P R O T O K Ó Ł nr VII/2011
z VII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 31 maja 2011 roku
w budynku Szkoły Podstawowej
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 15
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Solarczyk Jan Józef , który wcześniej usprawiedliwił swoją
nieobecność.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława oraz Kierownicy
poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Nieobecność Wójta Gminy na sesji Rady spowodowana była wizytą Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego w Nowym Targu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu,
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 20 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o wprowadzenie w pkt. 7 w ppkt. „b” dodatkowego
projektu uchwały w sprawie realizacji projektu „Puścizna Wielka”.
Natomiast dotychczasowe ppkt. przesunąć w dalszej kolejności.
Proponowana zmiana do projektu porządku obrad została poddana pod jedno głosowanie ,
w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie , przy 20 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w 2010 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budŜetu gminy na 2011 rok , oraz zmiany Uchwały budŜetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2011 , Nr IV/27/2001 Rady Gminy Czarny Dunajec , z dnia 26 stycznia
2011 roku.
b) realizacji projektu „Puścizna Wielka”.
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c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2022.
d) zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.
e) uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Czarny Dunajec do roku 2032.
f) wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Piekielnik.
g) wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej na terenie
miejscowości Ratułów.
h) wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej na terenie
miejscowości Ratułów.
i) wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej na terenie
miejscowości Chochołów.
j) wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej na terenie
miejscowości Podczerwone.
k) wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości.
l) wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości.
m) wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości.
n) zmiany Uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Spraw PrzeciwpoŜarowych
i Porządkowych.
o) zmiany Uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
p) powołania przedstawiciela Gminy Czarny Dunajec do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski.
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Podjęcie Rezolucji Rady Gminy w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej S.A.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z VI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Ligas Andrzej , stwierdził
iŜ protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego przyjęcie bez
czytania.
Wobec faktu , iŜ nikt z Radnych nie wnosił Ŝadnych zastrzeŜeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z VI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych interpelacji radnych głos zabrali :
radny Czepiel Tadeusz nawiązując do wykonywanej obecnie inwestycji , jaką jest budowa
windy przy Urzędzie Gminy stwierdził , iŜ jego osobiście przeraŜa jej wielkość. Zastosowanie
materiałów Ŝelbetonowych powoduje ,Ŝe koszty tej inwestycji są bardzo duŜe i nie do końca
zasadne, biorąc pod uwagę równieŜ i to ,Ŝe planuje się przenieś siedzibę urzędu. NaleŜało
wykonać windę metalowa o lekkiej konstrukcji.
Kolejna sprawa poruszona przez radnego dotyczyła funkcjonowania boisk sportowych „Orlik” ,
a konkretnie braku koordynacji dotyczącej sportu. Zaproponował zatrudnienia po 1 osobie , na
kaŜdym boisku , które to byłyby odpowiedzialne za prawidłowy rozwój sportu poprzez
systematyczne treningi i jego koordynację.
radny Miętus Józef zwrócił się z prośbą o podjęcie działań związanych z czyszczeniem Potoku
„RogoŜnik „ w miejscowości Stare Bystre.
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radny Gonciarczyk Stanisław w związku z modernizacją drogi powiatowej PieniaŜkowice –
Piekielnik wnioskował o umoŜliwienie zjazdu na parking znajdujący się koło Ośrodka Zdrowia
w OdrowąŜu.
radny Tylka Jan w związku z otrzymanym od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości pismem
o podjęcie na forum Rady Gminy uchwały w sprawie wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
i priorytetowego potraktowania rolnictwa w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej
w II połowie 2011 roku , zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w przedkładanej kwestii.
Ad. pkt. 5. Informacja o pracy Wójta w okresie między sesjami.
