P R O T O K Ó Ł nr VI/2015
z VI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 17 kwietnia 2015 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 14 15.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył Dzielski Kazimierz – radny z Czarnego Dunajca.
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, nowo wybranych sołtysów sołectw oraz gości oświadczył, iż 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
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem w sprawie ewentualnych propozycji bądź uwag do
porządku obrad.
W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych wniosków do proponowanego porządku obrad,
został on poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy
20 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
8. Sprawozdanie z Gminnego Programu, Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w 2014 roku,
9. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2014 rok.
10.Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2014.
11.Podjęcie uchwał w sprawie :
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a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny
Dunajec,
b) ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych.
c) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014- 2025.
e) udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
f) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie Gminy Czarny Dunajec,
g) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
h) zatwierdzenia regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu w Czarnym Dunajcu.
i) nadania statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
j) zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 czerwca
2015 roku w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu
lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec.
k) zmiany uchwały Nr II/8/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji
Działalności Gospodarczej, Spraw Przeciwpożarowych i Porządkowych.
12. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. W związku z tym, że na V sesji Rady zostały zgłoszone zastrzeżenia do protokołu
z IV sesji rady, protokół po przesłuchaniu protokolanta i nagrania, został uzupełniony o treść
dotycząca głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetowej w sprawie utworzenia w budżecie
gminy rezerwy finansowej na organizację szkoły zastępczej w Cichem nr 1 oraz odebrania głosu
przez Przewodniczącego Rady, radnemu Czesławowi Wajda.
Rada Gminy została zapoznana z treścią uzupełnionego protokołu.
Radny Wajda Czesław przyjął do wiadomości uzupełnienie protokołu, zauważył jednak, że
zgodnie z §57 statutu gminy to Przewodniczący Rady formułuje treść wniosku poddając go pod
głosowanie. W temacie odebrania głosu stwierdził, że na wniosek Prokuratury, Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Kielcach uznał, że mandat radnego jest mandatem wolnym, natomiast
karanie radnego jest ograniczeniem sprawowania mandatu przez radnego.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z IV sesji Rady,
który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
Ad. pkt. 4. Z protokołem z V sesji Rady Gminy zapoznał się radny Garbaciak Tomasz,
stwierdził, że protokół dokładnie odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego
przyjęcie bez czytania.
Nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego został poddany
pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z V sesji Rady został przyjęty jednogłośnie
przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali :
radny Lenart Władysław poruszył sprawę związaną z utrzymaniem czystości i porządku
wzdłuż pasa drogowego przy drogach powiatowych i wojewódzkich oraz kto jest
odpowiedzialny za utrzymanie czystości gmina czy też powiat lub województwo.
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Radny wyraził pogląd, że chciałby aby gmina Czarny Dunajec była jedną z czystszych gmin
w powiecie. Zauważył także, że droga powiatowa od Czarnego Dunajca do Baligówki została już
uprzątnięta, natomiast posprzątania wymaga dalszy odcinek drogi w stronę miejscowości
Piekielnik. Brudno jest również w stronę miejscowości Podszkle. Prosił, aby proces związany
z porządkami wiosennymi dalej kontynuować we wszystkich sołectwach.
W latach 70-tych przeprowadzono obwodnicę górnego Piekielnika do Podszkla, która omija
Świńskie Miasto” – podkreślił, że inwestycja jak najbardziej słuszna, natomiast okoliczni
mieszkańcy podnoszą problem taki, że droga ta nie figuruje w ewidencji gruntów i dalej
dysponują działkami, za które płacą podatek, jak również występują problemy z otrzymaniem
pozwolenia na budowę, pytał więc jaki jest stan prawny przedmiotowej drogi.
radny Czepiel Tadeusz pytał kto uczestniczył w dniu 26 marca 2015 roku w spotkaniu
w Starostwie Nowotarskim na którym omawiano remont dróg wojewódzkich, znajdujących się
na terenie gminy Czarny Dunajec. Jakie zostały poczynione uzgodnienia i czy gmina posiada
zakres prac modernizacyjnych przedmiotowych dróg, w tym rozwiązań komunikacyjnych np.:
ronda w Czarnym Dunajcu.
W związku ze zmianą ustawy w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach,
umożliwiającą dopłaty za wywóz odpadów komunalnych dla rodzin o niskich dochodach, która
weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 roku – pytał dlaczego nie dokonano zmian w uchwale
Rady Gminy z 2013 roku. Według radnego zmiany te należało wprowadzić, jeszcze przed
terminem płatności.
Kto personalnie w gminie odpowiada za bieżący nadzór nad nowelizacjami prawnymi, które są
uchwalane przez organ nadrzędny - Sejm.
Jakie procesy sądowe były prowadzone przez Gminę w latach 2010-2015?
W ilu procesach Gmina występowała jako strona pozwana, a w ilu jako strona pozywająca?
Kto reprezentował Gminę w tych procesach. Czy gmina posiłkowała się kancelariami
prawniczymi. Jeżeli tak to w jakich sprawach i jaki był koszt tych procesów ogółem oraz jakie
były wyniki tych procesów.
radny Szuba Władysław poruszył sprawę niedokończonego chodnika przy drodze
wojewódzkiej w miejscowości Piekielnik w kierunku Czarnego Dunajca. Podkreślał, że sytuacja
taka może stwarzać dodatkowo wypadki drogowe.
Poruszył również problem zamulonych rowów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości
Piekielnik.
radny Garbaciak Tomasz powtórzył swoją interpelację ze stycznia i lutego 2015 roku na którą
nie otrzymał wyczerpującej odpowiedzi, w kwestii opracowania Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy.
radny Miętus Józef wnioskował o wycięcie drzew i krzewów przy wyjeździe w miejscowości
Stare Bystre na drogę powiatową w stronę miejscowości Ratułów i Ciche, w rejonie Nr 45, które
to bardzo utrudniają ruch drogowy powodując ograniczenie widoczności.
