P R O T O K Ó Ł nr V/2015
z V sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 lutego 2015 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 30.
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. 1000 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 zawnioskował o wprowadzenie pkt. 8. dot. „ Podjęcia uchwały w sprawie
dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Chochołów”.
Na pytanie Przewodniczącego Rady „czy ktoś z radnych ma wniosek, co do proponowanego
porządku obrad radny Wajda Czesław wnioskował, by na przyszłość porządek obrad zawierał
Informację Przewodniczącego Rady o jego działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami- zgodnie z § 30 pkt. 2 statutu gminy.
Przy aprobacie Rady proponowana zmiana do projektu porządku obrad została poddana pod
jawne głosowanie, w wyniku którego została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany 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 IV sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie :
a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec na
lata 2015-2020,
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Czarny Dunajec na lata
2015-2017,
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c) zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
d) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
e) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025,
g) zaciągnięcia pożyczki,
h) udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
i) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu,
j) zmiany uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014 r.
Nr XLVI/431/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Dunajec,
k) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
l) planu pracy stałych komisji Rady Gminy,
m) powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „Tatry”,
n) powołania Komisji Statutowej,
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z IV sesji Rady zapoznał się radny Gal Zdzisław, stwierdził, że
protokół jest zgodny z przebiegiem obrad sesji i wnosił o jego przyjęcie bez czytania.
Na pytanie Przewodniczącego Rady, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do protokołu głos
zabrał radny Wajda Czesław stwierdzając, że w protokole brak jest adnotacji o świadomym
pominięciu przez prowadzącego obrady, głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetowej
w sprawie rezerwy finansowej na organizację szkoły zastępczej w Cichem Dolnym. Ponadto
brak jest również adnotacji, że o powyższym fakcie powtórnie informował przewodniczącego
przed przystąpieniem do głosowania Uchwały Budżetowej Gminy. Czyniąc to mówił na temat
i zachowywał się stosownie oraz nie był przywołany „do porządku” przez Przewodniczącego
Rady, pomimo tego odebrano mu niesłusznie głos, przez co został pozbawiony prawa do
swobodnej wypowiedzi. Fakt ten nie został odnotowany w protokole, przez co został naruszony
zapis § 35 pkt. 3 statutu.
Wobec zaistniałego powyżej faktu oraz zapisem § 45 pkt. 1 statutu, zgodnie z którym
o uwzględnieniu poprawki lub uzupełnienia do protokołu rozstrzyga Przewodniczący Rady, po
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji –
odstąpiono od procedury przyjęcia protokołu z IV sesji rady.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali :
radny Ratułowski Marcin zgłaszając niżej wymienione interpelacje :
1. Kiedy Gmina Czarny Dunajec rozpocznie opracowywanie nowego planu
zagospodarowania przestrzennego? Czy planowane jest opracowanie całego planu dla
gminy za jednym razem, czy też będzie robione to etapami dla poszczególnych
miejscowości. Czy w najbliższym czasie możliwe jest przystąpienie do punktowej
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Ratułowie odnośnie nieruchomości
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położonych naprzeciwko Ośrodka Zdrowia w Ratułowie w stronę drogi prowadzącej na wierch”
Grapa”?
2. Kiedy gmina planuje przystąpić do inwestycji budowy chodnika w Ratułowie?.
3. Na jakim etapie są plany budowy drogi za remizą w Ratułowie Górnym?.
4. Ile wyniesie koszt budowy nowego mostu w Ratułowie, a ile będzie musiało do tego
mostu dołożyć sołectwo w ramach własnych środków budżetowych?. Czy koniecznym
jest postawienie mostu objazdowego przy budowie tego mostu?. Jaki będzie koszt
postawienia tego mostu objazdowego?. Czy i w jakiej wysokości sołectwo będzie
partycypowało w postawieniu mostu objazdowego?. Czy gmina przeanalizowała
możliwość nie stawiania mostu objazdowego, tylko zlokalizowanie brodu przejazdowego
przez potok, w taki sposób jaki miało to miejsce przy budowie mostu w ciągu drogi
powiatowej?
5. Czy gmina została zobowiązana do przeprowadzenia procedury środowiskowej celem
ustanowienia w Gminie uzdrowiska?. Jeśli tak, to jakie elementy tej procedury gmina ma
wykonać i jaki będzie szacowany koszt przeprowadzenia tej procedury?.
6. Ile gmina wydała do tej pory środków pieniężnych na zadanie lokalizacji w naszej gminie
uzdrowiska?. Na co konkretnie te środki zostały wydane?.
