P R O T O K Ó Ł nr VIII/2015
z VIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 29 lipca 2015 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 00.
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,
2. Szuba Władysław.
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. 10 00 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.
Po przedstawieniu proponowanego porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący zwrócił się do Rady w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian do
porządku.
Żaden z radnych nie wnosił, żadnych uwag ani też propozycji, w związku z czym
Przewodniczący zaproponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku
którego został przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” w brzmieniu jaki poniżej :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025,
c) zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.
d) przyznawania „Nagrody za szczególne osiągnięcia dla kultury” w Gminie Czarny
Dunajec.
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e) określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego
z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego.
f) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonego kandydata na ławnika sądowego na
kadencję 2016-2019.
g) ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec i określenia
zasad zwrotu poniesionych kosztów.
h) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie
pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych
i zasiłków celowych.
8. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. 9. Wolne wnioski i zapytania.
10.10. Zakończenie obrad sesji.
11.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z VII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Tadeusz Krupa,
stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg 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 VII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali :
Radny Lenart Władysław w związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelację w sprawie
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w miejscowości Piekielnik od Prezesa Spółki
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu poprosił Wójta Gminy
o komentarz zacytowanej wypowiedzi Prezesa.
Druga interpelacja radnego związana była z budową chodnika wzdłuż drogi gminnej w stronę
kościoła w Piekielniku. 22 kwietnia br, odbyło się w tej sprawie spotkanie, od tego czasu minęło
trzy miesiące, w związku z tym pytał na jakim etapie znajduje się realizacja tego
przedsięwzięcia.
Radny Dzielski Kazimierz ponowił swoją interpelację dotyczącą lokalizacji punktu
stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, oraz podjęcia działań przez gminę
związanych z przeniesieniem Zespołu do Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu. Nie zgodził się
ze stwierdzeniem, że pomieszczenia znajdujące się w Ośrodku Zdrowia nie spełniają wymaganej
wysokości pod karetkę, gdyż w czasie kiedy była informacja o zmianie lokalizacji stacjonowania
karetki trwał remont w Ośrodku Zdrowia i można było któryś z garaży dostosować do wymogów
spełniających określoną wysokość. Ponadto informacja, że Wójt Gminy nie był o tym fakcie
informowany mija się z prawdą, gdyż osobiście Wójt Gminy przyznał na ostatniej sesji, że od 1,5
roku szpital szukał odpowiedniego pomieszczenia.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym przedłożył Wójt
Gminy – Józef Babicz.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy działające
z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 27.06.2015r. do 28 lipca 2015 roku dotyczyły :
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1. Podpisania umowy
w dniu 30.06.2015r. z firmą ANIK Stanisław Słodyczka
z Czerwiennego na wykonanie adaptacji pomieszczeń dla dwóch oddziałów
przedszkolnych. Wartość umowy 30.000 zł. Termin wykonania do 24.08.2015r.
2. Podpisania umowy w dniu 30.06.2015r. z Panem Czesławem Szopińskim z Nowego
Targu na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Cichem „Za Grapą”. Wartość
umowy 12.000 zł. Termin realizacji do 30.11.2015r.
3. Podpisania umowy w dniu 1 lipca 2015r. z firmą ANIK Stanisław Słodyczka na
wykonanie docieplenia elewacji południowej w szkole podstawowej nr 2 w Starem
Bystrem. Wartość umowy 19.500 zł. Termin realizacji do 24.08.2015r.
4. Podpisania umowy w dniu 08.07.2015r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Krystyna
Zahora z Odrowąża na wykonanie miejsca rekreacyjnego dla użytkowników ścieżki
rowerowej (teren obok mostu kolejowego). Wartość umowy 70.000 zł. Termin realizacji
do 07.09.2015 r.
5. Podpisania umowy w dniu 13.07.2015r. z firmą KOPEX z Rabki- Zdrój na wykonanie
remontu sali gimnastycznej i sali lekcyjnej w szkole podstawowej w Odrowążu. Wartość
umowy 19.816,40 zł. Termin realizacji do 17.08.2015r.
