P R O T O K Ó Ł nr VII/2015
z VII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 26 czerwca 2015 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 14 20.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 19 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Czepiel Tadeusz – radny z Załucznego,
2. Szuba Władysław – radny z Piekielnika
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 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie w pkt. 8 ppkt. „s” dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości
położonej w miejscowości Czarny Dunajec. Uzasadniając konieczność wprowadzenia
dodatkowego projektu uchwały Przewodniczący zaznaczył, że sprawa wstępnie była poruszona
na posiedzeniu Komisji Budżetu, zatem jest Radzie znana, a dotyczy zakupu działek pod budowę
drogi oraz kanalizacji w Czarnym Dunajcu.
Proponowana zmiana do porządku obrad została przez Przewodniczącego Rady poddana pod
jawne głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały, przy 19 głosach „za” został wprowadzony
do porządku obrad sesji.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są inne propozycje do proponowanego porządku obrad głos
zabrał radny Garbaciak Tomasz wnioskując o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie
budowy skoczni w Chochołowie, argumentując to tym, że nie ma pełnej informacji jak ma
wyglądać planowana inwestycja oraz jakie są jej koszty finansowe. Według radnego jest wiele
ważniejszych zadań do wykonania na obecną chwilę, natomiast budowa skocznia może jeszcze
zaczekać.
Wniosek radnego poddany został pod jawne głosowanie, w wyniku którego został odrzucony,
przy 8 głosach „za” i 11 głosach „przeciw”.
Następnie porządek obrad z dokonaną poprawką j/w został poddany pod jawne głosowanie,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” w następującym brzmieniu:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Absolutorium dla Wójta Gminy :
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2014 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy,
d) zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 20 kwietnia 2015 roku,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia
2015 roku.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025,
c) udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
d) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2014 rok,
f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny
Dunajec za 2014 rok,
g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym
Dunajcu za 2014 rok.
h) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
i) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu,
j) zmiany uchwały Nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015.
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Gminy Czarny Dunajec.
l) przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu
wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Czarny Dunajec w zakresie
zwiększenia ich szans edukacyjnych.
m) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec,
n) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik – Ośrodek Zdrowia,
o) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Chochołów,
p) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Chochołów.
q) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
r) nadania nazw ulicom w miejscowości Odrowąż.
s) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czarny Dunajec.
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9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z VI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Harbut Stanisław,
stwierdził, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad sesji i zawnioskował o jego przyjęcie bez
czytania.
Wobec faktu, iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z VI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali niżej wymienieni radni podnosząc następujące
kwestie:
Lenart Władysław dwukrotnie w roku zeszłym 5 i 17 grudnia odbyło się spotkanie u Wójta
Gminy w temacie kanalizacji w miejscowości Piekielnik z udziałem Prezesa spółki
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu. Po tych spotkaniach wynikało
mimo różnych problemów, że sprawa kanalizacji powoli, ale idzie do przodu, jednak po
ostatnich spotkaniach na przełomie marca, kwietnia osobiście nabrał przekonania, że proces ten
został zahamowany. Występują problemy spółki z firmą projektową dotyczących doszacowania
pewnych kosztów, w związku z czym radny pytał jak ta sprawa wygląda na dzień dzisiejszy
i jakie jest stanowisko Wójta w problemowej kwestii.
Następnie wyraził swój niepokój związany z parkingiem za Urzędem Gminy, a konkretnie
sprawą wydzielonych miejsc dla pracowników Urzędy Gminy, a co z petentami załatwiającymi
różne sprawy w urzędzie. Podkreślał przy tym, że gmina to służebność wobec obywateli
i powinna wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Wiele szanujących się przedsiębiorstw
wydziela odpowiednie miejsca dla swoich klientów. Pytał zatem czy Wójt przewiduje takie
działanie, które będzie wychodziło naprzeciw tego typu problemom.
Ratułowski Marcin poruszył sprawę związaną z planowaną budową inwestycji w Cichem –
Miętustwie –kaplicą przycmentarną wraz z chłodnią. Radny przekonywał, że Parafia
w Miętustwie liczy bardzo na tą inwestycję oraz ma inwestora, który na prywatnych
nieruchomościach pragnie ją wykonać, a następnie oddać do użytku publicznego. W związku
z tym pytał czy gmina dysponuje środkami finansowymi potrzebnymi na dokonanie zmiany
punktowej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, tak by Rada Gminy na następnej
sesji mogła w tej sprawie podjąć stosowną uchwałę.
Następna interpelacja dotyczyła drogi tzw. „Molkowej” w Ratułowie oraz kwestii zalewania
drogi powiatowej z uwagi na niedrożność przepustu prywatnego. Wnosił do Wójta, by sprawa
ostatecznie została wyjaśniona, czy przedmiotowa droga jest drogą gminną czy też prywatną, tym
bardziej sprawa jest pilna, gdyż na skutek częstego zalewania drogi może dojść do wypadku.
Kolejna nurtująca sprawa radnego, którą podniósł to również droga, która powinna być zaliczona
do kategorii dróg gminnych, natomiast położona jest na prywatnym gruncie, biegnąca do państwa
Szeligów, Bednarzy i Obrochtów w Ratułowie. W ostatnim czasie nasilił się konflikt pomiędzy
właścicielami, w związku z czym pytał czy istnieje możliwość podjęcia uchwały w sprawie
wywłaszczenia tego terenu na rzecz gminy.
Dzielski Kazimierz w związku z tym, że gmina znajduje się na etapie przygotowań do nowego
roku szkolnego pytał Czy Zespół Szkół w Czarnym Dunajcu, Cichem nr 1 i Cichem nr 2
posiadają aktualne statuty.
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Czy Wójt Gminy wydał Zarządzenie na podstawie którego organizowane jest funkcjonowanie
szkół, szczególnie przy tworzeniu projektów organizacyjnych na nowy rok szkolny 2015/2016,
w którym uregulowane są : sieć szkół, ilość oddziałów, liczebność dzieci w oddziale, podział na
grupy na w-f, języki obce, etaty nauczycielskie, etaty obsługi, biblioteki, organizacja dowozu
dzieci, godziny pracy szkół, personelu. Czy przyjmowanie projektów organizacyjnych jest
uznaniowo traktowane przez p.o. dyrektora GZO czy zgodnie z zarządzeniem Wójta.