Ponadto w imieniu swoim jak i Księdza Proboszcza Parafii Ciche- Miętustwo zwrócił się do
sołtysów i radnych z części południowej gminy z prośbą o partycypowanie w kosztach projektu
położenia nawierzchni bitumicznej na drodze do cmentarza, który wyniesie 10.000 złotych.
radny Wacławiak Jan poruszył sprawę niszczonych dróg gminnych w miejscowości Podszkle.
Często zdarza się, że kierowcy samochodów terenowych, jak również cykliści urządzają sobie
rajdy (wyścigi) przez co dochodzi do niszczenia dróg, zwłaszcza tych o podłożu żwirowym.
Należy poczynić starania związane z zaniechaniem tego typu praktyk.
radny Krupa Tadeusz dokonać odpowiedniego zabezpieczenia mostu na potoku „Cichy”
w miejscowości Ciche w rejonie szkoły.
Ad. pkt. 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
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Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesyjnym została dostarczona wszystkim
radnym w formie pisemnej, przed sesją Rady.
W ramach jej omawiania głos zabierali :
radny Miętus Stanisław pytał co było głównym tematem narady odbytej w Tarnowie
z Wojewodą Małopolskim.
Wójt Gminy wyjaśnił, że tego typu narady odbywają się cyklicznie raz w miesiącu. Biorą w nich
udział Wójtowie, Burmistrzowie z całego województwa małopolskiego, miejscem spotkania jest
Kraków bądź też Tarnów. Tematyka dotyczy przede wszystkim spraw bieżących, z którymi na co
dzień borykają się samorządy.
radny Bartoszek Krzysztof w związku z udziałem w obradach XXI Kongresu Związku
Euroregionu „Tatry” poprosił o informację co było tematem obrad Związku?
Sekretarz poinformował, że obrady poświęcone były problematyce wyborczo –sprawozdawczej,
zostały wybrane władze na najbliższą kadencję, jak również sprawa przyjęcia gminy Kamienica
do Związku Euroregionu. Przedstawiono także prezentację rozdziału środków finansowych ich
zasad w nowym programie dla zainteresowanych delegatów.
radny Wajda Czesław przypomniał, że sprawozdanie jest zadaniem statutowym Wójta, dlatego
też według niego powinno zawierać sprawy związane z realizacją uchwał Rady Gminy,
a szczególnie uchwały budżetowej biorąc pod uwagę fakt, że minął już pierwszy kwartał ,
w związku z czym należałoby podać informację dotyczącą wykonania budżetu gminy.
Ustosunkowując się do tej uwagi Wójt oświadczył, że przedmiotowa Informacja jest na pewno
obszerna zawiera wszystkie ważniejsze działania, które podejmuje w okresie między sesjami, jak
również jest wysyłana radnym w formie pisemnej z innymi materiałami sesyjnymi, tak więc nie
uważa, że powinna być w jakiś sposób zmodyfikowana. Ponadto Wójt dodał, że drzwi do jego
gabinetu zawsze są otwarte i radny może w każdej chwili przyjść i o konkrety dopytać, apelując
jednocześnie o wzajemne poszanowanie.
Tytułem wyjaśnienia radny Wajda oświadczył, że sprawozdanie winno zawierać informację co
Wójtowi udało się zrealizować, nad czym obecnie pracuje, bądź też nie udało się czegoś
zrealizować z jakich przyczyn itp. Natomiast nikomu nie jest potrzebna informacja dotycząca
jakiegoś mniej ważnego wyjazdu.
W tym miejscu radny Tylka Jan stwierdził, że sprawozdania z realizacji budżetu przedkładane są
Radzie w miesiącu czerwcu za rok poprzedni na okoliczność udzielenia Wójtowi absolutorium,
jak też w miesiącu wrześniu - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
danego roku. Nie widzi zatem potrzeby przedstawiania każdorazowo w sprawozdaniu informacji
dot. realizacji budżetu.
radny Ratułowski Marcin - 16 marca odbyła się narada w sprawie przystąpienia do prac
projektowych dla obiektu skoczni w Chochołowie – jakie zostały podjęte ustalenia, oraz 31
marca spotkanie z projektantem - kto jest potencjalnym projektantem skoczni i jaka
dokumentacja została mu przekazana.
Do poruszonych kwestii odniósł się Sekretarz Gminy wyjaśniając, że narady odbyły się przede
wszystkim w celu ustalenia wartości oferty, by wiedzieć czy w budżecie gminy są zabezpieczone
odpowiednie środki finansowe oraz omawiano temat związany z przekazaniem działek.
Natomiast dopóki projektant nie zna zakresu wartości robót nie złoży oferty. Sekretarz
stwierdził, że były to wstępne ustalenia, by mieć świadomość jak daleko należy iść z inwestycją
i żeby potencjalni oferenci mogli przygotować ofertę. Dalszym krokiem będzie w przyszłym
tygodniu wyjazd do Bystrej.
radny Tadeusz Czepiel w związku z wycofaniem wniosku o dofinansowanie projektu: „Poprawa
warunków gospodarki wodnościekowej w miejscowości Podczerwone oraz Czarny Dunajecpytał co było powodem takiej decyzji.
Sekretarz wyjaśniając, stwierdził, że projekt był omawiany na ostatnim posiedzeniu komisji
i sesji rady. Dotyczył on dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na ujęcie wody oraz
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kanalizację. Na wstępie, przy składaniu wniosku zakładano pewne ryzyko związane z krótkim
okresem realizacji tego zadania.
Do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone drugie uzupełnienie. Nie ma żadnych szans na
podpisanie umów z końcem kwietnia. Oferenci czekali, że podpisanie umowy nastąpi najpierw
do końca marca, później początkiem kwietnia, dzisiaj natomiast wiadomo jest, że nawet na
koniec kwietnia nie będzie to możliwe.
W tej sprawie odbyło się spotkanie z Dyrektorem, w sprawie przedłużenia terminu, jednak
w przypadku tego projektu nie ma żadnej możliwości, ponadto nie zrealizowanie zadania (nie
osiągnięcie celu) powoduje nieotrzymanie dotacji. Także w 100% istnieje ryzyko zwrotu dotacji,
gdyż gmina nie będzie w stanie w tak krótkim terminie tj. do 15 czerwca zadania zrealizować.
