały nie budził Ŝadnych wątpliwości , dokonano więc jego
podjęcia :
U C H W A Ł A Nr V/39/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2011.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Propozycję zmiany budŜetu gminy na rok bieŜący przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Dotyczyła ona :
zwiększenia dochodów o kwotę ogółem 1.630.600 złotych. Zwiększenie dochodów związane jest
z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 1.750.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie
skutków powodzi na zadanie : odbudowa mostu w Starem Bystrem.
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Zmniejszenie dochodów – w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 119.400 zł.
w związku z wykazaną mniejszą ilością uczniów w szkołach. Zmniejszenie zostanie pokryte ze
środków pochodzących z rozliczenia z roku ubiegłego.
Zmiana w wydatkach :
Dodatkowe środki :
• na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii –
27.600 złotych.
Zmiany w zaplanowanych wydatkach Sołectw :
•
•
•
•

•

Czerwienne – przeniesienie środków z modernizacji dróg na remont remizy OSP –
15.000 zł.,
Ciche – przeniesienie środków z remontu dróg na wykonanie dokumentacji przy drodze
powiatowej w Ratułowie – 23.334 złote,
Piekielnik – przeniesienie środków z modernizacji dróg z przeznaczeniem na dotacje dla
OSP (zakup samochodu bojowego) – 200.000 zł,
Zmiana przeznaczenia środków planowanych jako pomoc dla Powiatu i Województwa
w związku z planowanym przejęciem zadań i zlecania wykonania dokumentacji przez
gminę. Wartość dokumentacji stanowić będzie pomoc w formie rzeczowej – 163.000 zł.
Przesunięcie środków z wydatków bieŜących na utrzymanie gotowości bojowej OSP
w wysokości 93.842 złote na dotacje dla OSP :
- Piekielnik 60.000 zł, (razem dotacja na zakup samochodu straŜackiego wynosi 260.000
zł)
- Czerwienne Górne -9.612 - zakup aparatów powietrznych.
- Chochołów – 9.230 zł – zakup aparatów powietrznych,
- Podczerwone – 15.000 zł – zakup motopompy.

W związku z tym ,Ŝe pytań nie było przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr V/40/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : zmiany budŜetu gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 26 stycznia 2011 roku.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Kolejne dwa projekty uchwał dotyczyły udzielenia pomocy dla Powiatu Nowotarskiego
i Województwa Małopolskiego.
Pomoc dla Powiatu dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Ratułów”. Zadanie obejmować będzie opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego oraz pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.
Wstępny koszt określony na kwotę 56.334 złote , zabezpieczonej w budŜecie gminy.
Natomiast pomoc dla Województwa związana była z zadaniem z zakresu inwestycji drogowej
„Przebudowa chodników i modernizacja nawierzchni dróg wojewódzkich w miejscowości
Czarny Dunajec”. Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz
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pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Wstępny koszt określa się na kwotę 130.000
złotych , zabezpieczonej w budŜecie gminy.
Pytań nie , dokonano podjęcia uchwał jak niŜej :
U C H W A Ł A Nr V/41/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej
oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
U C H W A Ł A Nr V/42/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji
drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Zgodnie z ustawą z 2009 roku o funduszu sołeckim , w gminie moŜe być utworzony fundusz
sołecki jeŜeli Rada w formie uchwały wyrazi na to zgodę w terminie do końca marca kaŜdego
roku przed rokiem następnym. W związku z tym została przedstawiona uchwała o wyraŜenie
zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy funduszu sołeckiego. Proponuje się zwiększyć kwotę
środków funduszu sołeckiego na 2012 rok do wysokości kwot wynikających z wyliczenia na 1
mieszkańca , bez ograniczenia wysokości funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej.
Do końca lipca br. Wójt Gminy kaŜde Sołectwo poinformuje o wysokości takiego funduszu ,
natomiast do końca września w kaŜdym Sołectwie musi odbyć się Zebranie Wiejskie na którym
to zostanie podjęta decyzja na jakie zadania fundusz będzie wykorzystany.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr V/43/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki w 2012 roku.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
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Projekt uchwały dotyczący zarządzania poboru podatków lokalnych podyktowany był, po
pierwsze - zmianą Sołtysów w niektórych Sołectwach , po przeprowadzonych wyborach ,
a uchwała powołuje inkasentów z imienia i nazwiska , po drugie Regionalna Izba Obrachunkowa
badając legalność poprzedniej uchwały z dnia 30 grudnia 2010 roku , stwierdziła jej niewaŜność
w części obejmującej zapis o treści„...oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci”. Według Regionalnej
Izby Obrachunkowej przedmiotowa opłata za śmieci nie jest podatkiem , więc nie moŜe być
zarządzone inkaso , przy pobieraniu tejŜe opłaty.
Pytań nie było , podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr V/44/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła 10 – cio minutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał :
ppkt. g)
Przy podejmowaniu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej , pytań nie było , dokonano zatem podjęcia uchwały
jak niŜej :
U C H W A Ł A Nr V/45/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Kolejne uchwały dotyczyły nabycia przez gminę nieruchomości gruntowych oraz dzierŜaw
składników mienia komunalnego na terenie Sołectwa Czarny Dunajec. Krótkiego komentarza
celem wyjaśnienia udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami. Natomiast zainteresowani Sołtysi Sołectw wyraŜali opinie i wolę
Samorządu Sołectwa.
Pytań nie było , kolejno podejmowano niŜej wymienione uchwały :

U C H W A Ł A Nr V/46/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
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w sprawie : wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej połoŜonej
w Cichem.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
U C H W A Ł A Nr V/47/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Cichem.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr V/48/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
U C H W A L A Nr V/49/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
U C H W A Ł A Nr V/50/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.