W związku z tym, że karetka pogotowia została wyprowadzona z Czarnego Dunajca pytał czy
Wójt Gminy zamierza poczynić starania, aby karetka wróciła do Czarnego Dunajca i wzorem
innych gmin takich jak Raba Wyżna czy Jabłonka znajdowała się w Ośrodku Zdrowia
w Czarnym Dunajcu, który w chwili obecnej jest w połowie pusty, natomiast warunki do
spełnienia są możliwe, tym bardziej, że przy Policji znajduje się 5 garaży wolnych w tym jeden
podwyższony gdzie karetka mogłaby stacjonować, są również wolne garaże przed Ośrodkiem
Zdrowia, które można wykorzystać. Dziwi go to, że przy ostatnim remoncie garaże przy Ośrodku
Zdrowia zostały zabudowane krawężnikami. Stwierdził, że leży to w interesie wszystkich
i świadczy o gospodarności Wójta, jeżeli się stara by pomieszczenia wolne były
zagospodarowane z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Konkretyzując swoją interpelację
radny pytał czy szpital zwracał się z propozycją wydzierżawienia garaży w Ośrodku Zdrowia
oraz czy gmina uczestniczyła w tym, czy odbywało się to poza nią i czy gmina czyniła starania
w tym kierunku, aby karetka stacjonowała w Ośrodku Zdrowia.
Miętus Stanisław czy są podejmowane działania związane z modernizacją ujęciu wodociągu
w Czarnym Dunajcu, gdyż w przypadku występującej suszy wody brakuje, natomiast podczas
opadów woda jest mętna. Zdaje sobie sprawę, że nie jest możliwe pozyskanie środków na ten
cel, nie mniej jednak należy coś w tej sprawie robić.
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 – i stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
W ramach jej omawiania głos zabrali :
Radny Dzielski Kazimierz zabierając głos w temacie przedkładanej Informacji zwrócił uwagę,
że należy wrócić do dobrych obyczajów, które obowiązują również w gminach sąsiednich, że
sprawozdanie o działalności między sesjami jest przedstawiane przez Wójta czy Burmistrza
miasta. Na tym polega dobra współpraca wójta z radnymi. Przekazywanie informacji w formie
pisemnej, jest jak spis treści książki, natomiast niektóre punkty wymagają szerszego omówienia
i komentarza. Jeżeli sesja ma być sesją poważną, to należy wymagać, żeby to się odbywało tak,
jak w innych gminach w Polsce.
Ustosunkowując się do uwag Wójt Gminy twierdził, że nieprawdą jest, że we wszystkich
gminach informacja przedstawiana jest przez wójta czy burmistrza. Przedkładana informacja
w formie pisemnej zawiera szczegółowe działania jakie Wójt podejmuje w okresie między
sesjami. Natomiast jeśli, któryś z punktów wymaga szerszego omówienia to należy po prostu
zapytać. Wójt stwierdził, że jest to zwykła złośliwość ze strony radnego.
Wracając stricte do omawianej Informacji radny Dzielski Kazimierz wniósł zapytanie w sprawie
wyjazdu grupy roboczej do Bystrej, Wisły oraz Szczyrku w celu zapoznania się
z uwarunkowaniami dotyczącymi budowy skoczni narciarskiej w Chochołowie. Co to był za
wyjazd i co grupa robocza wyniosła z tego wyjazdu.
Komentarza udzielił Sekretarz Gminy informując, że zgodnie z zapowiedzią wyjazd miał na celu
zapoznanie się z inwestycjami tego typu która jest planowana w gminie, a które już funkcjonują
w Bystrej, Wiśle i Szczyrku. Zostały przedstawione wszystkie sprawy problemowe, które mogą
się pojawić w trakcie budowy inwestycji i na które należy zwrócić szczególną uwagę. Został
wyjaśniony zakres niezbędnych prac, jakie elementy należy uwzględnić. Odbyło się spotkanie
z projektantem, który projektował tego typu skocznie.
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Rozmowy dotyczyły również rozwiązań i możliwości projektowania. W wyjedzie brali udział
wszyscy członkowie grupy roboczej, która została wytypowana przez Radę, łącznie z jej
przedstawicielem oraz członek Klubu Sportowego działającego w Chochołowie.
Radny Wajda Czesław przypomniał, iż zgodnie z zapisem statutu gminy Wójt przedkłada
sprawozdanie, a nie informację, a to jest zasadnicza różnica. Radę interesuje co Wójt zrobił
w okresie od sesji do sesji, natomiast nie informacja gdzie odbył mniej ważny wyjazd czy
spotkanie. Skoro natomiast Wójt chce utrzymać taką formę Informacji radny zapytał, co Wójt
robił 10 i 11 czerwca br.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zaapelował o rozwagę i wzajemne poważne
traktowanie.
Jednak radny Wajda Czesław w dalszym ciągu podtrzymywał swój wątek związany
z pełnieniem przez Wójta Gminy funkcji Prezesa Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi
w Witowie. Wytykając Wójtowi, że właśnie w tych dniach, w godzinach pracy Urzędu
przebywał we Wspólnocie. Pytał jakie wspólne działanie jest pomiędzy działalnością w urzędzie
z działalnością we Wspólnocie.
Ustosunkowując się do tego wątku Wójt oświadczył, że sprawy Wspólnoty powiązane są
również z działalnością całej gminy i jako Wójt ma prawo uczestniczyć w jej działalności.
Tocząca się dalej dyskusja zupełnie odbiegała od tematyki związanej z przedkładaną
informacją, wywołując wśród zebranych na sali oburzenie i wzajemne przekrzykiwanie.
Radny Marduła Kazimierz apelował o nie łączenie spraw wspólnoty z sesją rady gminy,
stwierdził, że jest to zwykła złośliwość ze strony radnego.
W związku z tym, że niektórzy radni domagali się i zgłaszali wniosek o zamknięcie dyskusji Przewodniczący Rady poddając wniosek pod głosowanie, który został przyjęty przy 11 głosach
„za” – zakończył dyskusję w tym temacie.