Zaznaczył, że zadanie to może wykonywać gmina we własnym zakresie szukając dofinansowania
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zasadzie umorzenia pożyczek. Stąd zapadła
decyzja o wycofaniu wniosku.
Radny Bartoszek Krzysztof pytał czego dotyczyło spotkanie zorganizowane w dniu 14 kwietnia
z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków dla rolników z terenu gminy.
Sekretarz Gminy poinformował, że spotkanie połączone było ze szkoleniem rolników w związku
ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z LAIF Plus z zakresu dopłat rolnośrodowiskowych,
czyli związane z terenami cennymi przyrodniczo.
Na tym w całości wyczerpano pkt. związany z Informacją Wójta Gminy, która przez
aklamację została przyjęta do akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Przewodniczący Rady Gminy – Gonciarczyk Stanisław przedłożył Informację
o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
Do przedkładanej Informacji nikt z radnych nie wnosił żadnych uwag ani też pytań, przez
aklamację została przyjęta przez Radę do akceptują wiadomości – stanowiąca załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę. Po
przerwie kontynuowano tematykę związaną z przedłożonymi sprawozdaniami z realizacji
różnego rodzaju programów za rok 2014 i tak :
Ad. pkt. 8. Sprawozdanie z Gminnego Programu, Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii złożyła Rawicka Beata – koordynator ds. uzależnień.
Treść gminnego programu obejmowały : profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną,
wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, realizowanie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Na realizację 19 programów, które były realizowane w roku 2014 przeznaczono środki
finansowe w wysokości 267.000 złotych brutto, pochodzące z wpłat przedsiębiorców
z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na niżej wymienione programy zostały wydatkowane następujące środki finansowe :
I. Świetlice opiekuńczo –wychowawcze i środowiskowe ( jako program wczesnej profilaktyki),
w tym doposażenie świetlic w materiały biurowe i inne artykuły potrzebne do prowadzenia zajęć
Plan : 78.640, 00 zł,
Wydatki : 58.917,00 zł,
II. Roczna prenumerata miesięcznika dotyczącego profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego:
Plan : 1.040,00 zł,
Wydatki : 1.039,50 zł
III. Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych :
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Plan : 3.600,00 zł,
Wydatki : 3.600,00 zł,
IV. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym psychologa :
Plan : 8.320,00 zł,
Wydatki : 8.320, 00 zł.
V. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym pedagoga szkolnego :
Plan : 6.000,00 zł,
Wydatki : 6.000, 00 zł.
VI. Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego :
Plan : 75.000,00 zł.
Wydatki : 78.586,71 zł.
VII. Koszty funkcjonowania komisji :
Plan : 18.000, 00 zł,
Wydatki : 14.778,30 zł.
VIII. Koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie :
Plan : 8.000,00 zł,
Wydatki : 12.272,00 zł.
IX. Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej :
Plan : 15.000,00 zł,
Wydatki : 14.946,24 zł,
X. Dofinansowanie zajęć na Oddziale Terapii Uzależnień przy Szpitalu w Nowym Targu
Plan : 2.000,00 zł,
Wydatki : 1.955,00 zł.
XI. Dofinansowanie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
(detoksykacji)
Plan : 2.000,00 zł,
Wydatki : 1.890,00 zł,
XII. Szkolenie dla nauczycieli prowadzących świetlice :
Plan : 2.500,00 zł,
Wydatki : 1.475,00 zł,
XIII. Szkolenie dla pracowników punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych :
Plan : 1.500,00 zł,
Wydatki : 1.500,00 zł.
XIV. Obóz socjoterapeutyczne :
Plan : 17.600,00 zł,
Wydatki : 17.600,00 zł,
XV. Program działań profilaktycznych terapeutycznych :
Plan : .7.000, 00 zł,
Wydatki : 7.000,00 zł,
XVI. Programy profilaktyczne :
Plan : 2.900,00 zł,
Wydatki : 2.900,00 zł,
XVII. Śpiewajmy Panu :
Plan : 3.500,00 zł,
Wydatki : 3.287,95 zł,
XVIII. „Szept modlitwy na nasyj dziedzinie” :
Plan : 3.000,00 zł,
Wydatki : 3.001,21 zł,
XIX. Archipelag Skarbów :
Plan : 5. 400,00 zł,
Wydatki : 4.760,00 zł,
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W ramach złożonego sprawozdania głos zabrał radny Tadeusz Czepiel, który na wstępie
wyraził uznanie dla Komisji, która większość zawartych uwag w protokole kontroli Komisji
Rewizyjnej Nr 24/2014 uznała i wdrożyła w działanie.
W dalszej części swojego wystąpienia nawiązywał do udzielonej odpowiedzi na interpelację
radnego T. Garbaciak w kwestii przeprowadzonej kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii, przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. W piśmie tym
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarzuca radnemu
T. Czepielowi, że działał niezgodnie z prawem przeprowadzając, jako Kierownik Zespołu
Kontrolnego, kontrolę Gminnej Komisji Rozw. Probl. Alkoh. Radny Czepiel odpierając zarzuty
pod swoim adresem oświadczył, że nie może się z tymi zarzutami zgodzić. Przesłane pismo
z udzieloną odpowiedzią do wszystkich radnych nazwał tendencyjnym i jednostronnym. Brak
w nim zwykłego obiektywizmu, który powinien obowiązywać Radcę Prawnego. Przyznał, że nie
we wszystkich kwestiach miał rację, ale należało również podkreślić, że w niektórych racja była
po jego stronie. Ponadto zarzucał, iż radny T. Garbaciak wyłącznie pytał o podstawę prawną,
natomiast duża część pisma dotyczy wysuwanych zarzutów pod jego adresem. Na poparcie
swoich słów przedłożył stanowiska w problemowej kwestii z Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obiektywnie przyznał, że w niektórych sytuacjach
wykładnie prawne różnią się i są zastrzeżenia co do kwestii kontroli działalności Gminnej
Komisji Rozw. Problem. Alkoh. Natomiast Komisja Rewizyjna ma pełne prawo kontroli
przekazywanych przez Radę Gminy środków finansowych na Gminny Program Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaznaczył także, że Ministerstwo Administracji
Cyfryzacji podnosi, iż zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie sądowym brakuje jednolitych
poglądów na temat charakteru prawnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Skoro zatem Wójt Gminy, Burmistrz jest decydentem w zakresie kształtowania składu
osobowego Gminnej Komisji można uznać, że posiada w tym zakresie również uprawnienia
kontrolne. Mając na uwadze zapis art. 18a ust. 1działania Wójta podejmowane w zakresie
Gminnej komisji mogą podlegać Komisji Rewizyjnej. Zatem nieprawdą jest, że Wójt Gminy nie
może kontrolować Gminnej Komisji, skoro ją powołuje. Co do ujawniania wynagrodzeń
członków komisji stwierdził, że skoro można je kontrolować można również je ujawniać. Na
dowód czego przytoczył orzecznictwo Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który orzekł, że
karty wynagrodzeń pracowników gminy są jawne, ponieważ finansowane są ze środków
publicznych.