6. Podpisania umowy w dniu 14.07.2015r. z firmą Instalacyjno- Budowlaną Antoni Michalik
z Czarnego Dunajca na wykonanie adaptacji pomieszczeń pod dwa oddziały przedszkolne
w szkole podstawowej w Dziale. Wartość umowy 66.000 zł. Termin realizacji do
28.08.2015r.
7. Dokonania w dniu 17.07.2015r. odbioru końcowego robót polegających na awaryjnym
remoncie mostu „Na Starej Drodze” w Cichem. Remont polegał na naprawie podpory
środkowej oraz przemieszczeniu zalegających pod mostem mas ziemi. Wartość robót
wyniosła 86.000 zł. Wykonawca : Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej
Kiernia.
8. Odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej „Za Wodą” na potoku ”Bystry” w miejscowości
Ratułów. Umowa zawarta została w dniu 10.04.2015r, przewidziany termin zakończenia
robót 30.10.2015r. Koszt inwestycji 710.002,62 zł, w tym dotacja 543.163 zł, wkład
własny 166.839,62 zł.
9. Odbudowy drogi gminnej „Do Biłka” w miejscowości Odrowąż o dł.180 m, szer. 3 m.
Umowa zawarta została w dniu 27.04.2015r., zakończenie robót 8.07.2015r, koszt
inwestycji 61.900,98 zł, w tym dotacja 42.821 zł, wkład własny 19.079,98 zł.
10. Odbudowy drogi gminnej „Wierchowa- do Sośniny” w miejscowości Stare Bystre o dł.
2945m, szer. 4m. Umowa została zawarta w dniu 27.04.2015r, zakończenie robót
31.07.2015r, koszt inwestycji 1.209.607,22 zł, w tym dotacja w wysokości 945.321 zł,
wkład własny 264.286,22 zł.
11. Odbudowy drogi „Szeligówka” w miejscowości Czerwienne o dłg. 345m, szer. 4 m wraz
z odbudową przepustu. Umowa zawarta została w dniu 27.04.2015r, zakończenie robót
31.07.2015r, koszt inwestycji 127.414,04 zł, w tym dotacja 99.447 zł, wkład własny
27.967,04 zł.
12. Odbudowy drogi gminnej „do Jagódków- Paleników” w miejscowości Podszkle
dłg.460m, szer.3m.Umowa zawarta została w dniu 14 maja 2015r., zakończenie robót
31.07.2015r. Koszt inwestycji 133.285,26 zł, w tym dotacja 86.735 zł, wkład własny
46.550,26 zł.
13. Remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Ciche, Czarny
Dunajec, Czerwienne, Dział, Koniówka, Piekielnik, Pieniążkowice, Podczerwone,
Podszkle, Wróblówka. Przewidziany termin zakończenia robót 31.07.2015r. Ogólny koszt
wyniesie 480.522,21 zł, w tym dotacja 100.000 zł, wkład własny 380.522,21 zł.
14. Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czarny Dunajec”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W dniu 3.07.2015r. podpisane
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zostały umowy z firmami: Moje Bambino Sp. Z o. o. S.K z Łodzi- oferowana cena
109.300 zł, oraz BRTech s.c. Radosław Jędrzejczyk, Bartłomiej Stramka Nowy Targoferowana cena 122.024,52 złote. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości
100%.
15. Dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2015/2016 do budynków
administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny
Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu. Umowa została
zawarta w dniu 06.07.2015r. z firmą EUROSPED sp.j. Oferowana cena : 2.915,59 zł
brutto za 1000 litrów oleju opałowego.
16. Wykonania remontu sali widowiskowej remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec.
Umowa została zawarta w dniu 06.07.2015r. z firmą Inżynieryjno- RemontowoBudowlaną „STANGUT” z Zakopanego. Oferowana cena : 349.192,27 zł.
17. Świadczenia usług dowozu uczniów do szkół na terenie gminy w roku szkolnym
2015/2016. Umowy zostały zawarte w dniu 13.07.2015r. z 10-cioma firmami.
18. Dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu CCBA dla
OSP Ratułów Górny. W dniu 19.06.2015r. została zawarta umowa z Firmą Szczęśniak
Pojazdy Specjalne S. z o.o. Bielsko-Biała. Oferowana cena: 869.400 zł.
