P R O T O K Ó Ł nr X/2011
z X sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 28 września 2011 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , 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,
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 21 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad w pkt. 7 „ ppkt f ” w związku
z tym ,że do Urzędu Gminy wpłynęła druga oferta w sprawie dzierżawy byłego budynku szkoły
podstawowej w Rynku w Czarnym Dunajcu.
Proponowana zmiana do projektu porządku obrad została poddana pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego została przyjęta jednogłośnie , przy 21 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za okres I półrocza 2011 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2022.
c) przekazania do Gminy Szaflary zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz
zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
d) zmiany Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 czerwca 2011
roku w sprawie : opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Czarny Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
e) stawek opłat za korzystanie z toalet gminnych.
f) najmu na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec, ( Dzielski Bolesław
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g) najmu na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec, (Luberda Kazimierz)
h) najmu na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec, (Kuziel Krzysztof)
i) najmu na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec, (Liszka Józef).
j) Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z IX sesji Rady Gminy zapoznał się radny Tylka Jan , stwierdził , że
protokół w pełni 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 IX sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji żaden radny nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do
kontynuowania kolejnego pkt. dzisiejszych obrad , a mianowicie :
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. Nie budziła żadnych wątpliwości , gdyż nikt
z radnych nie wnosił żadnych uwag ani też pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za okres I półrocza 2011
roku przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2011 rok w następujących
kwotach:
•
•
•

dochody
wydatki
deficyt

- 68.546.524,00 złote
- 81.454.822,00 złote
- 12.908.298,00 złotych

Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
Przychody i rozchody budżetu :
w rozchodach – spłata rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.926.696,00 złotych.
Na początku roku kredyty były planowane w wysokości 12.950.000 złotych oraz wolne środki
z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.884.994 złote. Ogółem
przychody 14.834.994 złote. Rozchody spłata dotychczas zaciągniętych rat pożyczek i kredytów
– 1.926.696 złotych.
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W ciągu pierwszego półrocza były dokonywane zmiany. Ogółem zwiększenie dochodów
nastąpiło o kwotę 2.707.375,44 złotych (dotacje celowe na inwestycje) , planowanych wydatków
o kwotę 3.004.375,44 złotych.
Po wprowadzeniu tych zmian budżet na koniec czerwca 2011 roku zamykał się kwotami :
•
•
•

dochody
wydatki
deficyt

- 71.253.899,44 złotych
- 84.459.197,44 złotych
- 13.205.298,00 złotych

Realizacja budżetu była następująca :
Dochody – wpłynęła kwota 31.489.978,89 złotych , co stanowi 44,20% w tym :
dochody bieżące – wykonanie 29.775.047,05 złotych , co stanowi 55,39%,
dochody majątkowe – wykonanie 1.714.931,84 złotych , co stanowi 9,81%.
Wydatki – wykonanie 25.488.151,77 złotych , co stanowi 30,18%.
Wykonanie budżetu gminy w poszczególnych działach :
bardzo niskie wykonanie nastąpiło w realizacji wydatków majątkowych , gdzie na plan
36.723.689 złotych wydatkowano 2.703.723,71 złotych , co stanowi 7,37 % planu.
Przyczyną jest fakt ,że wykonane roboty w miesiącu czerwcu fakturowane są dopiero w miesiącu
lipcu. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w miesiącach od maja do lipca ze względu na
trwające procedury przetargowe. Ze względu na konieczność wyjaśniania w Urzędzie
Marszałkowskim w Krakowie spraw dotyczących programu montowania solarów – przetarg na
wykonanie robót związanych z realizacją tego programu nie został jeszcze ogłoszony. Nie będzie
również realizowany program – budowa ścieżki rowerowej w Czarnym Dunajcu w związku
z tym ,że gmina nie uzyskała dotacji na jego sfinansowanie , stąd też Rada Gminy w miesiącu
lipcu dokonała korekty budżetu zmniejszając plan na wydatki majątkowe o kwotę 7 milionów
złotych.
do Informacji z wykonania budżetu gminy została również dołączona Informacja o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w okresie pierwszego półrocza oraz sprawozdania
z realizacji planów rzeczowo – finansowych Centrum Kultury i Promocji Gminy, Gminnej
Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu. Jednostki te nie mają zobowiązań wymagalnych.
Wszystkie te dokumenty zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała Składu
Orzekającego Kolegium RIO z dnia 7 września 2011 roku w sprawie o przebiegu wykonania
budżetu gminy Czarny Dunajec za I półrocze 2011 roku jest pozytywna. Skład Orzekający
zwraca uwagę na stosunkowo niski stopień wykonania w zakresie wydatków majątkowych,
ponieważ na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,37% założonego planu. Jednak
okoliczności i przyczyny wystąpienia tego stanu zostały wyjaśnione w treści Informacji złożonej
przez Wójta Gminy. Uchwała Budżetowa Gminy zapewnia przestrzeganie zasady ustalonej
przepisem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych , gdyż planowane wydatki bieżące są
niższe niż planowane dochody bieżące , powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
i wolne środki. Kwota długu 24,6% planowanych dochodów , przy możliwym wskaźniku 60%
na koniec czerwca.
Do przedkładanej Informacji nikt pytań nie było – została przyjęta do akceptującej wiadomości –
stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwał.
ppkt. a)
Projekt zmiany budżetu gminy przedstawiła również Skarbnik Gminy.
Propozycja zmian dotyczyła :
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zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 263.100 złotych.
Dochody :
•
•
•
•
•

zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 50.000 zł, środki pochodzą z rezerwy na
wyposażenie nowobudowanych sal gimnastycznych.
równocześnie zmniejszona została subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca
o 25.877 złotych.
zwiększenie dochodów w Dziale Gospodarka mieszkaniowa dzierżawa mienia o kwotę
42.677 złotych.
Dział – Oświata i wychowanie dzierżawa mienia (pomieszczeń szkolnych) 21.000
złotych.
zwrot z wydatków niewygasających 125.300 złotych. Dotacje celowe z innych gmin
50.000 złotych.

Wydatki :
•

zwiększenie wydatków na modernizację dróg w Podczerwonem 16.800 zł (ze środków
za dzierżawę terenu w Podczerwonem),
• zwiększenie wydatków szkół i GZO do wysokości uzyskanych dochodów SP Ciche –
2.000 zł , SP Podczerwone – 10.000 zł, GZO – 9.000 zł.
• zwiększenie wydatków – wyposażenie nowobudowanych sal gimnastycznych
Chochołów 20.000 zł, Czerwienne 10.000 zł (dotacja dla Stowarzyszenia) Stare Bystre
20.000 zł.
• zwiększenie środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 50.000 zł,
• zwiększenie środków na budowę sal gimnastycznych Chochołów 55.600 zł, Stare Bystre
69.700 zł, (ze zwrotu z wydatków niewygasających),
• zmniejszenie środków na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP , z przeznaczeniem
na dotacje dla OSP – kwota 57.300 zł,
• zmiana klasyfikacji do zadania remont dróg finansowanych przy udziale środków
z FOGR, przeniesienie kwoty 806.944 złote z rozdziału 60017 do rozdziału 01095.
Zmiana w wydatkach na zadaniach w miejscowościach :
Czerwienne – przesunięcie środków w rozdziale 60078 na dotacje dla Gminy Szaflary – 137.820
złotych,
Dział – kwota 4.000 zł- zmniejszenie w rozdziale 75412 OSP , a zwiększenie na remonty dróg
rozdział 60016,
Koniówka kwota 28.000 zł – zmniejszenie z poz. remonty dróg 60016 , a zwiększenie na zadaniu
modernizacja oświetlenie dróg rozdział 90015,
Ratułów kwota 39.000 zł – zmniejszenie z pozycji modernizacja oświetlenia ulic , a zwiększenie
środków na remonty bieżące dróg.
Załącznik nr 3 do uchwały związany jest z dotacjami dla OSP- 57.300 zł, dla gminy Szaflary
137.820 zł , przedszkola -50.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich –
10.000 zł.
W związku z faktem, że do przedkładanego projektu uchwały nie było pytań ,
przystąpiono do jego głosowania :
U C H W A Ł A Nr X/95/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
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w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była z dokonanymi zmianami
wysokości kwot dochodów i wydatków w budżecie gminy w dniu dzisiejszym i dotyczy ona
tylko roku 2011.
Podjęta została uchwała jak niżej :
U C H W A Ł A Nr X/96/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
– 2022.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Kolejny projekt uchwały dotyczył przekazania zadania do realizacji przez Gminę Szaflary pod
nazwą : „ Odbudowa drogi Skrzypne – Czerwienne – odcinek w Czerwiennem”. Koszt
wykonania robót określa się na kwotę 137.819,32 złote. Na pokrycie tych kosztów Gminie
Szaflary zostanie przekazana dotacja w wysokości 137.819,32 złote z budżetu Gminy Czarny
Dunajec na 2011 rok.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr X/97/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie :przekazania do Gminy Szaflary zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz
zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Komentarza do projektu uchwały w sprawie opłat z a świadczenia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę udzielała Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
W dniu 22 czerwca br. Rada Gminy dokonała podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia opłat za
przedszkole w wysokości 2,68 zł , kwota ta została ustalona na podstawie faktycznych wyliczeń.