Na koniec zwrócił się do Wójta Gminy aby wywiązał się z obietnicy danej w miesiącu styczniu
i dokonał zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Następnie do wypowiedzi radnego, odniósł się Walkosz Marian Przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Między innymi
oświadczył, że to co miał do powiedzenia zawarte zostało w udzielonej odpowiedzi na
interpelację radnego Garbaciaka. Stwierdził, że radny rozwinął temat, przytaczając rozliczne
pisma, z których pozwolił sobie zacytować fragmenty dla siebie wygodne. Otrzymane pisma
radny powinien mu wcześniej udostępnić, by miał możliwość zapoznania się z nimi. Stwierdził,
że temat został wywołany nie przez niego, lecz radnego T. Czepiela i zaczął się w 2012 roku
i ciągnie się przez rok 2013, 2014. Dalej kontynuując dodał, że wnioski do Gminnego Programu
imiennie zgłaszał radny T. Czepiel na dowód czego są stosowne dokumenty i nagrania z sesji
rady i odwracanie ”kota do góry ogonem”, jakoby on wprowadził Radę w błąd jest pomówieniem
bezczelnym i publicznym. Kontynuując dodał, że na ten temat prasa w całej Polsce rozpisywała
się. Do sprawy włączona została Prokuratura, Wydział Prawny i Wojewódzki Sąd
Administracyjny, by pewne zapisy z gminnego programu wyeliminować. W dalszej części
Przewodniczący komisji zasugerował, że sprawa zaczęła się w momencie kiedy była interwencja
w jednym z lokali, gdzie były radny został wyproszony z tego lokalu, w związku z tym miał się
odgrażać.
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W tym miejscu Przewodniczący Rady zaapelował o stonowanie swoich wypowiedzi,
stwierdził, że niczemu to nie służy, zaproponował by radny i Przewodniczący Komisji spotkali
się poza forum sesji i wyjaśnili trwający między nimi prywatny konflikt, zamykając tym samym
dyskusję, która nie była związana bezpośrednio z przedkładanym sprawozdaniem.
Rada Gminy przez aklamację przyjęła powyższe Sprawozdanie do akceptującej
wiadomości – stanowiące zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.9. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2014 rok
przedstawiła Anna Trebunia- Wyrostek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
W związku z tym, że przedmiotowy Program był zaopiniowany pozytywnie przez Komisję
Oświaty, jak również wyraziła nadzieję, że radni dokładnie się z nim zapoznali, Dyrektor
Centrum pokrótce przypomniała najistotniejsze sprawy. Celem Programu było upowszechnianie
sportu dla jak najszerszej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również nieodpłatne
udostępnianie obiektów, którymi gmina dysponuje. Cel wyznaczał jakby działalność taką szeroką
umożliwiając dzieciom z rodzin ubogich, jak również mniej zdolne sportowo korzystania
z ruchu, by poza szkołą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. W 2014 roku zajęcia
odbywały się w czterech dyscyplinach sportowych. Były to głównie biegi narciarskie, piłka
nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy. Na realizację programu była przeznaczona kwota
wysokości 120.000 złotych. Środki w wysokości 63.614 złotych przeznaczone były na zakup
sprzętu, natomiast kwota w wysokości 51.635 złotych na wynagrodzenia instruktorów, trenerów.
Pozostała kwota w wysokości 4.000 złotych planowana była na utrzymanie tras narciarskich, nie
została jednak niewykorzystana ze względu na niesprzyjającą aurę pogodową.
Do Sprawozdania zapytanie wniósł radny Ratułowski Marcin w kwestii przeznaczenia środków
finansowych w wysokości 5.000 złotych na usługę marketingową, związaną z promocją sportu,
podważając zasadność jej przeznaczenia. Ponadto pytał czy wydatek związany z zakupem siatki
ogrodowej winien być finansowany z tego Programu.
Udzielając odpowiedzi Dyrektor wyjaśniła, że kwota związana była z promocją gminy,
a konkretnie z organizacją rajdu samochodowego. Program rozwoju sportu umożliwia
upowszechniania sportu wśród dorosłych. Prawie 98% wydatków związanych jest z dziećmi
i młodzieżą, natomiast uchwała Rady przewiduje również dostępność sportu dla dorosłych.
W kwestii zakupu siatki ogrodowej Sekretarz Gminy wyjaśnił, że siatka zakupiono na remont
boiska „Orlik” w miejscowości Czarny Dunajec, informując jednocześnie, że w Programie jest
zapis dotyczący zakupu sprzętu oraz rozbudowy infrastruktury niezbędnej dla uprawiania sportu,
w związku z czym drobne naprawy mogą być finansowane z przedmiotowego Programu.
Więcej pytań nie było – Rada Gminy przez aklamację przyjęła Program Rozwoju Sportu
w Gminie Czarny Dunajec w 2014 roku, do akceptującej wiadomości – stanowiący zał. Nr 7 do
protokołu.