W temacie Informacji zapytania wnieśli :
radny Kapałka Edward w związku z pkt. 14 dotyczącym spotkania w sprawie finansowania
przebudowy drogi powiatowej , poprosił o przybliŜenie tego tematu , gdyŜ spotkanie to odbyło
się bez udziału radnych.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. Spotkanie dotyczyło sprawy podziału kwoty
1.500.000 złotych , którą gmina przekaŜe jako pomoc finansową dla Powiatu na modernizację
drogi powiatowej PieniąŜkowice – Piekielnik. Sołtys Sołectwa OdrowąŜ wystąpił do Wójta
Gminy z zarzutem , iŜ podział tej kwoty na 4 miejscowości jest nieprawidłowy. Sołectwo
PieniąŜkowice – obciąŜone zostało kwotą 200.000 zł , Sołectwo OdrowąŜ 500.000 zł, Sołectwo
Załuczne 300.000 zł, oraz Piekielnik 500.000 zł. Środki pochodzić będą z zaciągniętego kredytu
i wymienione Sołectwa będą kredyt ten spłacać , w ten sposób ,Ŝe z budŜetu gminy co roku będą
miały potrącane odpowiednie kwoty. Spotkanie odbyło się przy udziale Sołtysów
zainteresowanych Sołectw. Na spotkaniu tym Sołtysi z Załucznego i Piekielnika przedstawili
swoje wyliczenie procentowe , z którego wynika , iŜ Sołectwa : Piekielnik powinno być
obciąŜone kwotą 345.000 zł, Załuczne 270.000 zł , OdrowąŜ 675.000 zł, PieniąŜkowice 210.000
zł. W związku z tym , iŜ w Piekielniku będzie dodatkowo wykonywane oświetlenie przy szkole
oraz dodatkowe koszty związane z wykonaniem mostu , uzgodniono ,Ŝe wcześniejszy podział
kwoty w wysokości 1.500.000 złotych na 4 wymienione miejscowości pozostawiono w wersji
pierwotnej.
radny Chowaniec Sebastian pytał na jakim etapie znajduje się realizacja projektu „Odnawialne
źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”. Do chwili obecnej zostało 400
podpisanych umów , projekt zakłada 600, co z pozostałymi wnioskami , czy jest szansa na
wpisywanie się , czy juŜ moŜe nie. Czy pozostałe środki moŜna przekazać na obiekty
uŜyteczności publicznej , gdyŜ w tym przypadku efekt ekologiczny byłby największy.
Do pytania ustosunkował się Sekretarz Gminy. W dalszym ciągu mimo zaakceptowania zmian
uzgodnienia moŜliwości zastępowania jednych domów innymi ,są pewne kwestie do ustalenia
na poziomie Województwa. Zostało zaproponowane wyliczenie wszystkich szkół , jakie tylko są
moŜliwe do włączenia do projektu , wyliczenie efektu ekologicznego zuŜycia wody i innych
parametrów , które były kluczowe dla tego projektu , propozycja jest złoŜona. Temat ten się
przedłuŜa ze względu na brak wymaganej liczby osób i uzupełniania listy. Przetarg jest juŜ
przygotowany jednak urząd musi czekać na akceptację ze strony Zarządu Województwa
Małopolskiego. Sekretarz oświadczył , iŜ w chwili obecnej nie ma moŜliwości wpisywania się
poniewaŜ informacja była ogłaszana w kościele przez księŜy , były organizowane zebrania
w niektórych większych Sołectwach , była informacja w internecie , takŜe wszystkie moŜliwości
zostały juŜ wykorzystane i kto tylko chciał się zgłosić zrobił to. Natomiast przy włączeniu
obiektów uŜyteczności publicznej , ze względu na zwiększenie parametrów zestawów , ten efekt
ekologiczny wykazywany w projekcie będzie spełniony i zaakceptowany.
Wdając się w polemikę radny jako przyczynę nie zawarcia wymaganej liczby umów wskazał ,iŜ
umowy były tak skonstruowane ,Ŝe duŜa ilość osób się zniechęciła , a te osoby które podpisały
umowę , to z wielkimi obawami było wiele pytań i niejasności.
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Następnie poprosił jeszcze o przybliŜenie sprawy związanej z odbytym spotkaniem
z przedstawicielami AGORY. Jak będzie wyglądała promocja Gminy na jakich zasadach oraz
jakie fundusze będą przeznaczone na ten cel.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy oświadczył , Ŝe były to rozmowy wstępne. Na spotkaniu
tym zapoznano się z moŜliwościami promowania gminy, poprzez róŜne media , a szczególnie
radio , audycje telewizyjne. Spotkanie to nie było poświęcone konkretnym zadaniom ,
przedstawiono jedynie kierunki rozwoju gminy. Przedstawiciele zobowiązali się do przesłania
oferty.
Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 6. Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił
Dyrektor tegoŜ Ośrodka Cholewa Andrzej.
Obowiązek przedkładania Informacji o działalności Ośrodka wynika z art. 110 ust. 9 ustawy
o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny
Dunajec.( rozdz. IV).
W dalszej części zostały nakreślone cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program unijny pt : „ Program
Aktywizacji Zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”. Projekt ukończyło 46 osób , które zdobyły
certyfikaty zawodowe, umoŜliwiające im wejście na rynek pracy. Ponadto Ośrodek realizuje
„Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „ powołany uchwałą Rady Gminy
z dnia 10 marca 2010 roku. Głównym celem Programu jest zmniejszenie rozmiaru przemocy
w rodzinach oraz skutków stosowania przemocy. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
działa Punkt Informacji , Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
W Punkcie tym działają : psycholog, pracownik socjalny, pedagog, policjant.
Gminny Ośrodek realizuje trzy rodzaje zadań :
1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
3. Zadania zlecone.
Placówka udziela pomocy w formie zasiłków stałych , pomocą jest objętych 34 osoby , zasiłki
okresowe pobiera 30 osób ,składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłaca dla 30 osób, dodatki
mieszkaniowe – 4 osoby, usługi opiekuńcze – 11 osób , siedem osób umieszczonych w Domach
Opieki Społecznej , doŜywianiem objętych jest 426 osób oraz zasiłki celowe pienięŜne ,
specjalne i w naturze dla rodzin wypłacane dla 365 osób.
Do przedkładanej Informacji pytań nie było , została ona przez aklamację przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.7. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Projekt zmiany budŜetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy.
Główna zmiana dotyczyła zwiększenia Deficytu o kwotę 150.000 złotych, w związku
z zaciągnięciem poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zakup samochodu bojowego dla OSP Piekielnik.
Zwiększenie dochodów o kwotę 13.650 złotych , środki wypracowane przez szkoły wynajmujące
swoje pomieszczenia i tak :Szkoła Ciche 1 – 4.000 zł, Szkoła Czerwienne 1 – 1.650 zł, Szkoła
OdrowąŜ – 8.000 zł.
Oprócz tego przesunięcia środków na zadaniach :
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Dotacja dla OSP Czarny Dunajec – przeniesienia z wydatków na utrzymanie gotowości bojowej
OSP – 2.500 zł,
w miejscowości Ciche przeniesienie kwoty 8.000 zł z zadania remonty dróg na zakup działki
przy szkole Ciche Górne,
w miejscowości Piekielnik przeniesienie kwoty 3.000 zł z zadania modernizacja dróg na
wyrównanie terenu na boisku sportowym oraz przeniesienia kwoty 309 złotych z modernizacji
dróg na pomoc dla Województwa Małopolskiego (dokumentacja przy drodze wojewódzkiej),
w miejscowości Ratułów przeniesienie kwoty 20.000 zł z zadania modernizacja dróg na zakup
działki,
w miejscowości Stare Bystre przeniesienia kwoty 29.000 zł z zadania modernizacja dróg na
wykonanie ogrodzenia przy szkole na Skałce,
w miejscowości Wróblówka przeniesienie kwoty 5.000 zł z zadania boisko sportowe na zakup
elementów oświetlenia świątecznego.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr VII/62/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : zmiany budŜetu gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2011 , Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 26 stycznia 2011 roku.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Komentarza do projektu uchwały dotyczącego realizacji projektu „Puścizna Wielka” udzielał
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Pomysł projektu zrodził się w 2009 roku, jego sama myśl powstała jak gdyby wokół Zakładu
Torfowego , eksploatującego torf na torfowisku Puścizna Wielka. W roku 2009 Zakład ten
otrzymał przedłuŜenie koncesji na okres 10 lat do 2022 roku , otrzymując w ten sposób nową
perspektywę działania na tym terenie. Ze względu na róŜne problemy , przede wszystkim