7. Czy gmina przeanalizowała pod względem prawnym możliwość obniżenia wartości
gruntów położonych w strefie ”C” planowanego uzdrowiska, w szczególności gruntów
oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe?. Czy
na zapis w planowanej uchwale odnośnie statutu uzdrowiska, tj. § 3 ust.3 pkt. 1 o zakazie
budowy nowych zakładów przemysłowych, będą mogli się powoływać właściciele
nieruchomości położonych w strefie przemysłowej w postepowaniu o wypłatę
odszkodowania za obniżenie wartości ich gruntów. W tej kwestii poprosił
o sporządzenie opinii prawnej przez profesjonalnego pełnomocnika.
radny Lenart Władysław nawiązując do wcześniejszej interpelacji dotyczącej budowy
chodnika w miejscowości Piekielnik poruszył następujące kwestie:
Na wniosek Sołtysa Sołectwa z d 2012 roku Inspektor Nadzoru dokonuje obmiaru robót i za
kwotę 600 zł wykonuje kosztorys na kwotę 68.811,70 zł, który dostarcza do Urzędu Gminy
w dniu 17.04.2012r. Następnie na informację telefoniczną Urzędu Gminy 3 firmy składają swoje
oferty. Dwie z nich przekraczają kwotę kosztorysu, a jedna z nich jest kwotą niższą niż wartość
kosztorysu i wynosi 67.949,87 zł. W związku z taka zaistniałą sytuacją radny pytał :
1. Dlaczego komisja przetargowa, pracownicy komisji odstąpili od dalszego procesowania,
nie wybrali najkorzystniejszej oferty, w końcu nie podpisano umowy z wykonawcą?.
2. Czy radni, sołtys naciskali, ewentualnie wymuszali by zawrzeć umowę z firmą lub
odstąpić od jej zawarcia?
3. Kto i dlaczego podjął decyzję by w powyższej sprawie wdrożyć procedurę przetargową,
zlecił- podpisał umowę na wykonanie kolejnej dokumentacji kosztorysowej za kwotę
niemal 10-krotnie wyższą tj. 5.535 zł. Przecież z góry można było przewidzieć, że nowy
kosztorys będzie przewyższał kwotę funduszu sołectwa Piekielnik na to zadanie.
4. Kto zlecał wykonanie robót, zakupów za lata 2010-2014(Sołtys, Radni). Czy były to
wnioski pisemne, czy też ustne?. Kto dokonywał obmiaru robót oraz kto prowadził
nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, remontami?.
5. W rejestrach umów i zleceń, w rubryce Nazwa Wykonawcy/Miejscowość pojawiają się
nazwy Firm. Jedna z nich to „STM” Usługi transportowo-sportowe i Ogólnobudowlane,
34-473 Piekielnik 16, zaś druga Stanisław Maśnica, Piekielnik. Czy chodzi o ta samą
firmę-osobę?
6. Kiedy w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu prowadzona była przedmiotowa kontrola
przez Regionalną Izbę Obrachunkową dotyczącą przestrzegania Ustawy o Zamówieniach
Publicznych i jakie były ich wyniki.
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radna Żegleń Antonina podniosła sprawę złego stanu dróg gminnych i polnych w Ratułowie,
które powstały na skutek nadmiernych opadów deszczu w zeszłym roku, w związku z czym
zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych, celem wykonania pilnych
i niezbędnych prac związanych z remontem, które należy rozpocząć wczesną wiosną.
Ponadto prosiła, aby przedstawiciel Urzędu Gminy, który będzie przewodniczył w najbliższym
Zebraniu Wiejskim przedstawił informację dotyczącą budowy drogi, która jest w złym stanie
technicznym za remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratułowie Górnym od mostu przy
Cięższczakach do drogi ”Jeleniowej – Tomeckowej”.
radny Garbaciak Tomasz prosił o pisemną odpowiedź w sprawie zakazu przeprowadzania
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na interpelację z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy nie zgodził się ze stanowiskiem, iż
przedmiotowy Program jest uwzględniony w Strategii Rozwoju Gminy. Przyznał, że obydwa te
dokumenty powiązane są ze sobą, jednak Wieloletni Program Inwestycyjny dodatkowo powinien
zawierać wiele innych rzeczy, pomocnych w pracy urzędu gminy. Wyraził swoje niezadowolenie
z uzyskanej odpowiedzi.
radny Miętus Stanisław wnioskował o podjęcie działań zmierzających do uprzątnięcia terenu
wokół cmentarza żydowskiego (wykoszenie trawy) w Czarnym Dunajcu.