19. Podpisania umowy w dniu 13.07.2015r. o dofinansowanie na projekt pn: „ Roboty
malarskie pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej w OSP Podczerwone”
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015”. Całkowita wartość zadania 29.792,94
zł, w tym dofinansowanie 11.753 zł, wkład własny 18.039,94 zł. W dniu 21 lipca
podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania.
20. Podpisania umowy na wykonanie robót remontowych w budynku remizy OSP Stare
Bystre polegająca na wymianie pokrycia dachowego, malowanie dachu i rynien
okapowych oraz malowanie płotu. Koszt zadania 18.000 zł.
Do złożonego sprawozdania odniósł się radny Wajda Czesław oceniając sprawozdanie
pozytywnie, stwierdził jednak, że jest zbyt szczegółowe i za długie, żeby jednak nie przedłużać
czasu sesji można przedstawiać go w sposób bardziej skrótowy.
Natomiast stricte pytań do przedkładanego sprawozdania nie było - Rada Gminy przez aklamację
przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości - stanowiące zał. Nr 4 do
protokołu.
Ad. pkt. 6. Informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady złożył Gonciarczyk Stanisław.
Do przedkładanej informacji nikt z radnych nie wnosił pytań przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Projekt zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
W stosunku do przesłanych wcześniej materiałów nastąpiła zmiana w związku
z otrzymaniem w między czasie informacji o przydzieleniu dla gminy środków z rezerwy
subwencji oświatowej w wysokości 80.000 złotych. Aby środki te można było wydatkować,
wcześniej należy wprowadzić je do budżetu gminy. Również zaszła konieczność wprowadzenia
kwoty w wysokości 300 złotych jako darowizny dla szkoły Nr 2 w Cichem.
W związku z tym następuje zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę
1.025.860 złotych.
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Główne zmiany w dochodach dotyczyły:
Zwrotu środków z wydatków niewygasających, które nie zostały wydatkowane do końca
czerwca, w związku z czym wracają na te same zadania i tak :
• budowa ścieżki rowerowej z kwotą 704.354 zł,
• dokumentacja na budowę chodnika w Podczerwonem z kwotą 7.426 zł,
• wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum
w Czarnym Dunajcu – 18.450 zł,
Oprócz tej kwoty dotacja od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na wspólną inwestycję
„wykonanie zbiornika przeciwpożarowego przy szkole w Czerwiennem Górnym” w wysokości
50.000 zł. oraz 25.000 zł na remont Szkoły Czerwienne Dolne (dostosowanie budynku na
oddziały przedszkolne).
Zwiększenie subwencji części oświatowej z uzyskanych środków z rezerwy tej subwencji
w wysokości 110.000 zł, w tym 30.000 zł na doposażenie szkół, w których uczą się dzieci
niepełnosprawne, 80.000 zł na doposażenie szkół w gabinety lekarskie.
Następne dochody to podatek w wysokości 73.000 zł od czynności cywilnoprawnych oraz 50.000
zł- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi+ 73.000 zł z tytułu wywozu śmieci
zbieranych wzdłuż dróg i placów w poszczególnych miejscowościach.
Oprócz powyższych zmian - na prośbę Sołectwa Czerwienne przesunięcie środków
z pozycji „modernizacji dróg” na wykonanie zbiornika przeciwpożarowego przy szkole
w Czerwiennem Górnym w wysokości 50.000 zł. Razem kwota na to zadanie 150.000 zł, 50.000
zł od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 100.000 zł z budżetu gminy.
W Chochołowie – przesunięcie z modernizacji budynku Informacji Turystycznej na wykonanie
toalety publicznej w wysokości 50.000 zł.
Przeniesienie środków między działami : z działu 600 do działu 010 na modernizację dróg
dojazdowych do pól w miejscowościach : Ciche 15.005 zł, Czarny Dunajec 24.991 zł,
Czerwienne 64.276 zł, Dział 23.415 zł, Koniówka 24.071 zł, Piekielnik 63.936 zł, Pieniążkowice
40.124 zł, Podczerwone 40.708 zł, Podszkle 43.998 zł, Wróblówka 39.999 zł.
Pieniążkowice – przeniesienie kwoty 2.000 zł z pozycji modernizacja dróg na wydatki OSP (na
wniosek sołtysa) oraz zmiana przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego, po zebraniu
wiejskim, które uchwaliło przeniesienie środków funduszu sołeckiego z remontu boiska
sportowego na remont dróg w wysokości 28.000 zł.