Po ustaleniu takich opłat przez Gminy w kraju rozpoczęła się dyskusja ,iż jest to za duże
obciążenie dla rodziców.
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Ostatecznie na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy zaproponowano kwotę zmniejszającą
1,80 zł. i pod tym kątem został przygotowany projekt uchwały. Jednak w dniu wczorajszym
wpłynęło pismo z Wydziału Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
wskazujące wadliwość zapisów przedmiotowej uchwały w części § 3 ust. 2 oraz § 6. W związku
z tym Radni dzisiaj przed sesją otrzymali całkiem nowy projekt uchwały , uwzględniający
sugerowane poprawki , natomiast uchwała z 22 czerwca br. zostanie uchylona. W dołączonym
Uzasadnieniu do uchwały podano szczegółowe kalkulacje wyliczeń opłaty jaką powinni ponosić
rodzice za jedną godzinę opieki lub zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Z kalkulacji wynika
,że Gmina będzie dopłacała średnio do 1 dziecka miesięcznie 92,40 zł.
Po przedstawieniu projektu uchwały radny Gonciarczyk Stanisław poprosił o przedstawienie ,
celem przypomnienia , jaki jest czas programy podstawowej.
Informacji udzieliła Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego.
Przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr X/98/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie : opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę
Czarny Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie z toalet gminnych przedstawiła
Wontorczyk Iwona – inspektor ds. ochrony środowiska.
W związku z uruchomieniem toalet gminnych z dniem 1 września br. należy wprowadzić opłatę
za korzystanie z tych toalet , zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej. W uchwale jest zapis
upoważniający Wójta Gminy do ustalania wysokości opłat za korzystanie z toalet. Przy ustalaniu
wysokości opłat uwzględniane będą w szczególności : kalkulacje kosztów działalności toalet
gminnych w związku ze świadczeniem usług komunalnych o charakterze użyteczności
publicznej, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług aktualny w danym roku, oraz konieczność
zachowania dostępności usług, obiektów urządzeń dla mieszkańców gminy. Wprowadzenie tych
opłat jest niezbędne , aby pokryć koszty utrzymania budynku , koszty pracownika i zakupić
środki czystości. Ustalenie lub zmiana wysokości opłat będzie następowała na wniosek
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.
Do przedkładanej uchwały zapytania wnieśli :
radny Czepiel Tadeusz pytał o formę zatrudnienia pracownika oraz o wysokość jego
wynagrodzenia oraz czy była robiona kalkulacja dotycząca wstępnych kosztów utrzymania toalet.
Następnie wyraził wątpliwość prawną, co do uchwalania stawek przy otrzymaniu dotacji na
realizację tego zadania.
Do pytań ustosunkowała się Skarbnik Gminy w części dotyczącej kalkulacji kosztów oraz
inspektor ds. ochrony środowiska w kwestii zgodności z prawem proponowanej uchwały.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr X/99/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
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w sprawie : stawek opłat za korzystanie z toalet gminnych.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W tym momencie Przewodnicząca Rady zarządziła 10- cio minutową przerwę. Po
przerwie kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał :
ppkt. f)
Kolejne projekty uchwał związane były z dzierżawą , najmem na okres powyżej 3 lat
składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec i Dział. Rady
Sołeckie zaopiniowały pozytywnie prośby o przedłużenie dzierżawy .
Kolejno zostały podjęte uchwały :