Należy wpłynąć na gminę żydowską, by zadbała o budynek będący ich własnością położony
naprzeciwko remizy OSP w Czarnym Dunajcu, ponieważ budynek ”straszy” swoim wyglądem.
Zwrócił uwagę, iż Wykonawca odpowiedzialny za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej
nr 957 na odcinku ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu dokonując jej odśnieżania całe błoto
pośniegowe pozostawia na chodniku.
Radny Dzielski Kazimierz nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie
budowy małej elektrowni wodnej na rzece Czarny Dunajec stwierdził, że nie na wszystkie
poruszone kwestie w piśmie otrzymał odpowiedź. Informacja na temat budowy elektrowni
zamknęła się na posiedzeniu Rady Sołeckiej, więc mieszkańcy na pewno nie wiedzieli o tym
fakcie. Zasadnicze pytanie jednak dotyczyło jak Wójt Gminy zamierza dotrzymać obietnicę daną
mieszkańcom Czarnego Dunajca, iż elektrownia wodna nie powstanie. Taka deklaracja padła
i mieszkańcy są przekonani, że tak się stanie, natomiast odmienne stanowisko wyraziło
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Ponadto pojawiła się również ustawa, w związku z którą
Naczelny Sąd Administracyjny może nakazać Wójtowi wydania pozytywnej Decyzji.
Ad. pkt. 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesyjnym została dostarczona wszystkim
radnym w formie pisemnej, przed sesją Rady. Do przedkładanej Informacji zapytania wnieśli
radni :
Czepiel Tadeusz w związku z otrzymaniem przez gminę promesy na wykonanie zadań
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2.100.000 złotych – pytał za
jakie lata dotacja ta została przyznana oraz czy to jest część środków i czy będzie druga transza.
Ponadto pytał na jakich zasadach odbywała się kwalifikacja zadań, gdyż było wykazanych dużo
więcej zadań, natomiast z gminy Czarny Dunajec wytypowano tylko 5 zadań.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że dotacja celowa przyznana w 2015 roku
przeznaczona została na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2013- 2014.
Zakwalifikowano 5 zadań priorytetowych w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego. Minimalna wartość zadania powinna wynosić 50 tys. zł. natomiast minimalna kwota
dofinansowania zadania to 40 tys. zł.
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radny Dzielski Kazimierz poprosił o szersze przybliżenie tematu związanego z odbytym
spotkaniem z Burmistrzem Trsteny dotyczącym występujących problemów przy wykonaniu
orawskiego szlaku wokół Tatr oraz budowy ogólnodostępnego parkingu przy szkole
przeznaczonego dla użytkowników tego szlaku.
Sekretarz Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że problemy dotyczą typowo spraw
technicznych związanych z niesprzyjającą aurą pogodową i prawdopodobnie nasypem, który był
innej wartości niż przewidział to projektant. Słowacy w miejscowościach: Sucha Hora, Trstena
dostarczali własny kamień, ale okazało się to niewystarczające, w związku z tym wystąpił brak
środków finansowych na odbudowanie nowego nasypu. Powstał pomysł, aby pokryć to
z oszczędności środków, jeżeli takie są, innych partnerów uczestniczących w tym
przedsięwzięciu. Na dzień dzisiejszy partner Słowacki musi sobie sam z tym problemem
poradzić, kwoty są dość duże, z tym, że nie jest to sytuacja bez wyjścia, ponieważ Wykonawca
podpisał umowę , która obliguje go do ponoszenia kosztów, roboty idą, pozostaje tylko pytanie,
czy bez dodatkowych środków zadanie będzie w stanie zakończyć. Zostaną w tej sprawie
skierowane pisma do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie, aby problem
zasygnalizować, ponadto pozostałe środki z innych zadań będą przekazane, by zadanie w całości
zostały wykonane.
W kwestii parkingu Sekretarz oświadczył, że parking przy szkole został wykonany
z pozostałych środków, które można było przeznaczyć na dodatkowe zadania, powiązane ze
ścieżką.
radny Tadeusz Czepiel w związku z odbytym spotkaniem z przedstawicielami Powiatowego
Zarządu Dróg w Nowym Targu, pytał czy prawdą jest jakoby Powiat przejął zimowe utrzymanie
(odśnieżanie) chodników przy drogach powiatowych i czy na tym spotkaniu rozważano tę
kwestię.
Udzielając odpowiedzi Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa poinformował, że
powiat definitywnie odrzuca wniosek o utrzymanie zimowe chodników zlokalizowanych przy
drogach powiatowych, powołując się na ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z ustanowieniem służebności przesyłu na działkach położonych w Czarnym Dunajcu
na rzecz TAURON Dystrybucja radny Miętus Stanisław pytał czy ustanowienie służebności
dotyczy budowy nowej linii.