W temacie przedkładanej informacji głos został jeszcze udzielony radnemu Władysławowi
Lenart, który zwrócił się do Wójta G miny żeby wykazał trochę dobrej woli. Radni nie oczekują
sprawozdania w formie pisemnej, wystarczy, że Wójt przedstawi sprawy najważniejsze, z jakimi
problemy się borykał, i w czym rada winna go wspierać. Zwrócił uwagę, że sprawozdanie może
składać pracownik urzędu wyznaczony przez Wójta.
W tym temacie głos zabrał jeszcze Sekretarz, który tytułem komentarza wyjaśnił, że Wójt ma
nienormowany czas pracy, często również reprezentuje gminę w dni wolne od pracy i nie jest
rozliczany jak zwykły pracownik urzędu.
W tym momencie dyskusja na nowo rozgorzała, Przewodniczący Rady z uwagi na fakt,
że wcześniej dokonał zamknięcia dyskusji, przeszedł do realizacji dalszej części obrad :
Ad. pkt. 6. Przewodniczący Rady Gminy – Gonciarczyk Stanisław przedłożył Informację
o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
W ramach przedkładanej Informacji głos zabrał radny Wajda Czesław prosząc o przybliżenie
tematu dotyczącego odbytego spotkania w sprawie przydomowych oczyszczalni.
Udzielając odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że spotkanie odbyło się z jego
inicjatywy z przedstawicielem firmy Megakan-Bud Tomaszem Werselem. Firma podobne
oczyszczalnie przydomowe wykonuje w gminach województwa śląskiego. Po spotkaniu
ustalono, że w niedługim czasie nastąpi wyjazd do jednej z takich gmin, by bliżej zapoznać się
z tematem. Generalnie przedstawiciel firmy przedstawił plusy i minusy funkcjonowania tego
typu oczyszczalni oraz koszty finansowe związane z inwestycją, jak również możliwości
pozyskiwania środków pozabudżetowych na ten cel. W tej kwestii zwrócił uwagę na pewne
różnice występujące przy pozyskiwaniu środków w województwie śląskim, gdzie każdy
indywidualny właściciel może składać wniosek o dofinansowanie i małopolskim, gdzie takich
możliwości nie ma, ale są inne źródła dofinansowania z których gmina może skorzystać.
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Więcej pytań nie było – Informacja powyższa została przyjęta przez Radę Gminy do akceptującej
wiadomości – stanowiąca zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Absolutorium dla Wójta Gminy.
W związku z tym, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdanie
finansowe zostało wcześniej szczegółowo omówione przez Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisławę na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- w obecności całego składu Rady - na sesji Rady Gminy nie dokonywano ponownego
rozpatrzenia powyższych sprawozdań.
Również informacja o stanie mienia komunalnego gminy Czarny Dunajec na dzień 31 grudnia
2014 rok została przedstawiona na przedmiotowych posiedzeniach Komisji Rady przez
Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – Stanisława Klocka.
Do przedkładanych sprawozdań żadnych pytań i uwag nie było.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady- Gonciarczyk Stanisław udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – Krzysztofowi Bartoszek, który przedstawił
stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22
maja 2015 r. wystąpiła do Rady Gminy Czarny Dunajec z wnioskiem o udzielenie Wójtowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, opiniując pozytywnie wykonanie budżetu
gminy, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany przez Przewodniczącego Rady Gminy do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 2 czerwca 2015 roku. Skład Orzekający Kolegium RIO
Uchwałą Nr SO.XI/424/49/15 z dnia 15 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniował wniosek
Komisji Rewizyjnej. W tym miejscu Rada Gminy została zapoznana z treścią w/w uchwały
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Następnie przystąpiono kolejno do podejmowania uchwał :
U C H W A Ł A Nr VII/51/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
Rada Gminy w obecności 19 radnych – biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
U C H W A Ł A Nr VII/ 52/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2014.
Rada Gminy w obecności 19 radnych – biorących udział w posiedzeniu – 11 głosami „za, przy 8
głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy dziękując Radzie za przyjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium. Słowa podziękowania skierował do wszystkich sołtysów sołectw,
Kierowników Referatu Urzędu, Skarbnik Gminy, byłej Przewodniczącej Rady Gminy – Pani
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Palenik Beacie, która przewodniczyła Radzie w 2014 roku. Stwierdził, ze budżet Gminy w 2014
był budżetem dobrym i został wykonany prawie w 100%. Był to dobry czas na realizację
ważnych zadań inwestycyjnych - mówił, wyrażając jednocześnie nadzieję, że podobna praca
będzie kontynuowana w 2015 roku, czego sobie i radzie życzył.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięcio- minutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano tematykę związaną z podejmowaniem uchwał i tak :
W trakcie przerwy salę obrad opuścił radny A. Ligas- aktualna ilość radnych-18
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dotyczyła ona :
zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 1.629.802 złote,
zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 933.000 złotych,
zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 696.802 złote.
Dochody :
Dział 010- planowana dotacja z programu PROW na modernizację wodociągu w Czarnym
Dunajcu i budowę kanalizacji ul. Kamieniec Dolny w Czarnym Dunajcu – zmniejszenie
o kwotę 2.484.467 zł z równoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę planowaną na wkład
własny (w związku z nieuzyskaniem dotacji).
Dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg polnych – 100.000 złotych,
Dział 600 – zwrot z wydatków niewygasających – wykonanie dokumentacji na budowę dróg
gminnych w Chochołowie i Ratułowie – razem 89.912 złotych. Zadania te nie zostaną wykonane
w terminie do końca czerwca, ze względu na trwające uzgodnienia.
Dział 754 – dotacja w ramach programu „Małopolskie Remizy” z przeznaczeniem na remont
remizy w Podczerwonem 11.753 złote,
Dział- różne rozliczenia – zwrot podatku VAT w wysokości 246.000 złotych, po rozliczeniu
zadania- modernizacja budynku Policji.
Dział 801- Oświata i wychowanie- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie
Czarny Dunajec – 400.000 złotych, środki zostaną przeznaczone na dotacje dla przedszkoli.
Dział 921- Kultura – pomoc województwa na remont zabytkowej kapliczki w Załucznem –
7.000 złotych.