odmowę finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wkładu własnego ,
poniewaŜ 10% przy realizacji projektu z funduszu szwajcarskiego , z programu współpracy
polsko – szwajcarskiej naleŜy zapewnić wkład własny. Wojewódzki Fundusz nie godził się na to
, tłumacząc to przeszkodami formalnymi. Finansowania odmówił równieŜ Zarząd Województwa
Małopolskiego , pozostała zatem tylko gmina i prywatny właściciel. Dwukrotnie była składana
rezygnacja z tego projektu i okazało się , iŜ na poziomie państwa szwajcarskiego , czyli instytucji
przygotowującej ten program nie było zgody na rezygnację. Szwajcarzy byli bardziej
zainteresowani projektem niŜ nasza lokalna władza wdraŜająca w Warszawie. W związku z tym
jak gdyby podczas negocjacji przymusili polską stronę do pójścia na rękę projektodawcom ,
dodatkowo okazało się ,Ŝe jednak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska moŜe ten projekt
sfinansować. Wszystko to rozstrzygało się w ostatnim tygodniu i wiadomo było ,Ŝe projekt jest
moŜliwy do realizacji. Natomiast czasu na uściślenie , co jest koncepcją dosyć szczegółową ,
pozostało około miesiąca na przygotowanie uchwał i wymaganych dokumentów związanych
z tym projektem. Projekt między innymi obejmuje infrastrukturę turystyczną ,ścieŜkę edukacyjną
wokół torfowiska Bór za Lasem Kaczmarka , rejon miejscowości Podczerwone , wieŜę
widokową pomostami wchodzącymi na teren Czarnego Dunajca na tereny zalane wodą , teren
bardzo ładny malowniczy i powrót w kierunku Zakładu Torfowego.
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Długość trasy orientacyjnie wynosi od 1,5 – 2 km. Były przeprowadzone konsultacje wstępne
z zainteresowanymi Radami Sołeckimi Czarnego Dunajca i Podczerwonego i jest
zagwarantowana zgody tych Rad. Były równieŜ konsultacje ze Wspólnotą Urbarialną
w Piekielniku , gdyŜ część projektu obejmuje prace badawcze i renaturyzacyjne na torfowisku
Puścizna Wielka. WaŜnym elementem projektu są działania edukacyjne przeznaczone dla dzieci
, nauczycieli , przewodników. Są przewidziane środki finansowe na remont wagoników , które
mają w tej chwili wartość zabytkową , a które słuŜyłyby do przewoŜenia ludzi.
Cała wartość projektu to 1.448.000 tysięcy franków szwajcarskich , w przeliczeniu na koszt
polski to 4.151.000 złotych. Wkład własny w wysokości 200.000 złotych rozłoŜony na okres 4
lat jest wystarczający, który zapewnia finansowanie ze strony Beneficjentów.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr VII/63/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : realizacji projektu „Puścizna Wielka”.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

ppkt. c)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była z zaplanowaniem dodatkowych
dochodów , a głównie z tym ,Ŝe zaplanowano zwiększenie deficytu. Zmiany dotyczą roku 2011.
Zmiana załącznika nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć ,związana była z wprowadzeniem
nowego przedsięwzięcia pn: „Puścizna Wielka” – ochrona oraz zagospodarowanie turystyczne
rejonu torfowisk z kwotą 200.000 złotych , realizowanego w latach 2012- 2015.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :

U C H W A Ł A Nr VII/64/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
– 2022.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Kolejny projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia poŜyczki w wysokości 150.000 złotych zapisanej
w budŜecie gminy na 2011 rok z przeznaczeniem na realizację zadania : Sfinansowanie dotacji
dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Piekielniku na zakup samochodu bojowego. Pobranie
poŜyczki nastąpi w 2011 roku , spłata w ciągu 3 lat tj. od 2012 – 2014 roku.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
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U C H W A Ł A Nr VII/65/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : zaciągnięcia poŜyczki.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Komentarza do projektu uchwały w sprawie programu usuwania azbestu z terenu gminy
udzielała Iwona Wontorczyk – inspektor ds. ochrony środowiska oraz tytułem uzupełnienia
Sekretarz Gminy.