Ad. pkt. 10. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za rok 2014 złożyła Anna Trebunia –
Wyrostek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Odbyły się dwa konkursy ofert związane z realizacją zadań w zakresie kultury pod nazwą :
” Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” oraz
w dziedzinie sportu pod nazwą: „ Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu kultury
wyniosła 220.000 złotych. Do Konkursu przystąpiło 17 organizacji pozarządowych, którym
zostały przyznane dotacje. Wysokość dotacji na poszczególne organizacje przyznawała komisja
artystyczna, zaś na sport Komisja sportowa na podstawie przedłożonych opisowych sprawozdań.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania to kwota 223.282,82 zł, z czego dotacja zaspokoiła
98,25% środków finansowych, pozostałe to środki własne oraz wkład osobowy – niefinansowy
czyli praca społeczna członków organizacji pozarządowych.
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Do konkursu z zakresu sportu przystąpiło 17 organizacji pozarządowych, którym zostały
przyznane dotacje. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wyniosła
170.000 złotych. Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania to kwota 171.930,01 zł,
z czego dotacja zaspokoiła 98,88% środków finansowych, pozostałe to środki własne oraz wkład
osobowy- niefinansowy, czyli praca społeczna członków organizacji pozarządowych. Przyznana
dotacja musi być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli na działalność statutową
organizacji pozarządowych.
Kończąc swoje wystąpienie Dyrektor podkreśliła, iż z roku na rok dotacje dla organizacji są
wyższe, które w zasadzie w całości są wykorzystane i dzięki którym organizacje mogą
realizować swoje zamierzenia.
Pytań nie było, Rada Gminy przez aklamację przyjęła powyższe sprawozdanie, do akceptującej
wiadomości- stanowiące zał. Nr 8 do protokołu.
Na tym w całości wyczerpano tematykę dotyczącą sprawozdań, przystąpiono do dalszej
części obrad związanej z podejmowaniem uchwał.
Ad. pkt. 11.Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Pierwsza uchwała planowana do podjęcia dotyczyła zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy. Krótkiego komentarza do uchwały udzielił Sekretarz
Gminy informując o przesunięciu terminu uchwalania taryfy z grudnia na kwiecień, gdyż pod
koniec roku należy dokonać zwolnienia Spółki PPK z podatku od nieruchomości, co ma
bezpośredni wpływ na wysokość taryfy. Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego
wskazuje, że taryfa została opracowana zgodnie z przepisami prawa, a wykazane we wniosku
koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej ewidencji księgowej.
Wysokość taryfy w porównaniu z rokiem ubiegłym minimalnie spada, natomiast w grupie
dotyczącej odczytu wodomierzy wzrasta.
Pytań nie zgłaszano, przystąpiono zatem do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr VI/40/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 12 głosami „za”, przy 8
głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
ppkt. b)
Przy ustalaniu dopłat do 1m3 ścieków bytowych kolejno głos zabrali :
radny Garbaciak Tomasz w imieniu Klubu Radnych, który reprezentuje zwrócił uwagę na fakt, iż
taryfy ciągle rosną, jak również i dopłaty z budżetu gminy do ścieków są z roku na rok większe.
Ponadto z dopłat korzysta niewielka część gminy, pozostała zaś nie ma żadnej alternatywy na
budowę kanalizacji. W związku z czym stanowisko Klubu jest takie, by nie popierać projektu
uchwały.
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radny Tadeusz Czepiel zabierając głos wyraził pogląd, że należy dopłacać do ścieków, gdyż nie
ma innej możliwości i Rada na to się zgodziła, ale proponowana stawka jest w górnej granicy.
Ponadto Prezes Spółki PPK nie przedstawił konkretnego planu działania co do innych
miejscowości z gminy. Dodał, że gminy : Poronin, Biały Dunajec, Maniowy i Szczawnica nie
uchwalili stawek opłaty.
Podobne stanowisko w tej sprawie wyraził radny St. Miętus podnosząc, że taryfa za ścieki jest
dla niektórych mieszkańców zwłaszcza samotnych dużym obciążeniem finansowym, którzy
płacą stawkę abonamentową plus opłatę za ścieki.
Do zgłaszanych uwag ustosunkował się Sekretarz Gminy stwierdzając, iż odnośnie sposobu
obliczenia taryfy za ścieki są szczegółowe przepisy, więc trudno polemizować w tej sprawie,
należałoby wysuwać konkretne argumenty, aby podważyć złe skonstruowanie taryf. Dodał, że
wpływ na wysokość taryf mają ponoszone koszty kanalizacji w gminie Czarny Dunajec, oraz
koszty zatrudnienia pracowników na oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu. Koszty
zatrudnienia pracowników w spółce są proporcjonalnie rozliczone na wszystkie gminy.
Wysokość taryfy w naszej gminie dodatkowo jest obniżana przez to, że utrzymanie oczyszczalni
ścieków, proporcjonalnie spada na gminę Kościelisko. Są to obiektywne kryteria wg. których
taryfa jest konstruowana. Dalej wyjaśnił dlaczego taryfa w Czarnym Dunajcu jest wyższa niż
w innych gminach, ponieważ decydują o tym kryteria takie jak: skala prowadzonych inwestycji,
wysokość kredytów, amortyzacja nowego majątku. W temacie perspektywy dla pozostałych
miejscowości, gmina może we własnym zakresie je realizować tylko w pewnej kolejności. Są już
podejmowane niektóre działania jak chociażby w Załucznem, czy Odrowążu. Rozwiązaniem dla
pozostałych miejscowości jest wywóz ścieków za pomocą szambo-wozów. Natomiast
aglomeracja w Czarnym Dunajcu jest jedynym terenem spełniającym kryteria więc była jakby
obowiązkiem gminy i w większości została skanalizowana.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr VI/41/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 8 głosami „za”, przy 12
głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława przedstawiła uchwałę zmieniającą budżet gminy na 2015
rok, dotyczącą :
zwiększenia dochodów o kwotę 1.832.825,32 złote,
zwiększenia wydatków o kwotę 3.154.259,32 złote,
zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 1.321.434 złote (wolne środki na koncie
bankowym)
Dochody:
Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości w wysokości 1.350.000 zł,
W tym miejscu Skarbnik Gminy wyjaśniła przyczynę wprowadzenia tej kwoty. W wyniku
przeprowadzonej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej gmina zobowiązana została do zapłaty
podatku, od dróg, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych.