Dział 926 – Kultura fizyczna – przesunięcia między działami, ze względu na mylny zapis
w budżecie na początku roku.
Wydatki:
Zmniejszenie na wkład własny, w związku z brakiem możliwości uzyskania dotacji na
modernizację wodociągu i budową kanalizacji na ul. Kamieniec Dolny w Czarnym Dunajcu828.157 złotych, z tego 610.000 zł przeniesienie na zadanie :
Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu – 400.000 zł,
Zakup działki w Czarnym Dunajcu – 210.000 zł,
Pozostała kwota w wysokości 173.157 zł środki z rozliczenia roku poprzedniego, która miała
stanowić pożyczkę wewnętrzną dla miejscowości Czarny Dunajec.
Budżet dysponuje dodatkowymi środkami w wysokości 664.154 złote, z przeznaczeniem na :
Dokumentacja na budowę skoczni w Chochołowie – 100.000 zł,
Pomoc dla Caritas- 10.000 zł,
Pomoc dla województwa na modernizację drogi wojewódzkiej Czarny Dunajec – Piekielnik –
150.000 zł,
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Środki na dostosowanie budynków szkół na działalność przedszkoli 200.000 zł,
Remont Sali widowiskowej użytkowanej przez Centrum Kultury i Promocji Gminy- 254.157 zł,
Oprócz w/w zmian drobne przesunięcia na wniosek Sołectw :
Ciche – 2.300 zł z modernizacji dróg na modernizację oświetlenia dróg, Piekielnik 5.000 zł,
z modernizacji dróg na wydatki OSP, Ratułów 20.000 zł z modernizacji dróg na remont szkoły
oraz z modernizacji dróg na zakup samochodu dla OSP Ratułów Górny 100.000 zł, Czerwienne
5.000 zł z modernizacji dróg na wydatki OSP Czerwienne Dolne.
Przychody :
Zwiększenie o kwotę 933.000 zł – kredyt na zakup samochodu bojowego dla OSP Stare Bystre
650.000 zł, oraz kredyt na zakup samochodu bojowego dla OSP Pieniążkowice 283.000 zł.
Po wprowadzeniu powyższych zmian powstała wynikowa nadwyżka w wysokości 3.428.676
złotych.
Po przedstawieniu propozycji powyższych zmian budżetu gminy, w ramach dyskusji głos
zabrali:
Radny Marcin Ratułowski pytał czy planowany zakup działki w Czarnym Dunajcu pochodzić
będzie ze środków budżetu ogólnego gminy?
Odpowiadając Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przesuwając środki na wkład własny na budowę
wodociągu w Czarnym Dunajcu, niektóre pozycje w budżecie które były przeznaczone na
wydatki w Czarnym Dunajcu, czyli wydzielone dla miejscowości teraz wracają do Czarnego
Dunajca, na inne zadanie „zakup działki”. Zakup działki jest niezbędny na potrzeby budowy
kanalizacji oraz w przyszłości pod budowę drogi.
Radny Wajda Czesław zabierając głos wrócił do kwestii przeznaczenie środków w wysokości
100.000 zł na budowę skoczni. W związku z tym, że jest to zadanie ogólnogminne pytał czy była
wcześniej podejmowana uchwała dotycząca budowy tejże skoczni i jej finansowania. Tym
bardziej dziwi fakt nie przegłosowania wprowadzenia uchwały do porządku obrad, że większość
radnych jest przeciwna budowie skoczni. Również sami mieszkańcy Chochołowa uważają, że
bardziej potrzebną inwestycją jest budowa obwodnicy, a nie skoczni, a jeśli już, to inny obiekt
sportowy.
Ustosunkowując się do uwag radnego Skarbnik Gminy przypomniała, że sprawa skoczni była już
omawiana w styczniu na posiedzeniu Komisji Budżetu, przed uchwaleniem budżetu gminy na
2015 rok i taka pozycja w budżecie już się znalazła. Komisja w tym celu odbyła również wyjazd
na miejsce planowanej budowy skoczni, po wyjeździe wyrażała swoją opinię w której
zaakceptowała planowaną inwestycję, czyli wydała przyzwolenie gminie, żeby zadaniem się
zajmować, pod warunkiem powołania odpowiedniej grupy roboczej składającej się między
innymi z członków Rady. Grupa robocza po wyjeździe do Szczyrku Bystrej i Wisły ustaliła, że
należy wybudować obiekt podobny jaki funkcjonuje w Szczyrku. W związku z czym potrzebne
są dodatkowe środki na poszerzenie zakresu projektowania.
Radny Wajda zgodził się ze stanowiskiem Skarbnik Gminy, jednak twierdził, że przy
konstruowaniu budżetu gminy i przydziału środków finansowych na poszczególne zadania
wynikało, że miejscowość Chochołów będzie finansowała to zadanie.
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk nie zgodził się z takim stwierdzeniem radnego. Brał udział
w pracach komisji, gdzie została wyjaśniona kwestia z jakiego powodu skocznia będzie
finansowana ze środków ogólnych, gdyż chodzi tu o dzieci nie z samego Chochołowa lecz
z całej gminy.
W związku z tym, że radny Wajda dalej podtrzymywał, że należy na tę okoliczność podjąć
uchwałę Rady, aby ostatecznie zakończyć sprawę budowy skoczni, Przewodniczący Rady
zwrócił się do radcy prawnego Urzędu o wydanie opinii prawnej w problemowej kwestii.
Walkosz Marian radca prawny Urzędu stwierdził, że skoro budżet został przez Radę uchwalony
i realizowany to w tej chwili wracanie do poszczególnymi pozycji w budżecie, zakładając że
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proponowana uchwała zostanie przegłosowana, jest równoznaczne z wywróceniem budżetu i na
tym etapie jest za późno na zgłaszanie i głosowanie nad takim wnioskiem.
Uzupełniając Skarbnik Gminy zauważyła, że dziwi ją postawa radnego, gdyż propozycja
głosowania nad jednym zadaniem, w przypadku gdy tego typu uchwały nie są podejmowane,
przy innych zadaniach inwestycyjnych, nie jest niczym uzasadniona.