W 2009 roku na wniosek Ministra Gospodarki został opracowany Narodowy Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 roku i na tej między innymi podstawie gminy , powiaty ,
województwa zostały zobligowane do opracowania swoich własnych programów usuwania
odpadów azbestowych. Program Gminy Czarny Dunajec został opracowany przez pana
Krzysztofa Ligęza z Ochotnicy Dolnej. Na program ten gmina uzyskała dotację w wysokości
16.500 złotych , gmina dopłaciła tylko 1.900 złotych. Realizacja tego Programu przyniesie na
pewno korzyści społeczno –gospodarcze , ekonomiczne. Wstępnie oszacowano , iŜ na terenie
gminy łączna ilość zinwentaryzowanych budynków pokrytych wyrobami azbestowo –
cementowymi wynosi 2097 szt. tj. około 352.125 m2 , które sukcesywnie w następnych latach
gmina będzie usuwać.
Sekretarz Gminy - opracowanie Programu jest to jedyna moŜliwość ubiegania się o środki
unijne. Przede wszystkim chodzi o stworzenie systemu , w wyniku którego gmina nie musiałaby
dźwigać sama cięŜaru wywozu azbestu mieszkańcom , jak dotąd mimo szczytnych zapowiedzi
w programie ogólnokrajowym ,środków finansowych nie ma ,a szczególnie miały być środki
unijne. Systematyczny wywóz azbestu z terenu gminy to kwota rzędu 100.000 złotych rocznie do
2032 roku , gmina średnio od paru lat przeznacza około 60.000 złotych . Przydałoby się ,Ŝeby
w tym systemie usuwania azbestu znalazły się środki dodatkowe. Jak widać władze nasze idą na
pewne rozwiązanie , aby po przeszkoleniu pracowników samodzielnie przez firmy budowlane
był moŜliwy wywóz , unikając w ten sposób bardzo wysokich kosztów.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :

U C H W A L A Nr VII/66/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Czarny Dunajec do roku 2032.

Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
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Pakiet niŜej podjętych uchwał związany był z nabyciem przez gminę nieruchomości połoŜonych
na terenie Sołectw : Piekielnik, Ratułów, Chochołów , Podczerwone , oraz zamiany
nieruchomości połoŜonych na terenie Sołectw : Czarny Dunajec , Chochołów.
Projekty uchwał przygotowano na wniosek zainteresowanych Samorządów , które to wcześniej
wydały pozytywne opinie.
Krótkiego komentarza udzielał Klocek Stanisław – kierownik Referatu Geodezji Gospodarki
Nieruchomościami.
Przedkładane projekty uchwały nie budziły Ŝadnych wątpliwości , zatem kolejno dokonywano
ich podjęcia :
U C H W A L A Nr VII/67/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
U C H W A Ł A Nr VII/68/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w spawie : wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Ratułów.

Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
U C H W A L A Nr VII/69/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Ratułów.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)

U C H W A Ł A Nr VII/70/2011
RADY GMINY C Z A R N Y DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
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w sprawie : wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Chochołów.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr VII/71/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Podczerwone.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
U C H W A L A Nr VII/72/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych w miejscowości Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
U C H W A Ł A Nr VII/73/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych w miejscowości
Chochołów.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
ppkt. m)
U C H W A Ł A Nr VII/74/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych w miejscowości
Chochołów.
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Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
ppkt. n)
Kolejne dwa projekty uchwały dotyczyły zmian osobowych w Komisji Działalności
Gospodarczej, Spraw PrzeciwpoŜarowych i Porządkowych oraz Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy. Ze składu komisji Rewizyjnej został odwołany członek Krupa Tadeusz , w jego miejsce
powołano radnego Jana Tylkę.