W odpowiedzi radny usłyszał, że opłata jednorazowa w wysokości 17.343 złote została
uiszczona za położenie kabli w Rynku w Czarnym Dunajcu.
radny Wajda Czesław wnioskował, aby Informacja o pracy Wójta zawierała informację
z wykonania uchwał Rady Gminy - zgodnie z zapisem statutu gminy.
Na tym wyczerpano pkt. związany z Informacją o pracy Wójta Gminy w okresie między
sesjami, która przez aklamację została przyjęta do akceptującej wiadomości – stanowiąca
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu w 2014 roku złożył Dyrektor Andrzej Cholewa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia ogółem 15 pracowników, pięciu pracowników
socjalnych, cztery osoby zajmują się świadczeniami rodzinnymi, dwie osoby zajmujące się
księgowością i jeden asystent rodzinny. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać osoby, których
dochód na osobę samotną nie przekracza kwotę 542 złotych, w rodzinie 456 zł.
Budżet Ośrodka na 2014 rok wynosił 9.285.670 złotych i został wykonany w 98,84%.
radny Czepiel Tadeusz w ramach omawianej Informacji wystąpił z propozycją utworzenia
w budynku byłej Szkoły Podstawowej we Wróblówce Dziennego Pobyty dla Osób Starszych.
Ponadto wnioskował o rozpoczęcie prac związanych z kartą dla wielodzietnej rodziny pod kątem
zastosowania ulg szczególnie, przy opłatach za odpady komunalne, które stanowią coraz większe
obciążenie dla mieszkańców.
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Powyższa Informacja została przyjęta przez Radę do akceptującej wiadomości – stanowiąca
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7.Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
W związku z tym, iż projekty uchwał w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, Gminny Program Wspierania Rodziny oraz zlecenie realizacji zadania
wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej były pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz faktem, że
Radni nie wnosili żadnych uwag, ani też pytań bezpośrednio po odczytaniu uchwał, przystąpiono
do ich podejmowania i tak :
U C H W A Ł A Nr V/25/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny
Dunajec na lata 2015- 2020.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
w/w uchwałę – stanowiącą zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
U C H W A Ł A Nr V/26/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Czarny
Dunajec na lata 2015- 2017.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
w/w uchwałę – stanowiącą zał. Nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
U C H W A Ł A Nr V/27/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
w/w uchwałę – stanowiącą zał. Nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
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Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę został również pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, w związku z czym po jej odczytaniu przystąpiono do
głosowania :
U C H W A Ł A Nr V/28/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
Z dnia 27 lutego 2015 roku
W sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
w/w uchwałę – stanowiącą zał. Nr 10 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził dzięsięcio-minutową przerwę. Po
przerwie został udzielony głos Pani Paluch Annie – Poseł na Sejm RP, która w swoim krótkim
wystąpieniu nawiązała do tematyki związanej z podejmowaniem uchwały dotyczącej wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaznaczając, że tematyka ta również mocno ostatnio
absorbuje Sejm. Ugrupowanie, które reprezentuje było sceptyczne jeśli chodzi o zrzucanie
dodatkowych zadań na samorządy bez zabezpieczenia finansowego. Ostatnia sprawa, która
również mocno absorbowała Sejm to Konwencja Rady Europy o przemocy wobec kobiet. Klub
PiS głosował przeciwko tej Konwencji, ponieważ nie posiada żadnych rozwiązań prawnych.
W dalszej części wystąpienia poparła inicjatywę utworzenia w gminie obszaru ochrony
uzdrowiskowej twierdząc, że jest to działanie w dobrym kierunku, jak również czynione starania
dotyczące budowy kanalizacji w gminie, ponieważ kwestie dotyczące uregulowania gospodarki
wodno –ściekowej są bardzo istotne.
Następnie kontynuowano punkt związany z podejmowaniem uchwał :
ppkt. e)
Propozycję zmian budżetu gminy na 2015 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Dotyczyła ona :
Zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 2.255.967 zł,
Zwiększenie wydatków o kwotę 2.649.124 złote
oraz zwiększenie przychodów gminy o kwotę 393.157 zł,
Dochody :
Dział 010 – najpoważniejsza zmiana budżetu - planowana dotacja z programu PROW na
modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu i budowę kanalizacji na ul.
Kamieniec Dolny w Czarnym Dunajcu – 2.484.467 złotych, wydatki – 3.312.624
zł.