Radny Ratułowski Marcin w budżecie gminy zostały zaplanowane środki finansowe
w wysokości 50.000 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej, w tej chwili jest
propozycja przeznaczenia dodatkowej kwoty w wysokości 100.000 złotych. Pytał czy jest pewne,
że za taką kwotę projekt zostanie wykonany, czy istnieje prognoza, że kwota może być jeszcze
wyższa.
Sekretarz Gminy poinformował, iż na spotkaniu grupy roboczej po zebraniu ofert, która jedna
opiewa na kwotę 200 tys. druga około 150 tys. zł. w związku z tym, że kwoty są dość znaczne
zastanawiano się nad ogłoszeniem przetargu. Ustalono jednak, że w tej sytuacji, po rozmowach
z dwoma projektantami wykonanie dokumentacji należy zlecić w formie zamówień z tzw.
„wolnej ręki”. Ponadto ustalono, że inwestycjami będzie realizowana etapami, jednak projekt
musi zawierać wszystko nawet w przypadku gdy będzie on droższy.
Na tym dyskusja została zakończona, przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr VII/53/2015
RADY GMINY C ZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2015, nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 22 stycznia 2015 r,
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu - 16 głosami
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 12
do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
W związku z dokonaną zmianą budżetu gminy, związaną głównie ze zmianą wyniku
budżetowego, konieczna była również zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
Zmiana dotyczyła zmian kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu w 2015 roku, zmiana
kwot przedsięwzięć oraz zmiana objaśnień.
Pytań nie było, po odczytaniu uchwały przystąpiono do jej głosowania:

U C H W A Ł A Nr VII/54/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014
– 2025.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 16 głosami
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 13
do niniejszego protokołu.
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ppkt. c)
Planowana do udzielenia w roku 2015 pomoc finansowana na rzecz Województwa
Małopolskiego dotyczyła zadania pn: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich nr 957
w miejscowości Czarny Dunajec w wysokości 150.000 złotych.
W związku z tym, że wcześniej Rada dokonując zmiany budżetu uchwaliła taką pomoc,
przedkładany projekt uchwały nie budził żadnych wątpliwości, dlatego po odczytaniu uchwały
przystąpiono do jej głosowania :
U C H W A Ł A Nr VII/55/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła uchwałę j.w – stanowiącą zał. Nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt.d)
Z kolei planowana do udzielenia pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ przeznaczona była na
pokrycie kosztów imprezy „Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu”,
w wysokości 10.000 złotych, zapisana w budżecie gminy.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr VII/56/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. Nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Trzy kolejne uchwały związane były z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych trzech
jednostek, posiadających osobowość prawną. W związku z tym, że ich wynik budżetowy oraz
działanie nie wchodzi do budżetu gminy, stąd oddzielne zatwierdzenie ich sprawozdań. Dotyczy
to Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu,
Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
Przy zatwierdzaniu sprawozdania SGZPOZ radny Marcin Ratułowski, w związku
z przeznaczeniem zysku w wysokości 16.449,82 złote na premie dla pracowników Zakładu pytał
na jaki inny cel statutowy ewentualnie można było przeznaczyć ten zysk.
Ustosunkowując się do pytania Mateja Joanna Dyrektor SGZPOZ oświadczyła, że wypracowany
zysk można przeznaczyć na inwestycje na wyposażenie i zakup dodatkowych urządzeń.
Uzasadniając jednak fakt przeznaczenia zysku na wypłatę premii stwierdziła, iż od 2008 roku
w Służbie Zdrowia nie dokonywano podwyżek dla pracowników, w związku z nieotrzymaniem
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środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast Rada Społeczna podjęła uchwałę, aby
środki, które zostały wypracowane przez pracowników, przeznaczyć na wypłatę premii.
Przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr VII/57/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2014 rok.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 17 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” dokonała podjęcia powyższej uchwały – stanowiącej zał.
Nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Wykazana strata w sprawozdaniu Centrum Kultury nie wiązała się z tzw. zobowiązaniem
wymagalnym, którego jednostka nie byłaby w stanie pokryć, natomiast dotyczyła amortyzacji,
która jest naliczana od środków trwałych w wysokości 20.009,82 zł. Była to wynikowa strata,
która pokryta zostanie z funduszu własnego Centrum.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr VII/58/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Czarny Dunajec za 2014 rok
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt.g)
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Jarczyńska poinformowała, iż wypracowany
zysk w Gminnej Bibliotece w wysokości 772,15 zł przeznaczony zostanie na zakup książek do
biblioteki, bądź też na cel wyposażenia tych bibliotek.
Przystąpiono do głosowania uchwały:
U C H W A Ł A Nr VII/59/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnym Dunajcu za 2014 rok.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 18 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
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W dalszej części procedowania uchwał, Rada Gminy dokonała rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy. Tytułem wprowadzenia Przewodniczący Rady poinformował, że skarga była
tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 maja br. Na posiedzeniu tym został powołany
Podzespół, który miał przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zapoznać się z dokumentami
oraz wysłuchać wyjaśnień pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za prowadzenie
sprawy.
Kolejno w omawianej sprawie głos został udzielony :
Przewodniczącemu komisji Rewizyjnej – Krzysztofowi Bartoszek, który uczestniczył w pracach
Podzespołu. Stwierdził, że Podzespół spotkał się dwa razy w składzie trzyosobowym. Na tę
okoliczność zostały spisane protokoły. Na ostatnim posiedzeniu ostatecznie Podzespół uznał
skargę za niezasadną, z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały.
Szerszych wyjaśnień udzielił Marcin Ratułowski – radny z Ratułowa, który również uczestniczył
w pracach Podzespołu oraz z uwagi na fakt, że jest mieszkańcem Ratułowa, w związku z czym
radny był dokładnie zorientowany w sprawie drogi o nazwie „Kubusiowa” w miejscowości
Ratułów, która to droga była przedmiotem skargi wniesionej przez Pana Łukasza Szczechowicz.
Dokonał zatem uzasadnienia uznania skargi za niezasadnej.