10

Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt. m)
U C H W A Ł A Nr V/51/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : dzierŜawy powyŜej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
ppkt. n)
U C H W A Ł A Nr V/52/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej połoŜonej
w Piekielniku.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
ppkt. o)
Ostatnia planowana uchwała do podjęcia na dzisiejszej sesji dotyczyła Planu Odnowy
Miejscowości Stare Bystre. W związku ze złoŜonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji –
sala gimnastyczna w miejscowości Stare Bystre , gdzie załącznikiem do wniosku jest plan
odnowy , zachodzi konieczność wprowadzenia juŜ do podjętej uchwały w grudniu 2010 roku ,
kosmetycznych zmian. Zmiany powyŜsze wcześniej zostały zatwierdzone przez Zebranie
Sołectwa Stare Bystre. Ogólnie rzecz ujmując poprawki związane były ze zmianą źródła
dofinansowania – ( w rozdziale 8 tabela na str. 28 przedmiotowego planu).
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A L A Nr V/53/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Bystre.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8 . Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.

11

Odpowiedzi udzielali : Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk, Kierownik Referatu
Budownictwa – Antoni Chlebek.
Udzielając odpowiedzi na interpelacje w sprawie wykonania chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowości Piekielnik, Kierownik Chlebek poinformował , iŜ projekt jest w zasadzie
zamknięty , przetarg odbyty i roboty są rozpoczęte. Nie mniej jednak Urząd Gminy zwróci się do
Zarządu Powiatowego Dróg o poszerzenie chodnika do 2 m , ale moŜe to być potraktowane jako
dodatkowe roboty.
W temacie interpelacji dotyczącej uruchomienia boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości
Piekielnik wyjaśnień kolejno udzielali :
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk – Gmina ma obowiązek nieodpłatnego udostępnienia
boiska. Temat ten był dokładnie rozeznany przy okazji uruchomienia tego typu boiska
w miejscowości Czarny Dunajec. Teoretycznie moŜna udostępnić Orlika od marca do końca
listopada , ale przy takim rozwiązaniu naleŜy uwzględnić koszty z tym związane. Ponadto muszą
być zatrudnione odpowiednie osoby w godzinach w jakich będzie udostępnione boisko. Między
innymi dlatego teŜ w Czarnym Dunajcu w zeszłym roku boisko było udostępnione dopiero od
miesiąca maja. Jest to kwestia do spotkania i rozmowy celem wypracowania wspólnego
stanowiska. Raz jeszcze podkreślił , iŜ udostępnienie boiska poza dziećmi szkolnymi , innym
mieszkańcom w okresie przejściowym , przy zatrudnieniu opiekuna nie jest do końca
racjonalnym rozwiązaniem.
Z przedstawionym stanowiskiem nie zgodził się radny Chowaniec Sebastian , argumentując iŜ
boisko juŜ pół roku temu zostało wybudowane i jest przystosowane do gry przez cały rok , a
ponadto gminę stać na koszty związane z zatrudnieniem opiekuna. Podkreślił ,Ŝe właścicielem
boiska nie jest Dyrektor szkoły tylko gmina nim zarządza i ma wręcz obowiązek zapewnienia
opieki i udostępnienia go mieszkańcom.
Stanowisko swojego przedmówcy poparł równieŜ radny T.Czepiel.
W temacie tym głos zabrał jeszcze Wójt Gminy , który podkreślił , Ŝe to właśnie kwestia
finansowa odgrywa znaczącą rolę , którą naleŜy przede wszystkim brać pod uwagę. To prawda ,
Ŝe Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę trzeciego juŜ z kolei Orlika , ale za tym idzie
wkład własny , który wyniósł 150.000 złotych , natomiast dofinansowanie z budŜetu państwa
100.000 złotych. Uruchomienie boiska w okresie zimy wiąŜe się z dodatkowymi środkami
finansowymi , które trzeba przeznaczyć na odśnieŜanie. Właściwy termin na jego otwarcie
zdaniem Wójta - to 15 kwiecień do czasu pierwszych opadów śniegu. Absolutnie nie popiera
propozycję radnego , aby w okresie zimy boisko było czynne ,gdyŜ gmina nie moŜe sobie
pozwolić na tego typu koszty. Uświadomił równieŜ , iŜ takie boisko z czasem się eksploatuje
i naleŜy przeprowadzać jego konserwację.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady przerwała trwającą dyskusję , proponując aby
zainteresowane osoby spotkały się z Wójtem Gminy i wypracowały wspólne stanowisko , gdyŜ
zgłoszone problemy z otwarciem boiska ,to nie jest odpowiednie miejsce na forum sesji do ich
rozstrzygania.
Przystąpiono do dalszej części udzielania odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych :
W sprawie pogłębienia rowów przydroŜnych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości
Chochołów jak równieŜ i czyszczenia chodników po zimie – Urząd Gminy zwróci się z pismem
w tej sprawie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.
Zostanie dokonany przegląd drogi gminnej „ Krowiarki” w Chochołowie , w przypadku gdy
zgłoszone przez radnego usterki na tej drodze będą miały miejsce – Wykonawca zostanie
zobowiązany do ich usunięcia w ramach trwającej gwarancji.
Temat oznakowania ulic w Czarnym Dunajcu – w najbliŜszym czasie zostanie podjęty.
W kwestii tej dodatkowych wyjaśnień udzielił Klocek Stanisław – Kierownik Referatu
Geodezji , Gospodarki Nieruchomościami stwierdzając , iŜ generalnie dla całej gminy występuje
problem z numeracją nieruchomości i nazewnictwem ulic. Numeracja nieruchomości
i nazewnictwo ulic zgodnie z prawem geodezyjnym jest zadaniem gminy , ale tak naprawdę
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występuje totalny bałagan w tej materii , poniewaŜ numery domów były ustalone kilkadziesiąt lat
temu. Zgodnie z nowelizacją prawa geodezyjnego Urząd Gminy musi się z tym uporać , jest to
powaŜne zadanie do zrealizowania. Zgodnie z porozumieniami unijnymi gmina ma obowiązek
udostępnić dane dotyczące numeracje nieruchomości na tzw. geoportalu. Są nawet określone
w tym zakresie terminy , pierwszy termin jest ustalony na 2013 rok. Trzeba więc w moŜliwie
krótkim czasie podjąć działania w kierunku wykonania operatów , które finansowo będą dość
kosztowne.
Kwestię opóźnień związanych z wykonaniem dokumentacji na oczyszczalnię ścieków
w miejscowości Piekielnik wyjaśnił Sekretarz Gminy.
Dokumenty wraz z koncepcją zostały przesłane w zeszłym roku jesienią do Spółki Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu. Niestety odpowiedzi pisemnej Urząd nie
otrzymał , natomiast faktycznie ustalenia były takie , Ŝe na początku tego roku temat ten się
rozpocznie. Rozmowy były prowadzone z Prezesem Spółki , przy okazji spotkania roboczego
w Urzędzie Gminy. Przeprowadzenie przetargu na dokumentację w Piekielniku przewidziane
jest na czerwiec 2011 roku. W związku ze zgłoszona interpelacją Urząd wystąpi w tej sprawie do
Prezesa Spółki ,z prośbą o przyśpieszenie procesu opracowania dokumentacji.
W temacie interpelacji dotyczącej wpływu dochodów z tytułu dzierŜaw mieszkań w Domu
Nauczyciela w Piekielniku odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy informując , iŜ wpływy z tego
tytułu przeznaczane są na bieŜące utrzymanie mieszkań nie zostają Ŝadne środki , które moŜna by
inwestować.
Urząd wystąpi z pismem o dokonanie czyszczenia rowów przydroŜnych wzdłuŜ drogi
powiatowej w miejscowości Ratułów . Na występujące juŜ kilka lat temu osuwisko przy drodze
gminnej do Muliców został wykonany projekt , wymagana jest jeszcze dokumentacja
geologiczna , która posłuŜy do wystąpienia z wnioskiem o środki na usuwanie klęsk
Ŝywiołowych.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Jasień Józef – Sołtys wnioskował o zamontowanie progów zwalniających na drodze powiatowej
w miejscowości Dział , w rejonie Szkoły , gdyŜ po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej
znacznie wzrosło natęŜenie ruchu , co stwarza duŜe zagroŜenie dla dzieci szkolnych.
Bobek Józef – Sołtys zwrócił się do Wójta Gminy o pomoc w uporządkowaniu nazewnictwa
przysiółków w miejscowości OdrowąŜ, poprzez dodanie nazwy„przysiółek” bądź „osiedle”.
Zaznaczył , iŜ nazewnictwo to funkcjonuje juŜ od wieków w obiegu powszechnym , tylko
w dokumentacji urzędowej zniknęło słowo „przysiółek”.
Ponadto wnioskował o dokonanie remontu dróg gminnych po okresie zimowym w miejscowości
OdrowąŜ.
Sołtys Gawron Jan pytał o termin remontu drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości
PieniąŜkowice.
Udzielając odpowiedzi w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Wójt oświadczył ,iŜ
Województwo Ŝąda od gminy , aby partycypowała w kosztach tego remontu przeznaczając
środki finansowe w wysokości 1 mln. złotych. Stanowisko gminy jest takie , Ŝe jest to droga
wojewódzka i zarazem alternatywna więc Urząd nie przeznaczy środki finansowe , gdyŜ
w budŜecie na 2011 rok nie zostały one zabezpieczone.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 12 30 dokonała zamknięcia obrad V sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata
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