Skarbnik Gminy dokonała szerszego omówienia proponowanej zmiany. 23 stycznia 2015 roku
został ogłoszony dodatkowy nabór z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
niewykorzystanych jeszcze z budżetu środków 2007-2013. Realizacja robót jak również
i wypłata za wykonane prace musi nastąpić do końca czerwca 2015 roku. Pomimo tak krótkiego
terminu gmina podjęła ryzyko. Dlatego został już ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert nastąpi
3 marca br. W specyfikacji o ogłoszeniu przetargu został wprowadzony zapis, że gmina
przewiduje unieważnienie przetargu, w przypadku, gdy nie uzyska dofinansowania. Zapis będzie
obowiązywał do 31 marca br.
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W ramach planowanego zadania będzie wykonana poprawa warunków gospodarki wodnościekowej (połączenie studni i wykonanie stacji uzdatniania wody).
Do budżetu zostały wprowadzone wartości netto ponieważ gmina będzie występowała do Urzędu
Skarbowego o odliczenie podatku VAT. Do planowanej dotacji potrzebne są środki na wkład
własny, dlatego jest propozycja przesunięcia środków, które były planowane do wydania
w Czarnym Dunajcu z takich zadań jak : dokumentacja na wykonanie chodnika przy szkole
50.000 zł, modernizacja Rynku 400.000 zł, rozbudowa placu zabaw 50.000 zł, remont dróg
80.000 zł, modernizacja oświetlenia ulic 30.000 zł, środki własne planowane na wykonanie placu
za remizą 45.000 zł. Ogółem środki w wysokości 655.000 złotych. Pozostała kwota w wysokości
173.157 złotych pochodzić będzie z wolnych środków na koncie bankowym i jest to kwota
pożyczki wewnętrznej dla miejscowości Czarny Dunajec.
Pozostałe zadania finansowane z wolnych środków na koncie bankowym:
• dotacja dla spółek wodnych w wysokości 20.000 zł,
• udzielenie pomocy dla Województwa Małopolskiego na opracowanie koncepcji budowy
obwodnicy od Czarnego Dunajca do Chochołowa 50.000 zł.(koncepcja pokaże jaka jest
możliwość budowy obwodnicy). Wstępna wycena 200.000 zł, z tego województwo
100.000, powiat 50.000 zł i gmina 50.000 zł. Ostateczna cena będzie znana po przetargu.
• Wykonanie windy w budynku dzierżawionym dla Liceum Integracyjnego w Czarnym
Dunajcu – 150.000 zł.
W ramach przedkładanej propozycji zmiany budżetu gminy głos zabrali radni :
Garbaciak Tomasz popierając pomysł modernizacji wodociągu w Czarnym Dunajcu i budowy
kanalizacji na ul. Kamieniec Dolny w Czarnym Dunajcu, bez względu na fakt czy gmina otrzyma
dofinansowanie należy przystąpić do tego zadania – przekonywał. Natomiast w kwestii
przeznaczenia środków na wykonanie windy w budynku Liceum Integracyjnego przyznał, że
winda jest jak najbardziej konieczna, jednak środki na ten cel należało przeznaczyć z rezerwy
oświatowej w wys. 117.000 złotych, która była pod koniec roku.
W sprawie rezerwy oświatowej Skarbnik wyjaśniła, iż gmina nie posiada jeszcze dokumentacji
na windę więc trudno było środki z rezerwy przeznaczać na ten cel, ani też uznać je za wydatki
niewygasające.
Zdaniem radnego Kazimierz Dzielskiego środki na wykonanie windy należało zabezpieczyć
w budżecie gminy na 2015 rok. Zauważył, że gdy funkcjonowało Liceum Salezjańskie trudno
było uzyskać jakąkolwiek pomoc, a w tej chwili przeznacza się środki, chociaż nie ulega
wątpliwości, że na zadanie ważne, gdyż winda w szkole integracyjnej jest niezbędna.
Przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr V/29/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt.f)
W przypadku dokonania zmian budżetu gminy, te same zmiany należy wprowadzić
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015. Zmianie uległa więc kwota dochodów,
wydatków i przychodów budżetu gminy oraz zmiana w przedsięwzięciach.
Uwag nie zgłaszano, podjęta została uchwała :
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U C H W A Ł A Nr V/30/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014
-2025.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
W budżecie gminy na 2015 rok zapisana została pożyczka w wysokości 400.000 złotych na
zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Ratułów Górny.
Uchwała określa warunki na jakich Wójt Gminy może zaciągnąć pożyczkę. Pobranie pożyczki
nastąpi w roku 2015, spłata w ciągu 8 lat tj. od 2016 – 2023 roku.
Przedkładana uchwała nie budziła żadnych wątpliwości, dokonano zatem jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr V/31/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 13 do niniejszego protokołu.