Stwierdził, że zostały zbadane wszystkie pisma jakie wpłynęły do Wójta Gminy od Pana Łukasza
Szczechowicza. Jedno pismo było wniesione jako wniosek, dwa pozostałe jako skarga. Odnosząc
się do skargi, która dotyczyła przede wszystkim nie informowania strony, przez władze gminy
o czynnościach o które skarżący wnioskował tj. o dokonanie poprawy drogi oraz braku
odpowiedzi na wnoszone pisma, należy uznać je za bezpodstawne. Z przeprowadzonych wizji
lokalnych, w których udział brała matka skarżącego Pani Szczechowicz zostały sporządzone
notatki służbowe. Trudno zatem stwierdzić, że skarżący nie był informowany w sprawie. Jedyne
zastrzeżenie jakiego dopatrzył się Podzespół, to zgodnie z Kpa Wójt Gminy powinien petentom
pisemnie udzielać odpowiedzi na wnoszone pisma.
W temacie zniszczenia drogi „Kubusiowej” radny oświadczył, że wina nie leży po stronie gminy,
gdyż droga została komisyjnie odebrana i rozliczona. Podzespół zatem uznał, że remont drogi
został wykonany prawidłowo, natomiast zniszczenie nastąpiło na skutek przewożenia materiałów
budowlanych pod budowę domu Państwa Szczechowicz ciężkimi pojazdami tzw. ”gruszkami”.
Ponadto droga ta została zakwalifikowana jako droga zniszczona w ramach klęsk żywiołowych
i gdy gmina takie środki otrzyma przystąpi do jej remontu. Nie można za ten stan obciążać Wójta
oraz radnych z Ratułowa i publicznie oskarżać o malwersacje finansowe, w przypadku gdy
gmina próbuje sprawę załatwić pozytywnie. Radny stwierdził, że na ten moment Sołectwo
Ratułów ma kilkadziesiąt dróg, które wymagają remontu, nie może być tak, że jedna droga
w ciągu 3 lat jest kilkukrotnie remontowana.
Na tym w całości temat związany z rozpatrywaniem skargi został wyczerpany, przystąpiono do
głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr VII/60/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 19 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
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Kolejny projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Regulamin został uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 24 kwietnia 2015 r. Został zmieniony
w związku z powołaniem nowej Rady Społecznej oraz dostosowany i przeredagowany do
obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej. W treści nie odbiega znacząco od
Regulaminu uchwalonego w 2007 roku.
Komentarza udzielała Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej – Joanna Mateja.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr VII/61/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 20 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii związana była z przeznaczeniem dodatkowej kwoty w preliminarzu wydatków na
2015 rok w wysokości 24.360 złotych z przeznaczeniem na :
1) Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” kwota 800, 00 zł,
2) Dofinasowanie zajęć terapeutycznych w domu readaptacyjno-kryzysowym w Lipnicy
Wielkie- 950 zł,
3) Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 22.610,00 zł.
Ogółem preliminarz wydatków w 2015 roku wynosi 269.360,00 złotych.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr VII/62/2015
RADY GMINY CZAZRNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok
2015.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 21 do niniejszego protokołu.
ppkt.k)
Zmiany punktowe w planie zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczyły wyłączenia
obszarów : „Chochołów-4” obejmujący „Termy Chochołowskie” i „Chochołów -13” obejmujący
teren skoczni.
Po pytaniach dotyczących spraw związanych z opracowaniem nowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy, przystąpiono do głosowania uchwały:
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U C H W A Ł A Nr VII/63/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 22 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
W ramach programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla
uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ pomocą już objęto 647 uczniów z 234 rodzin. Zawarta
umowa z Województwem Małopolskim przewiduje wsparcie w wysokości 120 zł na jedno
dziecko, czyli ogółem zostanie wypłacona kwota w wysokości 77.640 złotych.
Informacji udzieliła - Danuta Chudyka – główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, na wniesione pytanie przez radnego T. Garbaciaka.
Przyjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr VII/64/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia programu osłonowego „pierwszy dzwonek” polegającego na
udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Czarny
Dunajec w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 23 do niniejszego protokołu.

ppkt. m)
Następny projekt uchwały dotyczył przedłużenia umowy najmu w trybie bezprzetargowym dla
Firmy Handlowo- Produkcyjnej Janas lokalu położonego przy ul. Piłsudskiego 4 w Czarnym
Dunajcu do prowadzenia działalności gospodarczej –handlowej na kolejne trzy lata tj. do 31
grudnia 2018 roku. Firma ta wynajmuje lokal od 2001 roku, nie zalega z płatnościami wobec
gminy. Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec wydała pozytywną opinię, co do dalszego
przedłużenia umowy.
Pytań nie było, przystąpiono do podjęcia uchwały:
U C H W A Ł A Nr VII/65/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 24 do niniejszego protokołu.
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ppkt. n)
Kolejne przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym dotyczyło lokalu położonego
w Piekielniku Nr 129c dla Orange Polska Spółka Akcyjna S.A. pod centralę telefoniczną na
okres trzyletni tj. do 31 grudnia 2018 roku. W/w lokal wynajmowany jest od sierpnia 1995 r.
Miesięczny czynsz najmu ustalono na kwotę 400,96 zł, waloryzowanego raz w roku o roczną
kwotę procentowego wzrostu cen towarów i usług.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr VII/66/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik – Ośrodek Zdrowia.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu 18 głosami
„za”, podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 25 do niniejszego protokołu.
ppkt. o)
Zamiana nieruchomości gminnej o łącznej pow. 0.1000 ha położonej w Chochołowie za
nieruchomość o pow.0.1719 ha położonej w Chochołowie była niezbędna do zrealizowania
projektu budowy skoczni narciarskiej w Chochołowie. Podjęta Uchwała w 2011 roku oparta była
na uzgodnieniach zamiany za działkę gminną nr 4398/9 o pow. 0.0850 ha. Właściciel działek
pod skocznię zażądał jednak większej działki zamiennej, w związku z tym wydzielono
dodatkową działkę nr 4398/18 o pow.0.0150 ha.
Proponowana do podjęcia uchwała budziła zastrzeżenia radnego M. Ratułowskiego, który na
okoliczność zamiany przedmiotowych działek zapoznał się z księgami wieczystymi oraz
z planem zagospodarowania przestrzennego i stwierdził, że zamiana działki gminnej położonej
w strefie usług o pow. 10 arów, za działkę stanowiącą nieużytek leśny o pow. 17 arów, - jest dla
gminy niekorzystna. Pytał więc jaka jest wartość cenowa poszczególnych działek. Według jego
oceny działka gminna o pow. 10 arów, w strefie usług jej wartość powinna wynosić 100 tys. zł,
czy w związku z tym właściciel zamienianych działek dopłaci gminie kwotę 60 tys. zł.