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W rezultacie gmina wykazując ten podatek do Ministerstwa, wykazuje większe dochody
podatkowe, a to z kolei wpływa na wysokość subwencji.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 659.484,32 zł- większość środków
pochodzi z programu Kapitał Ludzki na doposażenie oddziałów przedszkolnych, w tym kwota
6.000 zł stanowi dochody szkoły w Podczerwonem.
Dział 921 – odszkodowanie za zniszczenie zabytkowej kapliczki w Starem Bystrem 7.830 zł,
Dział 758- zmniejszenie subwencji oświatowej o 274.439 złotych,
Dział 926 – wpływy z lodowiska 75.000 zł.
Wydatki :
Dodatkowe środki przeznaczone zostały na zadania :
Dział 700 – podatek od nieruchomości 1.350.000 zł,
Dział 801 – wydatki szkoły w Podczerwonem 6.000 zł,
Realizacja programu – wyposażenie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych
653.484,32 zł
Dział 921- odbudowa zniszczonej kapliczki w Starem Bystrem 7.830 zł,
Dział 926 – utrzymanie lodowiska (ze środków uzyskanych dochodów) 26.000 zł,
zakup wykładziny do hali lodowiska 144.000 zł, ( 14.950 ze zwrotu środków
z wydatków niewygasających, 49.000 zł z dochodów lodowiska i 80.050 zł
z wolnych środków),
Wydatki sfinansowane z wolnych środków na koncie bankowym :
• Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 24.445 zł
(środki nie wydane w 2014r.),
• Dotacja dla Policji na zakup drugiego samochodu dla komisariatu w Czarnym Dunajcu
18.500 zł,
• Dotacja dla Archidiecezji Krakowskiej na świadczenie usług pielęgniarskich
i rehabilitacyjnych dla osób chorych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy
10.000 zł,
• Ufundowanie pamiątki z okazji jubileuszu 80-lecia istnienia Zespołu Szkół Kształcenia
Rolniczego w Nowym Targu 5.000 zł,
• Pomoc dla powiatu nowotarskiego na zakup wyposażenia Zespołu Ratownictwa
Medycznego 30.000 zł,
• Promocja gminy poprzez umieszczenie tablicy z nazwą gminy w Centrum Jana Pawła II
w Krakowie 9.000 zł,
• Środki na odśnieżanie dróg 100.000 zł,
• Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy 770.000 zł,
Pokrycie z wolnych środków wydatków zaplanowanych wcześniej do pokrycia z subwencji
oświatowej, w związku ze zmniejszeniem tej subwencji 274.439 złotych,
Przesunięcie wydatków na prośbę Sołtysów i Rad Sołeckich : Czerwienne 10.000 zł
z modernizacji dróg na OSP, Piekielnik 8.000 zł z modernizacji dróg na zakup kosiarki do Klubu
Sportowego, Koniówka 3.500 zł z modernizacji dróg na boisko sportowe.
W ramach przedkładanej zmiany w budżecie gminy głos zabrali :
Radny Tadeusz Czepiel w tym miejscu zwrócił się z prośbą o wyasygnowanie środków
finansowych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odrowążu im. Księdza Infułata Wita
Maśnickiego. W warsztatach tych uczestniczą osoby z terenu naszej gminy, jak i gmin
ościennych.
Radny Miętus Stanisław wniósł zastrzeżenia do planowanego wydatku na zakup autobusu do
przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przeznaczeniem środków finansowych w wysokości
770.000 złotych. Pytał czy obecny autobus został już tak wyeksploatowany, że zachodzi potrzeba
kupna nowego.

12

Zabierając głos Wójt Gminy odniósł się generalnie do proponowanej zmiany budżetu gminy.
W kwestii zakupu autobusu oświadczył, że jest on niezbędny i konieczny, ponieważ
dotychczasowy autobus jest w złym stanie technicznym i po 13 latach jest bardzo
wyeksploatowany. Uzasadnił również potrzebę zakupu wykładziny do hali lodowiska
i przeznaczeniu na ten cel środków w wysokości 144.000 złotych, tak aby z lodowiska można
było korzystać nie tylko zimą lecz również w okresie wiosennoletnim.
Na koniec zwrócił się do Rady o zaakceptowanie proponowanych zmian w budżecie.
Radny Lenart Władysław pomimo, że wypowiedź Wójta utwierdziła go w przekonaniu zakupu
autobusu, nie mniej jednak kwota jaka jest planowana na jego zakup jest kwotą bardzo dużą
i znaczącą w budżecie. Proponował, by w przyszłości nie było tego typu „wrzutki” na dwa dni
przed sesją, lecz by Rada wcześniej była o tym informowana, łącznie ze stanem technicznym
taboru, który jest w posiadaniu gminy.
Podobny pogląd w tej sprawie zaprezentował radny Wajda Czesław twierdząc, że obawy
dotyczące zakupu autobusu wynikają stąd, że Rada nie zna taboru jaki jest na stanie gminy oraz
jego stanu technicznego. Jego zdaniem tego typu wydatek powinien być planowany przy
konstruowaniu projektu budżetu w miesiącu październiku.
W temacie pozycji w budżecie gminy dotyczącej zakupu maty na lodowisko, pytał czy został
wyłoniony już Wykonawca skoro określa się koszt jej zakupu i montażu oraz w jakim trybie
odbędzie się zakup.
Radny uzyskał wyjaśnienie, że zakup odbędzie się zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych, w przypadku gdy kwota będzie poniżej progu, to będzie zapytanie o cenę, a w
przypadku kwoty wyższej będzie przeprowadzony przetarg.
Z kolei radny Garbaciak Tomasz proponował rozważenie zakupu autobusu w formie leasingu.
Podał przykład firm, które w ten sposób eksploatują samochody i to się kalkuluje.