W związku z tym, że do propozycji zmiany budżetu gminy pytań nie wnoszono, przystąpiono do
głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr VIII/72/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
W związku z wprowadzoną zmianą do budżetu gminy, zmianie uległa także Wieloletnia
Prognoza Finansowa Gminy w zakresie roku 2015.
Została podjęta uchwała :
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U C H W A Ł A Nr VIII/73/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 20142025.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Planowane do zaciągnięcia kredyty zapisane zostały w budżecie gminy na 2015 rok w miesiącu
styczniu. Proponowana do podjęcia uchwała precyzuje warunki na jakich zostaną zaciągnięte
kredyty, które są wymagane przy przeprowadzeniu przetargu. Przetargi nie są przeprowadzane na
początku roku, po to żeby nie obciążać budżetu gminy dodatkowymi odsetkami, natomiast gmina
dysponuje wolnymi własnymi środkami. W związku z czym kredyty zaciągane są przez gminy
pod koniec roku budżetowego. Wysokość kredytu została ustalona na kwotę 2.133.000 złotych,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
1) zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie :” Historyczno –
kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr” – kwota 450.000 złotych,
2) zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego, uterenowionego dla jednostki OSP Stare
Bystre – kwota 650.000 złotych,
3) zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego, uterenowionego dla jednostki OSP
Pieniążkowice – kwota 283.000 złotych,
4) środki na udzielenie pomocy dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na budowę
chodnika przy drodze powiatowej w Ratułowie- kwota 750.000 złotych.
Pobranie kredytu nastąpi w roku 2015, spłata w ciągu 8 lat od 2017- 2024 roku
w równych ratach po 266.625 zł.
Dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr VIII/74/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizacje inwestycji.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Uchwała w sprawie przyznawania Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury była podjęta
przez Radę Gminy w 2009 roku. Propozycja podjęcia nowej uchwały podyktowana była głównie
podniesieniem dotychczasowej wysokości kwoty pieniężnej z 3.000 zł do 5.000 złotych.
Dołączony Regulamin do uchwały określa warunki i zasady przyznawania nagrody. Wniosek
o przyznanie nagrody należy złożyć do 31 października każdego roku. Nagrodę pieniężną
przyznaje Wójt Gminy, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji, powołanej Zarządzeniem
Wójta Gminy. Merytoryczna Komisja Oświaty wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przystąpiono więc do jej podjęcia :
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U C H W A Ł A Nr VIII/75/2015
RADY GMINY CZARNY DUN AJEC
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie przyznawania „Nagrody za szczególne osiągnięcia dla kultury” w Gminie
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych - aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 9 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilo opuścił radny A. Ligas.
ppkt. e)
Przedkładany projekt uchwały dotyczący konsultowania aktów prawa miejscowego ustalał
zasady takiej konsultacji oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tychże konsultacji
z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organ jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek ustalenia w drodze
uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Podjęcie uchwały nie generuje skutków finansowych dla budżetu gminy.
Komisja Oświaty wydała pozytywną opinię do niniejszej uchwały, zatem dokonano jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr VIII/76/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych - aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 10 do niniejszego protokołu.
Komentarza do uchwał udzielała Anna Trebunia – Wyrostek Dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy.
ppkt. f)
Kolejny projekt uchwały dotyczył powołania Zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika
sądowego na kadencję 2016- 2019. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy opinii
o zgłoszonym kandydacie, w szczególności w zakresie spełnienia przez niego wymogów
określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
W skład Zespołu z ramienia Rady Gminy zostali wytypowani radni :
1. Bartoszek Krzysztof,
2. Wajda Czesław.
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Przed podjęciem uchwały Przewodniczący Rady zapoznał Radę z pismem Krajowej Rady
Sędziów Społecznych z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie rozważenia możliwości podjęcia
działań w kierunku najlepszej selekcji kandydatów na ławników.
Przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr VIII/77/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania Zespołu opiniującego zgłoszonego kandydata na ławnika sądowego
na kadencję 2016- 2019.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych - aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 11 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową
w obradach. Po przerwie realizowany dalszy ciąg podejmowania uchwał :

przerwę

ppkt.g)
Uchwała określająca sposób sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz określenie zasad zwrotu
poniesionych kosztów była podjęta przez Radę w 2013 roku. Konieczność zmiany uchwały
podyktowana została zmianą przepisów z zakresu pomocy społecznej. W uchwale z lipca 2013r.
dokonuje się wykreślenia w § 1 ust. 4 o treści : „Sprawianie pogrzebu jest świadczeniem
z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji administracyjnej”. Wiąże się to z tym,
że od tej pory sprawianie pogrzebu przez gminę dla osoby bezdomnej, samotnej oraz osoby na
którą nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wymaga wydania decyzji
administracyjnej.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. Pytań nie było, przystąpiono
zatem do głosowania uchwały:
U C H W A Ł A Nr VIII/78/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie: ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec
i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych - aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Z pomocy społecznej mogą korzystać osoby, które mieszczą się w granicach kryterium
dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Takie kryterium dochodowe na
osobę samotną wynosi 542 zł na osobę w rodzinie 456 zł. W przypadku gdy osoba nie mieści się
w granicach kryterium dochodowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić
pomocy żądając automatycznie zwrotu takiej pomocy na danych zasadach w zależności od
sytuacji materialnej rodziny w jakiej się znajduje. Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek
pracownika socjalnego może odstąpić od zwrotu wydatków, jeżeli to niweczy skutki pomocy.
Przedkładana do podjęcia uchwała reguluje właśnie zasady zwrotu takich wydatków.
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Pytań nie było, Komisja Oświaty wydała pozytywną opinię, w związku z czym dokonano
podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr VIII/79/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie,
zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych - aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą zał. Nr 13 do niniejszego protokołu.
Komentarza udzielał Cholewa Andrzej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ad. pkt.8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Komentarza do odpowiedzi Prezesa Spółki PPK w Nowym Targu dotyczącej dokumentacji
projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Piekielniku udzielił Sekretarz Gminy. Stwierdził,
że sprawa dotyczącą projektowania kanalizacji w Piekielniku była wiele razy relacjonowana.
Firma odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji projektowej miała duże problemy, nie
mniej jednak ogrom prac został wykonany. Ponadto firma zadanie to wykonała za bardzo niską
cenę. Pierwszy etap pracy jest na ukończeniu, także sprawa nie stoi w miejscu, w niedługim
czasie zostanie wydane pozwolenie na budowę przez Starostwo Nowotarskie. W kilku
przypadkach były problemy z uzyskaniem zgody przez właścicieli, ale Starosta zastosował
przymusowe zgody poprzez wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości. Generalnie Sekretarz stwierdził, że niedługo sprawa zostanie
doprowadzona do finału. Odnosząc się stricte do cytowanej odpowiedzi Prezesa Spółki
dotyczącej wykonania projektu przyłącza energetycznego do pompowni, co jest również
warunkiem realizacji zadania, Sekretarz oświadczył, że Pani projektant zobowiązała się projekt
przyłącza doprowadzić do końca. Na chwilę obecną nie możliwości kontynuowania II i III etapu
kanalizacji od skrzyżowania dalej w stronę Podszkla z punktu widzenia prawa zamówień
publicznych, natomiast jest to możliwe z zamówienia tzw. ”wolnej ręki”.
Sprawa chodnika zostanie rozstrzygnięta po 5 sierpnia br. w obecności Sołtysa Sołectwa, który
w tej chwili przebywa poza granicami kraju.
Odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Dzielskiego na prośbę radnego zostanie
udzielona w formie pisemnej.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrał Bobek Józef – sołtys Sołectwa Odrowąż nawiązując do
sprawy, która miała miejsce na sesji Rady w miesiącu czerwcu, przy okazji udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy i zachowaniem niektórych radnych. Podkreślał, że będąc radnym
czy też sołtysem piastujemy określoną funkcje w imieniu swoich wyborców. Wszyscy jesteśmy
wybierani w wyborach demokratycznych, Wójt również. Szanujmy więc zasady demokracji,
wykażmy się odrobiną kultury, pokory i skromności, gdyż na ostatniej sesji było wręcz dużo
chamstwa i niewiedzy ze strony niektórych radnych. Podkreślał, że nawet trudne sprawy można
rozwiązać w sposób normalny, ludzki. Nie tędy droga- apelował, rok kadencji niedługo minie,
i co pokażemy wyborcom?