Zabierając głos w temacie podjętej uchwały radny Marcin Ratułowski docenił starania
jednostki OSP Ratułów Górny, w kwestii pozyskania środków finansowych na zakup samochodu
bojowego dla tej jednostki. Szczególne podziękowania skierował na ręce Prezesa i Komendanta
OSP Ratułów Górny. Osobiście poparł tego typu starania i inicjatywę społeczną, ciesząc się, że
strażacy w pełni realizują zapisaną w Preambule Konstytucji zasadę pomocniczości polegającą
na tym, że najniższe grupy społeczne same podejmują działania nie licząc tylko na pomoc ze
strony władz gminy.
ppkt. h)
Planowana do udzielenia pomoc finansowa w wysokości 50.000 złotych związana była
z opracowaniem koncepcji „Budowa obwodnicy od Czarnego Dunajca do Chochołowa”.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała pozytywną opinię.
Głos zabrał radny Tadeusz Czepiel proponował, by skonfrontować koncepcję obwodnicy
z koncepcją skoczni w Chochołowie, by nie wchodziły w kolizję same z sobą.
Przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr V/32/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego.
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Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
W związku z tym, że skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej został uzgodniony wcześniej oraz nie wnoszono uwag do
zaproponowanego składu, po odczytaniu uchwały przystąpiono do jej podejmowania:
U C H W A Ł A Nr V/33/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
Z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 15 do niniejszego protokołu.

ppkt. j)
Uchwałą z dnia 24 października 2014 r. Nr XLVI/431/2014 Rada Gminy wyraziła zgodę na
zakup działek nrnr 12613 i 12614 położonych w Czarnym Dunajcu obok stawów rybackich przy
granicy z Pieniążkowicami za cenę 27.110,00 zł. Właściciel nieruchomości po uzyskaniu
informacji, że od ceny sprzedaży będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%
uzależnił sprzedaż od podwyższenia ceny do kwoty 33.470 zł.
Radny Tadeusz Czepiel zwrócił uwagę na złe gospodarowanie dzierżawionego terenu przez
Koło Wędkarskie, w związku z czym prosił o przedstawienie koncepcji zagospodarowania tego
terenu oraz proponował, by tego typu obostrzenia zostały zawarte w umowie dzierżawy.
Została podjęta uchwała jak niżej :
U C H W A Ł A Nr V/34/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014
roku Nr XLVI/431/2014 dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
Dwie kolejne uchwały dotyczyły planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok. Plany
pracy zostały zaakceptowane na posiedzeniu poszczególnych komisji.
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Do przedkładanych planów pracy nikt nie wnosił uwag, zatem bezpośrednio po ich odczytaniu,
przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr V/35/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
U C H W A Ł A Nr V/36/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
Z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: planu pracy stałych komisji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 18 do niniejszego protokołu.
ppkt. m)
Do Związku Euroregion „TATRY” zostali powołani przedstawiciele: Wójt Gminy i Sekretarz
Gminy.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr V/37/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „TATRY”.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 19 do niniejszego protokołu.
ppkt.n)
Doraźna Komisja Statutowa została powołana w celu opracowania i przygotowania statutu
Gminy Czarny Dunajec oraz statutów Sołectw z terenu gminy. Działalność komisji ulegnie
zakończeniu z chwilą uchwalenia nowych statutów.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr V/38/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: powołania Komisji Statutowej.
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Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Ostatnia planowana do podjęcia uchwała dotyczyła dzierżawy lokalu o pow. 40,54 ha
położonego w miejscowości Chochołów dla prowadzenia działalności gospodarczej dla Pana
Jacka Podsiadło. Pan Podsiadło lokal wynajmuje od 2007 roku. W związku z tym, że wystąpił
o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej do Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie
ekologicznego ogrzewania w lokalu, zachodzi potrzeba przedłużenia okresu dzierżawy do 2020
roku. Podjęta uchwała w październiku 2013 roku dotyczyła okresu dzierżawy do końca 2019
roku.
Komisja Budżetu proponowany projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Uwag nie wnoszono,
dokonano zatem podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr V/39/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia
miejscowości Chochołów.