W związku z tym, że w trakcie dyskusji padały stwierdzenia, że Skarbnik Gminy bierze na siebie
odpowiedzialność decydując o zakupie autobusu- w gwoli uzupełnienia wyjaśniła, że sprawa
zakupu autobusu nie wyszła dwa dni przed sesją, gdyż wniosek do projektu budżetu gminy na
2015 rok był zgłoszony w październiku 2014 roku. Jednak wydatek nie został wprowadzony do
budżetu gminy, ponieważ inne zadania musiałyby wypaść z budżetu. W chwili obecnej po
ostatecznym rozliczeniu budżetu z roku ubiegłego okazało się, że są oszczędności i uważa, że
jest to dobry moment na zakup autobusu, bez konieczności zmniejszania lub ograniczenia innych
wydatków. W sprawie leasingu stwierdziła, że sprawdza się to w przypadku Firm, gdyż zarabiają
na tym, natomiast dla gminy będzie to wiązało się z dodatkowymi kosztami, które wpływają na
stan zadłużenia gminy.
Na tym zakończono dyskusję w temacie proponowanej zmian w budżecie, przystąpiono do
głosowania uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr VI/42/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
W przypadku zmian kwot budżetu i wyniku należy zmiany te również wprowadzić
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Zmiany związane były z rokiem 2015.
Dokonano podjęcia uchwały:
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U C H W A Ł A Nr VI/43/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 20142025.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Pomoc na rzecz Powiatu Nowotarskiego dotyczyła dofinansowania zadania w wysokości 30.000
złotych na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUKAS dla Zespołu ratownictwa
medycznego stacjonującego w Czarnym Dunajcu. Środki te pochodzić będą z budżetu gminy na
rok 2015.
Pytań nie było, przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr VI/44/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
realizowano dalszy ciąg podejmowania uchwał i tak :
ppkt. f)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest rok rocznie uchwalany przez Radę Gminy.
Celem niniejszego Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeciwdziałanie
bezdomności, ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt w szczególności psów i kotów,
poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacja społeczeństwa w zakresie
obowiązków spoczywających na właścicielach psów oraz promowanie prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Wysokość środków na realizację zadań wynikających z programu określa budżet gminy
w kwocie 60.000 złotych. Kwota powyższa została podzielona w następujący sposób:
Utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt – 45.000 złotych
Przychodnia Weterynaryjna Jacek Stopka – Studencki – 11.000 zł,
Ochrona zwierząt- 4.000 zł.
Informacyjnie inspektor ds. Rolnictwa Ryszard Kołodziejczyk podał, iż w roku poprzednim
w ramach podpisanej umowy z Przychodnią Weterynaryjną w Czarnym Dunajcu doprowadzono
18 sztuk psów, udzielono pomocy - 37, zaszczepiono - 8, utylizacji poddano 13, wydano ze
schroniska 10, padło -3, uśpiono -5, kastracja-2, sterylizacja -3.
Podjęta została uchwała :
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U C H W A Ł A Nr VI/45/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę została uchwalona przez Radę Gminy w lutym br. W tym okresie
wiele samorządów tego typu uchwałę podjęło. W związku z pojawiającymi się licznymi
nieścisłościami - Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego wystosował pismo do
Wójtów i Burmistrzów z wyszczególnieniem uchybień w podjętych uchwałach. W przypadku
uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec wśród kryteriów zarzucono to, że wpisano tylko dziecko
obojga rodziców pracujących, studiujących w systemie stacjonarnym, ograniczając tym samym
prawo dostępu do przedszkola rodzicom dziecka w której jeden rodzic pracuje, a drugi pozostaje
w domu.
W związku z powyższym uchwała została uzupełniona w § 1 ust.1 o następującą treść :”
1) Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów
stacjonarnych lub co najmniej jednego z rodziców pracujących lub studiujących w formie
studiów stacjonarnych- liczba punktów 3”.
Komentarza do w/w uchwały udzielała Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr VI/46/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu w Czarnym Dunajcu została
pozytywnie zaopiniowana przez merytoryczną Komisję Oświaty. Na wniosek komisji został
doprecyzowany zapis dotyczący zakazu spożywania napojów alkoholowych podczas odbywania
się imprez sportowych lub rozrywkowych. Dodano zatem dodatkowy pkt. 28 o brzmieniu:
” Podczas odbywania się na obiekcie imprez rozrywkowych lub sportowych Wójt Gminy może
wydać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom
posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych”.
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Pytań nie zgłaszano w związku z czym bezpośrednio po odczytaniu uchwały przystąpiono do jej
podejmowania :
U C H W A Ł A Nr VI/47/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu w Czarnym
Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Konieczność zmiany statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy podyktowana była nieaktualnym
adresem ul. Kolejowej w Czarnym Dunajcu. Obecnie nie jest wymagany adres z podaniem ulicy
dlatego wprowadzono zapis mówiący o tym, że siedziba Centrum znajduje się w Czarnym
Dunajcu, a obszarem działania jest Gmina Czarny Dunajec. Ponadto cały tekst statutu dla
przejrzystości został przeredagowany i uproszczony oraz dostosowany do realizacji zadań
Centrum.
Komentarza do w/w uchwał udzielała Anna Trebunia – Wyrostek – Dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr VI/48/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie: nadania statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt.i)
Dwie ostatnie planowane do podjęcia uchwały dotyczyły zmian w podjętych już uchwałach Rady
Gminy z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg
o znaczeniu lokalnym na terenie gminy, oraz zmiany uchwały z 9 grudnia 2014 roku w sprawie
zmiany składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Spraw Przeciwpożarowych
i Porządkowych.
Przedkładane uchwały nie budziły żadnych wątpliwości, dokonano zatem ich podjęcia :
U C H W A Ł A Nr VI/49/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia
20 czerwca 2005r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg
o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
ppkt.j)
U C H W A Ł A Nr VI/50/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr II/8/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania
Komisji
Działalności
Gospodarczej,
Spraw
Przeciwpożarowych
i Porządkowych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. Odpowiedzi na Interpelacje radnych.
Temat sprzątania rowów przydrożnych przez młodzież szkolną jest godne do naśladowania
jednak zgodnie z przepisami prawa rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę i należy się liczyć
z tym, że zdecydowana większość rodziców takiej zgody nie wyrazi. Nie mniej jednak temat
zostanie podjęty.