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Do wystąpienia Sołtysa ustosunkował się radny Wajda Czesław przyznał, iż od dłuższego
czasu wśród Rady utrzymuje się podział i niesmak. Zapewnił, że ze strony radnych
reprezentujących Klub radnych „Wspólnie-Niezależnie-Razem” nie ma żadnej złośliwości,
chociaż może w ten sposób odbierane są ich wystąpienia. Zaznaczył również, iż często dochodzi
do takich sytuacji, że im właśnie przerywa się wypowiedzi, natomiast inni radni bez pozwolenia
prowadzącego obrady zabierają głos, uniemożliwiając tym samym swobodę wypowiedzi.
Dochodzi również do tego, że jeden radny ubliża drugiemu, na co Przewodniczący nie reaguje.
Do Przewodniczącego zwrócił się o zdyscyplinowanie jednego Klubu radnych, aby nie przerywał
i dał się swobodnie wypowiedzieć każdemu radnemu.
Prostując wypowiedź radnego Przewodniczący zauważył, że do odebrania głosu doszło tylko raz
podczas sesji uchwalającej budżet i to radnemu Wajdzie, który chyba wie w jakich
okolicznościach do tego doszło i sprawę uważa za wyjaśnioną i zamkniętą. Po za tym
Przewodniczący stwierdził, że nie przypomina sobie, aby dochodziło do takich sytuacji, iż jeden
radny ubliża drugiemu, na które on osobiście nie zareagował. Oświadczył, że nie dzieli radnych,
ze względu na ich przynależność klubową i dobrze byłoby aby wszyscy radni wspólnie tworzyli
jedną całość.
W dalszej części kontynuowania pkt. ”Wolne wnioski” głos zabrał radny Marcin Ratułowski
,który wrócił do tematu związanego z budową kaplicy przycmentarnej w Miętustwie
i koniecznością dokonania zmiany punktowej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na interpelację, że w przypadku wykonania procedury
zmiany punktowej spowoduje ona zatrzymanie procesu związanego z opracowaniem nowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy- pytał na jaki czas prace zostałyby zatrzymane.
Wyjaśniając Kierownik Referatu Budownictwa stwierdził, że jest podjęta uchwała
o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku
podjęcia uchwały w sprawie zmiany punktowej, oczywistą sprawą jest, że w pierwszej kolejności
będą trwać prace związane z tą zmianą punktową, natomiast w tym czasie procedura
z opracowaniem nowego planu zostanie wstrzymana, gdyż uzgodnienia do zmiany punktowej
muszą zostać oddzielnie przeprowadzone i proce ten zazwyczaj jest długotrwały.
Natomiast prace związane z nowym planem zagospodarowania są na etapie tworzenia
specyfikacji do przetargu w celu wyłonienia Wykonawcy. Generalnie Kierownik stwierdził, że
prace potrwają około trzech lat.
Radny Styrczula Józef pytał na jakim etapie są prace związane z budową chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej w miejscowości Podczerwone.
Radny uzyskał odpowiedź, iż prace są na etapie ogłoszenia przetargu na to zadanie. W związku
z ograniczeniem zakresu robót zachodziła jeszcze konieczność przeszacowania kosztów przez
projektanta i opracowanie nowego kosztorysu. Kierownik zapewnił, iż najpóźniej do ogłoszenia
przetargu dojdzie w przyszłym tygodniu.
Na koniec Skarbnik Gminy przypomniała sołtysom i radnym o terminie składania wniosków do
funduszu sołeckiego na 2016 rok, w związku z czym Zebrania Wiejskie należy przeprowadzić
w takim terminie, by wniosek dotyczący przeznaczenia funduszu sołeckiego na wybrane zadania
w sołectwie wpłynął do Urzędu Gminy w terminie do 30 września br.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady
Gminy – Gonciarczyk Stanisław o godz. 1200 dokonał zamknięcia obrad VIII sesji Rady
Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczył :
Przewodniczący Rady Gminy
Czarny Dunajec
Gonciarczyk Stanisław
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