Podjęte zostały uchwały :
U C H W A Ł A Nr VII/75/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 grudnia
2010 roku w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej , Spraw
PrzeciwpoŜarowych i Porządkowych.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
ppkt. o)
U C H W A Ł A Nr VII/76/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie : zmiany uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 grudnia
2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
ppkt. p)
Ostatni projekt uchwały planowany do podjęcia na dzisiejszej sesji dotyczył powołania
przedstawiciela Gminy Czarny Dunajec do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
Komentarza udzielał Sekretarz Gminy. W związku z nową kadencją i moŜliwymi zmianami
w składzie Radzie , Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zwrócił się
z pismem o dokonanie wyboru jednego delegata z gminy – zgodnie z paragrafem 19 Statutu
Stowarzyszenia. Uchwałę naleŜy podjąć w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia nowej
kadencji , w razie braku podjęcia uchwały rady, członka rzeczywistego Stowarzyszenia podaje
Wójt.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A L A Nr VII/77/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 maja 2011 roku
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w sprawie : powołania przedstawiciela Gminy Czarny Dunajec do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu -20 głosami „za” podjęła
powyŜszą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Na interpelację radnego T. Czepiela odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Budownictwa –
Chlebek Antoni. Stwierdził ,Ŝe sam szyb windy musi być Ŝelbetowy , moŜe być równieŜ
o konstrukcji szkieletowej stalowej , jednak przepisy narzucają , aby w takim przypadku
konstrukcja była zabezpieczona odpowiednimi wymogami przeciwpoŜarowymi. Winda
zaprojektowana jest do budynku , nie moŜna było projektować windy stalowej przeszklonej ,
gdyŜ architektura nie nawiązywałaby do budynku urzędu.
Na drugą interpelację radnego udzielił Sekretarz Gminy . Sprawa koordynacji zajęć na boiskach
sportowych Orlik poprzez systematyczne powtarzalne treningi młodzieŜy szkolnej z terenu
gminy jest tematem ciekawym zwłaszcza w kontekście zbliŜających się wakacji szkolnych.
Na pewno nie wchodzi w grę zatrudnienie dodatkowych osób, poniewaŜ obecnie zatrudnieni
opiekunowie , są to trenerzy środowiskowi , którzy posiadają odpowiednie doświadczenie
w treningach i obowiązek taki wynika z ich zakresu czynności. Pozostaje tylko sprawa dowozu
młodzieŜy i koszty z tym związane , które musieliby ponosić rodzice.
W temacie prowadzenia szkółek sportowych – temat do przeanalizowania dopiero w roku
przyszłym po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
Interpelacja radnego J. Miętus zostanie przekazana do Regionalnego Zarządu Wodnego.
RównieŜ sprawa zjazdu na parking przy Przychodni Zdrowia w OdrowąŜu zostanie zlecona do
wykonania Powiatowemu Zarządu Dróg w Nowym Targu , gdyŜ on jest Wykonawcą
modernizacji drogi powiatowej PieniąŜkowice – Piekielnik.
Stanowisko Rady w sprawie wyrównania dopłat rolniczych zostanie podjętej na następnej sesji
rady.
Ad. pkt. 9. Podjęcie Rezolucji Rady Gminy w sprawie w sprawie sytuacji w poczcie Polskiej
S.A.
W związku z otrzymanym pismem w dniu 24 maja br. od Poczty Polskiej S.A. Oddział
Rejonowy w Nowym Sączu w sprawie likwidacji funkcjonowania Urzędu Pocztowego
w Czarnym Dunajcu , z którego jednoznacznie wynika , iŜ placówka ta nie jest planowana do
likwidacji jak i teŜ do przekształcenia w inną formę organizacyjną i nadal będzie świadczyć
usługi pocztowe i finansowe w niezmienionym zakresie – odstąpiono od podejmowania
Rezolucji Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie placówek Poczty Polskiej na terenie gminy.
Ad. pkt. 10. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos zabrał Bobek Józef Sołtys Sołectwa OdrowąŜ ustosunkowując się
do sprawy finansowania przebudowy drogi powiatowej przez 4 miejscowości PieniąŜkowice,
OdrowąŜ , Załuczne i Piekielnik. Wyraził niezadowolenie efektem tego spotkania
i sporządzeniem na tę okoliczność Notatki SłuŜbowej w której to ustalono ,ze pierwotny podział
kwoty na 4 miejscowości jest prawidłowy, ale taka jest demokracja , większość wygrywa –
dywagował sołtys , kończąc swoje wystąpienie.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 12 20 dokonała zamknięcia obrad VII sesji RADY GMINY.
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Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