Sprawę obwodnicy górnego Piekielnika wyjaśnił Klocek Stanisław – Kierownik Referatu
Geodezji. Przyznał, że pewien odcinek obejścia „Świńskiego Miasta” drogi powiatowej nie jest
uwidoczniony na mapach i nie jest wydzielony w ewidencji gruntów. Grunty zajęte pod drogi
z dniem 31 grudnia 1998 roku z mocy prawa stały się własnością podmiotów zarządzających
tymi drogami. W tym konkretnym przypadku przedmiotowy odcinek drogi stał się własnością
powiatu i na Powiatowym Zarządzie Dróg ciąży obowiązek uregulowania jego stanu prawnego.
Kierownik przyznał, że rozmowy w tej sprawie były prowadzone, jednak sprawa jest trudna, na
pewno powiat tego typu spraw ma więcej. Jedynym skutecznym sposobem są wnioski
indywidualne właścicieli, którym grunty zostały zajęte nie z żądaniem wypłaty odszkodowania,
lecz jedynie wyłączenia z podatku od nieruchomości.
Odpowiedź na Interpelację radnego T. Czepiela w kwestii uczestniczenia z ramienia urzędu
w spotkaniu w dniu 26 marca 2015 w Starostwie Nowotarskim zostanie udzielona pisemnie
w terminie późniejszym, gdyż na obecną chwilę nie udało się ustalić, czy zaproszenie to urząd
gminy otrzymał.
W kwestii dokonania nowelizacji uchwały Rady Gminy w sprawie utrzymania czystości
i porządku w gminach wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy informując, że wszystkie uchwały
w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dniem wejścia ustawy straciły
moc obowiązującą. Dlatego nie zachodziła konieczność nowelizacji uchwały, natomiast była
przekazana informacja dla mieszkańców składających wnioski w sprawie dopłat. Odrębnym zaś
tematem pozostaje sprawa zwolnień z opłat, gdzie jedynym kryterium jest kryterium dochodowe
z ustawy o pomocy społecznej.
Interpelacja związana z procesami prowadzonymi przez gminę w latach 2010-2015 wymaga
odpowiedniego czasu i pracy, w związku z czym zostanie udzielona pisemnie.
Odpowiedź związaną z niedokończoną budową chodnika przy drodze wojewódzkiej
w miejscowości Piekielnik przybliżył Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa.
W ramach poprzedniego projektu chodnik został wykonany, natomiast są prowadzone rozmowy
dotyczące doprojektowania części tego chodnika, jednak Wojewódzki Zarząd Dróg póki co
tematu nie podjął. Istnieje możliwość przejęcia zadania, ale wymaga to zgody Rady Gminy.
Poinformował, że w przypadku dróg wojewódzkich Nr 957 i 958 Zarząd Dróg Wojewódzkich
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pracuje nad koncepcją do Decyzji środowiskowej o warunkach zabudowy, która jest potrzebna
do przetargu unijnego w przypadku pozyskania środków finansowych. Planowany remont dróg
Zarząd Wojewódzki zamierza wykonać do 2020 roku. Kierownik oświadczył, że będą
prowadzone rozmowy w kwestii dokończenia odcinka chodnika, jeszcze przed zakończeniem
prac projektowych.
Sprawa czyszczenia rowów zostanie odpowiednio przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg
w Nowym Targu i Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg w Krakowie.
Odpowiedź na interpelację radnego T. Garbaciak zostanie udzielona pisemnie, ustosunkowując
się w tej kwestii Sekretarz Gminy przyznał, że owszem Plan Inwestycyjny Gminy jest przydatny,
natomiast największe zadania, które były ostatnio realizowane były robione nagle, gdyż gmina
nie dysponuje wiedzą kiedy odbędą się nabory i kiedy będzie możliwość pozyskania środków
finansowych, a jeśli już taka wiedza jest, to odbywa się konkurs i wniosków jest bardzo wiele
i nigdy nie wiadomo do końca, czy wniosek zostanie zakwalifikowany. Strategia Rozwoju
Gminy mówi ogólnie jakie zadania są najważniejsze w gminie. Nasuwa się wątpliwość czy
wykazane zadania w Planie Inwestycyjnym gmina będzie w stanie realizować.
W kwestii wycięcia drzew przy wyjeździe w Starem Bystrem zostanie zorganizowane spotkanie
z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu.
Niszczenie dróg gminnych w miejscowości Podszkle przez cyklistów jest problemem
ogólnopolskim i postawienie jakichkolwiek znaków nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
Ustosunkowując się do tego problemu Komendant Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu
wyjaśnił, że bez zgody właściciela dróg, nie można organizować różnego typu rajdów, czy
wycieczek, ale nie można także zabronić pojedynczemu użytkownikowi korzystania z drogi
gminnej, gdyż takie prawo ma każdy z obywateli. Stwierdził, że problem jest bardzo
skomplikowany, nie mniej jednak prosił, o każdorazowe zgłaszanie tego typu sytuacji.
W sprawie zabezpieczenia mostu na potoku „Cichy” w rejonie szkoły w Cichem zostanie
zorganizowane spotkanie z Zarządem Wodnym w Nowym Targu.
Ad. pkt. 13. Wolne wnioski
Bobek Józef – Sołtys Sołectwa Odrowąż wnioskował o podjęcie interwencji w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Nowym Targu w sprawie dokonania czyszczenia pozostałego po zimowym
utrzymaniu dróg materiału w postaci piasku i gryzu, który przedostaje się do kanalizacji
burzowej, wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Odrowąż.
Następnie zgłosił problem występujących dziur w drogach gminnych, w trybie pilnym należy
podjąć czynności związane z ich remontem, jak również uprzątnięciem zalegających śmieci.
Gawron Jan – Sołtys Sołectwa Pieniążkowice – również zgłosił problem czyszczenia drogi
wojewódzkiej z gryzu i piasku, pozostałego po okresie zimowym na odcinku od Pieniążkowic
w stronę Czarnego Dunajca.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1415 dokonał zamknięcia obrad VI sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczył :
Przewodniczący Rady Gminy
Czarny Dunajec
Gonciarczyk Stanisław