Udzielając odpowiedzi Kierownik Referatu Geodezji St. Klocek oświadczył, że w dniu
jutrzejszym będzie znał wycenę porównawczą. Proponowana zamiana, zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami musi nastąpić za odpowiednimi dopłatami. W przypadku gdy
wystąpi różnica w cenie tych działek ustalonych przez biegłego, różnica ta musi być wyrównana
przez którąś ze stron. Kierownik zaznaczył, że Gmina nie jest ograniczona kwotowo jeśli chodzi
o zakup, prawo takie ograniczenia narzuca przy sprzedaży działek gminnych.
Przystąpiono do podejmowania uchwały :

U C H W A Ł A Nr VII/67/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości
Chochołów.
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Rada Gminy w obecności 18 Radnych – biorących udział w posiedzeniu 15 głosami „za”, przy 3
głosach „przeciw” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 26 do niniejszego
protokołu.
ppkt. p)
Druga uchwała związana z projektem budowy skoczni w Chochołowie dotyczyła nabycia przez
gminę w drodze zakupu nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0.0978 ha położonych
w Chochołowie ze cenę 46.553 zł. wynegocjowaną z jej właścicielem.
Dodatkowego uzupełnienia udzielił Sekretarz Gminy argumentując, że zakup tej działki jest
niezbędny, gdyż projektanci skoczni wypowiedzieli się, że bez tej działki nie będzie możliwe
wpasowanie się do profilu skoczni, co z kolei wiązałoby się z ogromnymi pracami ziemnymi,
które należałoby wykonać, jak również z dużymi kosztami, które przewyższyłyby wartość
zakupu działki.
Wyjaśnienia te w dalszym ciągu nie przekonywały radnego M. Ratułowskiego, który
podtrzymywał swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące braku wyceny porównawczej
sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę przed podjęciem uchwały. Wtedy byłaby pełna
przejrzystość sytuacji co do kosztów budowy skoczni, co nie ukrywa inwestycji bardzo
ciekawej. Poddał pod rozwagę by zakupu dokonać w trybie przetargu.
W tym miejscu doszło do polemiki i wzajemnego przekonywania pomiędzy radnym a Skarbnik
Gminy.
Ostatecznie przystąpiono do głosowania proponowanej uchwały :

U C H W A Ł A Nr VII/68/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Chochołów.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – biorących udział w posiedzeniu 14 głosami „za”, przy 4
głosach „wstrzymujących” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 27 do
niniejszego protokołu.
ppkt. q)
Pierwsza Komisja Inwentaryzacyjna która miała za zadanie ustalenie majątku gminy
przekazanego przez Wojewodę została powołana w 1990 roku. Od tego czasu skład tej komisji
bardzo się zdezaktualizował, w związku z czym zachodziła konieczność podjęcia uchwały
powołującej nowy skład komisji.
Podjęto uchwałę jak poniżej :

U C H W A Ł A Nr VII/69/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
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Rada Gminy w obecności 18 Radnych – biorących udział w posiedzeniu 18 głosami „za”,
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 28 do niniejszego protokołu.
ppkt. r)
Nadanie nazwy ulicom w miejscowości Odrowąż podyktowane były tym, że nazwy te tak
naprawdę funkcjonują już od dziesięcioleci i są używane, natomiast nie figurują w Krajowym
Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju – w skrócie TERYT.
Istniejące osiedla: Beskid, Żary, Zagroda i Zagóra funkcjonują w gminnej Ewidencji Ludności
jako ulice o tych samych nazwach. Sytuacja taka powoduje m.inn. brak możliwości poprawnego
odnotowania w systemie Krajowej Ewidencji Podatników (KEP) osób ze wskazana ulicą
w miejscowości Odrowąż Gmina Czarny Dunajec. Wniosek o wpisanie tych ulic do systemu
TERYT musi być poparty stosowną uchwałą Rady Gminy, która nie wiadomo czy kiedykolwiek
była podejmowana, w każdym, razie w archiwum urzędu gminy takiej uchwały nie odnaleziono.
Przystąpiono do procedury przyjęcia uchwały:
U C H W A Ł A Nr VII/70/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Odrowąż.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – biorących udział w posiedzeniu 18 głosami „za”,
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 29 do niniejszego protokołu.
ppkt.s)
Ostatnia planowana do podjęcia uchwała związana była z nabyciem przez Gminę w drodze
zakupu nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 0.2728 ha położonej w Czarnym Dunajcu za
cenę równoważną 50.000,00$, wyliczoną według kursu sprzedaży NBP. Nieruchomość
nabywana jest na cel publiczny budowy drogi oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny
Dunajec. Nabycie przedmiotowej nieruchomości pozwoli na znaczne obniżenie kosztów
połączenia projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Jana Pawła II z kolektorem ściekowym
w ulicy Kantora. Ponadto budowa dodatkowego odcinka drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ulicą
Kantora wpłynie na obniżenie natężenia ruchu w centrum Czarnego Dunajca.
Pytań do uchwały nie było, dokonano jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr VII/71/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – biorących udział w posiedzeniu 18 głosami „za”,
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 30 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 30- minutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano ostatnią część obrad związaną z udzieleniem :
Ad. pkt.10.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
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Sprawę kanalizacji w miejscowości Piekielnik przybliżył Sekretarz Gminy stwierdził, że
przygotowanie dokumentacji projektowej jest bardzo trudne i skomplikowane. Mimo, że brakuje
widocznych efektów, to sprawa cały czas idzie do przodu. Planowana budowa kanalizacji
w Piekielniku podzielona jest na 3 etapy. W pierwszym etapie zakładane jest uzyskanie zgód od
tych właścicieli, którzy nie chcą ich udzielić, dlatego Starosta Nowotarski zastosował
przymusowe zgody poprzez wszczęcie postepowania w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości, po której ma przebiegać sieć kolektora sanitarnego. Wnioski są
uzupełniane do końca lipca. Prawdopodobnie do końca sierpnia zostanie złożony wniosek do
starostwa o wydanie pozwolenia na budowę pierwszego etapu kanalizacji.