U C H W A Ł A Nr X/100/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie : dzierżawy na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Dział.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
U C H W A Ł A Nr X/101/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie : dzierżawy na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
U C H W A Ł A Nr X/102/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie : najmu na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
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U C H W A Ł A Nr X/103/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie : dzierżawy na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
Ostatni projekt uchwały dotyczył nadania medalu Gminy Czarny Dunajec. Wniosek w sprawie
nadania medalu dla Pana Bielański Franciszek wpłynął od Rady Sołeckiej Sołectwa Wróblówka.
Pan Franciszek Bielański jest Prezesem Koła Nr 43 Związku Podhalan w Chicago od 20 lat. Jest
zaangażowany w udzielaniu pomocy dla miejscowości Wróblówka , a także uczestniczył przy
budowie Liceum Salezjańskiego w Czarnym Dunajcu. Krzewi kulturę podhalańską w Stanach
Zjednoczonych oraz na bieżąco zajmuje się problemami swojej miejscowości i gminy.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr X/104/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiąca załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
W związku z tym ,że na dzisiejszej nie została zgłoszona żadna Interpelacja , punkt 8.
dzisiejszych obrad nie był realizowany , przystąpiono zatem do :
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach kolejno głos zabrali :
Skarbnik Gminy informując o ofercie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dotyczącej grupowego ubezpieczenia radnych. Składka byłaby potrącana z diety radnego ,
z możliwością kontynuacji indywidualnej , po zakończeniu kadencji rady. Zapisy dokonywane
będą w Urzędzie Gminy w Referacie Księgowości (pokój Nr 21.)
Garbaciak Tomasz radny – w imieniu społeczności Sołectwa Czerwienne podziękował
władzom gminy oraz Radzie Gminy za udzieloną pomoc finansową gminie Szaflary na
odbudowę drogi Skrzypne – Czerwienne.
Przewodnicząca Rady Gminy w związku z ukazaniem się w Tygodniku Podhalańskim art. pt.
„Najbiedniejsi” i udzieloną wypowiedzią Sołtysa Sołectwa Odrowąż , iż winę za jedno
z ostatnich miejsc , jako najbiedniejsza polska gmina w ogólnopolskim rankingu
„Rzeczpospolitej”, ponosi rada gminy i urzędnicy, Przewodnicząca poprosiła Sołtysa
o wytłumaczenie się z tej wypowiedzi.
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Może wynik rankingu nie jest obiektywny , ale nie sądzę , aby rada była temu winna –
kontynuowała Przewodnicząca , nie ukrywając ,że dotknęła ją wypowiedź Sołtysa.
Udzielając wyjaśnienia Sołtys dalej podtrzymywał ,że za ten stan rzeczy nie można winić tylko
Wójta , ponieważ współodpowiedzialność urzędników i Rady po części też jest. Wójt po ta ma
urzędników ,żeby zabiegali o środki finansowe i je pomnażali. Nie neguje ,że gmina dużo robi ,
ale ,że jest gminą najbiedniejszą to jest fakt. Swoją wypowiedzią bronię Józefa Babicza jako
Wójta , dywagował na koniec swojego wystąpienia.
W podnoszonej kwestii głos zabrał jeszcze Wójt Gminy , stojąc na stanowisku ,ze jeśli tego
typu wypowiedzi się ukazuję to należy to wyjaśnić. Można się inaczej porozumieć , a nie za
pomocą gazety. Czarny Dunajec to gmina bogata – przekonywał.
W tym miejscu doszło do polemiki i wymiany zdań ,atmosfera stawała się coraz bardziej
nerwowa , niektóre wypowiedzi były prywatnymi porachunkami ,w żaden sposób nie związane
z tematykę dzisiejszych obrad dlatego tez nie znalazły odzwierciedlenia w niniejszym protokole.

Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 30 dokonała zamknięcia obrad X sesji RADY GMINY.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