komunalnego na terenie

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych :
Na interpelację radnego M. Ratułowskiego dotyczącej przeprowadzenia procedury
środowiskowej w sprawie utworzenia w gminie uzdrowiska odpowiedzi udzielił Sekretarz
Gminy. Poinformował, iż wszystkie etapy jakie do tej pory się odbyły w kwestii utworzenia
obszaru ochrony uzdrowiska do momentu ukazania się Rozporządzenia o nadaniu statusu
obszaru ochrony uzdrowiskowej - w tym względzie nie była wymagana opinia środowiskowa,
przepisy tego nie nakładają. Dodał, że gmina w zasadzie nieformalnie, poza procedurą zwróciła
się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w związku z tym, że pierwotnie zostały
wskazane dwa warianty utworzenia strefy obszaru ochrony uzdrowiskowej. Stwierdził, że jedyne
zderzenie z procedurą oceny oddziaływania na środowisko będzie w momencie włączenia strefy
„A” i zmiany punktowej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, którą należy
dokonać w ciągu dwóch lat od uznania tego terenu za spełniającego warunki uzdrowiska. Trudno
na chwilę obecną powiedzieć z jakimi kosztami finansowymi będzie się to wiązało, ponieważ
koszty będą znane po przeprowadzeniu przetargu. Innej procedury przepisy nie wymagają.
W sprawie przystąpienia gminy do budowy chodnika w Ratułowie Górnym – Skarbnik Gminy
udzielając odpowiedzi, wyjaśniła radnemu, że drogi powiatowe to zadanie powiatu. Gmina
uczestniczy w tych zadaniach udzielając jedynie pomocy finansowej. Rada Gminy podjęła
uchwałę, w której określiła pomoc przy budowie chodnika, a przetarg i roboty rozpoczną się
wówczas, kiedy powiat będzie dysponował środkami finansowymi i kiedy przystąpi do realizacji
przedmiotowego zadania.
Na pozostałe interpelacje odpowiedzi radnemu zostaną udzielone pisemnie.
Radny Lenart Władysław – ustalono, iż zgłoszone interpelacje radny doprecyzuje na piśmie,
w związku z tym odpowiedzi zostaną udzielone w odpowiednim terminie, w formie pisemnej.
Żegleń Antonina – udzielając odpowiedzi Kierownik Referatu Budownictwa- Antoni Chlebek
oświadczył, iż zaraz po zakończeniu okresu zimowego, gmina przystąpi do remontu dróg
gminnych w ramach zabezpieczonych w budżecie gminy na 2015 rok środków budżetowych.
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Garbaciak Tomasz – opinia prawna dotycząca zakazu przeprowadzania przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii zostanie radnemu przekazana pisemnie.
Również odpowiedź w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zostanie radnemu
doprecyzowana i powtórnie udzielona.
Miętus Stanisław – kwestia opieki nad cmentarzem i budynkiem żydowskim będącym
własnością gminy żydowskiej leży w gestii tej gminy, natomiast urząd gminy w tej sprawie
wystąpi z pismem.
Wykonawca odpowiedzialny za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej zostanie zobowiązany,
aby odgarnięte błoto pośniegowe nie pozostawiał na chodniku.
Dzielski Kazimierz – problem budowy małej elektrowni wodnej w Czarnym Dunajcu zostanie
radnemu przedstawiony na piśmie. Jednak tytułem uzupełnienia Wójt Gminy poinformował, że
w najbliższą środę w tej sprawie odbędzie się spotkanie z Wojewodą Małopolskim.
Sekretarz Gminy w gwoli uzupełnienia dodał, że decyzja idzie swoim torem, ma być wydana
zgodnie z prawem i obietnica Wójta nie mogła dotyczyć tego, że podejmie jakieś niezgodne
z prawem działania. Sekretarz oświadczył, iż udzielona odpowiedź na interpelację z dnia 22
stycznia zawiera wszystkie informacje podnoszone przez radnego. Wójt podjął działania zgodne
z życzeniem mieszkańców takie jak urządzenie drogi, kanalizacja i zagospodarowanie
skrzyżowania oraz placu rekreacyjnego. Podjęte więc działania w kierunku przejęcia działki są
działaniami, które uniemożliwiają wykonanie inwestycji. Inwestorzy nigdy tytułu prawnego nie
posiadali do wykonania małej elektrowni wodnej. Rada Sołecka wyrażając pozytywną opinię
w sprawie dzierżawy kanału była świadoma tego, że działką dysponuje RZGW, który nie miał
żadnych przeciwskazań, co do lokalizacji elektrowni. Niezależnie jednak od decyzji Rady
Sołeckiej elektrownia może powstać. Rada Sołecka jedyny wpływ miała na dzierżawę części
tego terenu i kierowała się tym, że z tego tytułu będą wpływy finansowe.
Radny Dzielski Kazimierz nie do końca zgadzał się z tymi wyjaśnieniami twierdząc, że sprawa
zaczęła się od wydzierżawienia terenu pod budowę elektrowni w kwietniu 2008 roku. Na dowód
czego przedłożył uchwałę Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 roku, gdzie Rada wyraziła zgodę
na dzierżawę działki położonej w Czarnym Dunajcu na cele wykonania podziemnego kanału
doprowadzającego wodę do budowy elektrowni wodnej.
Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji wyjaśnił, że dzierżawcy prosili
o wydzierżawienie terenu pod budowę kanału do zasilania elektrowni wodnej, która miała
powstać w tym rejonie. W tym czasie nie było wiadomo dokładnie gdzie ona ma powstać. Gdyby
elektrownia była zaprojektowana 50 metrów niżej, to prawdopodobnie problemu by nie było.
Natomiast teren na którym została zaprojektowana inwestycja jest terenem rekreacyjnym i nie
powinien być zajęty pod tego typu inwestycję. W momencie wydzierżawienia terenu nikt nie
wiedział o tym, że akurat w tym miejscu będzie projektowana elektrownia, chociaż Kierownik
podkreślił, że generalnie nikt nie był przeciwny budowie elektrowni, ponieważ są to alternatywne
źródła energii, temat nośny obecnie, jednak w terenie do tego przeznaczonym.
Udzielone wyjaśnienia w dalszym ciągu nie przekonywały radnego. Wójt Gminy stanowczo
oświadczył, że od samego początku był przeciwny budowie elektrowni w tym terenie i dalej
podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, by teren ten służył celom rekreacyjnym.
Radny Tadeusz Czepiel przypomniał okoliczności w jakich była podejmowana uchwała. Rada
Gminy została poinformowana, iż Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec wyraziła pozytywną
opinię oraz żeby wydzierżawić teren pod budowę kanału, gdyż w tym rejonie ma powstać
elektrownia wodna.
Dalsza dyskusja wywołała wiele emocji i ostrej wymiany zdań- Przewodniczący Rady przerwał
trwającą dyskusję i przeszedł do realizowania ostatniego punktu posiedzenia :
Ad. pkt. 10. Wolne wnioski i zapytania :
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W wolnych wnioskach głos zabrali :
Gawron Jan – Sołtys Sołectwa Odrowąż, który w sowim wystąpieniu ustosunkował się do
dzierżawy stawów rybackich przy granicy z miejscowością Pieniążkowice. Odnośnie
organizowania zawodów zaznaczył, że nie odbywały się one z powodu braku parkingu,
natomiast natężenie ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej jest duże, w związku z czym
wiązało by się to z dużym ryzykiem. Nie mniej jednak z zapewnień dzierżawcy wynika, że teren
zostanie doprowadzony do odpowiedniego porządku.
Nawiązując do wypowiedzi w ramach interpelacji radnego Wł. Lenarta Sołtys oświadczył, że on
osobiście, myśli również, że pozostali sołtysi dbają o dobro mieszkańców i zabiegają o środki
finansowe na realizację inwestycji w swoich miejscowościach, na pewno jednak nie wywierają
nacisku na urząd czy komisję przetargową.
W związku z dobiegającym końcem kadencji sołtysów w imieniu swoim oraz wszystkich
obecnych sołtysów na ręce Wójta Gminy złożył podziękowanie za dobrą współpracę dla
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników Referatu oraz wszystkich pracowników
urzędu oraz Radzie Gminy. Prawo demokracji jest nieubłagalne, możemy już w takim gronie się
nie spotkać - mówił Sołtys.
radny Miętus Józef wnioskował o założenie krat na drodze gminnej do „Bartusia” w Starem
Bystrym oraz załatania występujących dziur na drodze gminnej w rejonie szkoły Nr 2 na Skałce
w Starem Bystrym.
radny Marcin Ratułowski w związku z tym, że wcześniej radny Solarczyk podniósł sprawę
wypłaty odszkodowania za nielegalną budowę stacji paliw w Piekielniku, radny Ratułowski
ponowił swój wniosek dotyczący wszczęcia postępowania regresowego wobec osoby winnej
dorysowywania planu zagospodarowania przestrzennego gminy i czy Wójt Gminy podjął kroki
celem wyegzekwowania należnej kwoty.
Jak również z pojawiającymi się wątpliwościami niektórych radnych, jak też ukazaniem się
informacji w lokalnej prasie, że jakoby inwestorzy małej elektrowni wodnej mogą żądać wypłaty
odszkodowania od gminy-pytał czy istnieje takie zagrożenie?.

Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady
Gminy – Gonciarczyk Stanisław o godz. 1330 dokonał zamknięcia obrad V sesji Rady
Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczył :
Przewodniczący Rady Gminy
Czarny Dunajec
Gonciarczyk Stanisław