W temacie parkingu za urzędem gminy Wójt udzielając odpowiedzi, stwierdził, że miejsc
postojowych na tym parkingu dla petentów jest wystarczająco dużo, także nie uważa aby
występował problem z parkowaniem.
Odpowiedź uzupełnił Kierownik Referatu Budownictwa - Antoni Chlebek podkreślając, że przy
większości urzędów występują problemy z liczbą miejsc parkingowych, gmina w Czarnym
Dunajcu takiego problemu nie ma. Postawienie tablic z wyznaczonymi miejscami dla
pracowników urzędu podyktowane było również tym, że mieszkańcy z innych miejscowości
zostawiają samochody przy gminie na cały dzień i stąd jadą autobusem do Nowego Targu czy
Zakopanego. Poinformował, że dodatkowe miejsca parkingowe powstaną również za remizą
OSP w Czarnym Dunajcu, gdyż w niedługim czasie planuje się dokończenie parkingu.
Ustosunkowując się do planowanej inwestycji Kaplicy przycmentarnej przy Parafii w Cichem –
Miętustwie Sekretarz Gminy oświadczył, że Rada Gminy winna podjąć decyzję co do
przystąpienia zmian punktowych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, jeszcze
przed opracowaniem nowego planu, którego prace potrwają co najmniej dwa lata.
W temacie drogi tzw.”Molkowej” w Ratułowie Sekretarz Gminy udzielając odpowiedzi
stwierdził, że przedmiotowa droga nie stanowi własności gminy, w związku z czym gmina nie
może nic zrobić w tej sprawie. Natomiast jest zamiar, aby ją udrożnić, poprzez zlikwidowanie
łańcuchów. Podstawę do tego daje Kodeks Wykroczeń i ta kwestia była rozważana. Z drugiej
strony powstaje pytanie komu tak naprawdę droga ta jest potrzebna. Do urzędu wpłynęły
rozbieżne pisma od mieszkańców, jedni domagają się skreślenia drogi z dróg gminnych,
natomiast druga grupa kategorycznie się temu sprzeciwia . Urząd Gminy wystosował pismo do
Rady Sołeckiej Sołectwa Ratułów z prośbą o rozpatrzenie zaistniałego sporu oraz
przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców Ratułowa, czy sporną drogę pozostawić jako
drogę gminną, czy też pozostawić jako drogę wewnętrzną.
W kwestii spornej drogi biegnącej do P. Szeligów i innych Klocek Stanisław – Kierownik
Referatu Geodezji stwierdził, że z dojazdu tej drogi korzysta trzech właścicieli domów. Jedynym
rozwiązaniem to była droga konieczna dla tych osób, które z niej korzystają, bo ustanowienie jej
jako drogi publicznej, nie wchodzi w grę. Jest podjęta uchwała o zaliczeniu tej drogi do kategorii
dróg gminnych. Problemem jest natomiast urządzenie drogi alternatywnej na Kamieńcu dla osób,
które w tej chwili korzystają z przejazdu przez własność pana Szeligi. Działania Pana Szeligi idą
w tym kierunku, aby wymóc na gminie urządzenia drogi na Kamieńcu. Urząd Gminy zwracał się
do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, gdyż jest to teren pozostający w ich władaniu
o zaopiniowanie urządzenia przedmiotowej drogi, co prawda Zarząd wyraził zgodę, ale pod
warunkiem wyburzenia istniejących nielegalnie stodół. Ostatecznie żeby sprawy nie zamykać
urząd zlecił opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej od mostu w kierunku
Pana Szeligi.
Odpowiedzi na interpelację radnego K. Dzielskiego w kwestii aktualnych statutów szkół
udzieliła Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Anna Słodyczka informując, że takie
statuty Zespoły Szkół w Czarnym Dunajcu i Cichem Nr 1 i Nr 2 posiadają, nadane im przez
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Radę Gminy. Natomiast ich aktualizacji dokonują dyrektorzy szkół po zatwierdzeniu uchwałą
Rady Pedagogicznej.
Na prośbę radnego odpowiedź zostanie udzielona również w formie pisemnej.
W kwestii dzierżawy pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu dla karetki
pogotowia Wójt Gminy udzielając odpowiedzi oświadczył, że w tej sprawie nikt z Dyrekcji
szpitala nowotarskiego nie zwracał się do niego. Przez dwanaście lat pomieszczenia
wynajmowane były w Czarnym Dunajcu i osobiście nie zna powodów dla których podjęta
została decyzja o zmianie miejsca dzierżawy. Wynajmowane pomieszczenia we Wróblówce są
bardziej dogodne, ze względu na dojazd, który jest możliwy ze wszystkich stron gminy.
Odpowiedź uzupełnił Chlebek Antoni, który głównie odniósł się do warunków lokalowych
stwierdził, że żadne pomieszczenie w Ośrodku Zdrowia nie spełnia warunków wysokościowych,
w związku z czym dawna część podziemna (dawnych garaży) została wydzierżawiona dla
Agencji RiMR pod pomieszczenie archiwum. W celu udostępnienia dodatkowych pomieszczeń
w przyziemu dla ARiMR wykonano dwustanowiskowy osobny garaż, aby ulokować tam pojazdy
osób, które dotychczas parkowały w garażu Ośrodku Zdrowia.
Odpowiedź dla radnego St. Miętusa w sprawie modernizacji ujęcia wodociągu w Czarnym
Dunajcu, na prośbę radnego zostanie udzielona na piśmie.
Ad. pkt.10. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrał jedynie radny Marcin Ratułowski prosząc o wydanie
kserokopii sporządzonych wycen przez biegłego rzeczoznawcę dotyczących działek
w Chochołowie oraz kopię umów podpisanych w dniu 10 kwietnia br.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady
Gminy – Gonciarczyk Stanisław o godz. 1420 dokonał zamknięcia obrad VII sesji Rady
Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczył :
Przewodniczący Rady Gminy
Czarny Dunajec
Gonciarczyk Stanisław

