P R O T O K Ó Ł nr XI/2015
z XI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 15 45.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 19 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni, którzy wcześniej usprawiedliwili swoją nieobecność:
1. Dzielski Kazimierz – radny z Czarnego Dunajca,
2. Ligas Andrzej Jan – radny ze Starego Bystrego
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.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie w pkt. 10. dodatkowych projektów uchwał
i tak w :
ppkt. „y” - Uchwały w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Podczerwone.
ppkt. „z” - Uchwały w sprawie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce
działającej pod firmą Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Nowym Targu.
Kolejno komentarza do zaproponowanych zmian w porządku obrad udzielali :
Jarończyk Michał – Sekretarz Gminy w kwestii ppkt. f) dotyczącego zwolnień z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości i wnioskiem Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, aby projekt uchwały uzupełnić o zapis związany
z dodatkowym zwolnieniem w wysokości 50% rodzin wielodzietnych, o których mowa
w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy możliwe
jest tylko zastosowanie zwolnienia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, spełniających
kryterium dochodowe, natomiast zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, które dysponują Kartą
Dużej Rodziny możliwe będzie dopiero od 1 stycznia 2016 roku z chwilą wejścia w życie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku. W związku z czym projekt uchwały, w części
tytułowej nie może być uzupełniony o przedmiotowy zapis.
Radny Tadeusz Czepiel nawiązując do stanowiska Sekretarza przyjął do wiadomości
interpretację prawną zauważył jednak, iż w przypadku wprowadzenia zwolnień od 1 stycznia
powstanie wielki chaos, ponieważ zajdzie konieczność przeliczenia wysokości podatku.
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Sekretarz Gminy przekonywał, że nawet gdyby uchwała weszła w życie od marca, czy kwietnia
2016 roku to i tak będzie to z korzyścią dla tych rodzin, natomiast działamy w takim, a nie innym
systemie prawnym i musimy go przestrzegać.
Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami uzasadnił
konieczność wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie dzierżawy w trybie
bezprzetargowym budynku po byłej stacji PKP położonego w Podczerwonem na cel komercyjny
urządzenia wypożyczalni rowerów. Budynek położony jest w sąsiedztwie ścieżki rowerowej
i usytuowanie wypożyczalni jest jak najbardziej uzasadnione. O dzierżawę zwróciła się Pani
Tyrała Barbara z Zakopanego, która już tego typu przedsięwzięcia prowadzi. Problem tkwił
jedynie w urządzeniu drogi, która wykorzystywana była w celach gospodarczych przez
okolicznych mieszkańców, a co z kolei uniemożliwiało korzystanie z budynku. W tej chwili
sprawa została rozwiązana, droga obecnie jest w trakcie budowy, ponadto Rada Sołecka Wsi
Podczerwone przychyliła się do tej dzierżawy. Kierownik zwrócił się z prośbą o wprowadzenie
projektu uchwały do porządku obrad, gdyż fakt ten umożliwi zawarcie umowy od dnia 1 stycznia
2016 roku.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, uchwała została wprowadzona do porządku obrad,
przy 18 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Potrzebę wprowadzenia drugiego projektu uchwały w sprawie rezygnacji z prawa pierwszeństwa
nabycia udziałów w spółce PPK dokonał Sekretarz Gminy. Uchwała wynikła z potrzeby jaka
wystąpiła w mieście Szczawnica związana z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych. Samo
miasto nie może tego zrobić, w związku z czym postanowiło dokapitalizować spółkę
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu, aby spółka mogła za nich to
zadanie wykonać. Konkretnie chodzi o dokończenie zadania inwestycyjnego i zamknięcie go
przyłączami. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przychyliło się do tej sprawy, nie mniej
jednak są pewne wymogi formalne i Prezes spółki wystąpił z wezwaniem do gminy w dniu 23
listopada br. o wyrażenie swojego stanowiska. Udziały obejmie miasto Szczawnica, natomiast
dla gminy Czarny Dunajec sprawa w zasadzie nieistotna, która wiązałaby się ze zmniejszeniem
udziałów z 15,8% do 15,59%.
Zabierając głos radny Tadeusz Czepiel podkreślał, że sprawa jest zbyta poważna i wymaga
obecności Prezesa Spółki PPK, od którego Rada chciałaby usłyszeć potwierdzenia, co do intencji
miasta Szczawnicy, biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio wokół tej spółki rozpętała się prawdziwa
burza. Ponadto gmina ma czas do 30 grudnia, aby wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii.
Przyznał, że intencja być może i słuszna, jednak wymaga obecności Prezesa, w związku z czym
wniósł o odrzucenie projektu uchwały.
Głos zabrał raz jeszcze Sekretarz Gminy stwierdzając, że tak naprawdę nie jest to decyzja
Prezesa tylko Szczawnicy i jest to słuszny i sprawiedliwy proceder, oraz Wójt Gminy
przekonując o zasadności wprowadzenia projektu uchwały jako czystej formalności.
Następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała została wprowadzona do
porządku obrad -13 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonanymi j/w poprawkami został poddany pod jawne
głosowanie, w wyniku którego został przyjęty przy 16 głosach „za” oraz 3 głosach „przeciw”
w brzmieniu jak poniżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z X sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
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7. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kadry
kierowniczej urzędu.
8. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
radnych Rady Gminy.
9. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny Dunajec
w roku szkolnym 2014/2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ;
a) podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości,
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
c) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
d) udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
e) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia
wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec,
f) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują, w części dotyczącej gospodarstw domowych,
w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.),
g) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości
Czarny Dunajec,
h) programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
i) określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów
oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu.
j) zmiany uchwały Nr XXXI/291/2005 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2005 roku
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
k) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny.
l) zmiany uchwały Nr XXIX/181/200 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia
5 grudnia 2000 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czarnym Dunajcu, zmienionej uchwałą nr XXXI/204/2001 z dnia 19.02.2001r.,
uchwałą nr VII/62/2003 z dnia 30.05.2003 r. i uchwałą nr XXXVIII/387/2010 z dnia
30.06.2010r.
m) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec (Lucyna i Władysław Czyż).
n) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec (Firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia).
o) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Wróblówka(Pani Maria Pawlusińska).
p) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec (Pani Krystyna Ciężczak),
q) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik
(Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych „OPIEKA”).
r) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik
(Grupowa Praktyka Pielęgniarek „ZDROWIE”).
s) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik
(Centrum Medyczne EV-MED).
t) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik
(Biuro Usług Geodezyjnych „GeoStrada”).
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u) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec (Firma Bio-Mar Diagnostyka).
v) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec (Spółdzielnia Transportowo- Handlowo- Usługowa Nowy Targ),
w) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu,
x) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny oraz zakup nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa położonej w Czarnym Dunajcu.
y) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Podczerwone.
z) rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce działającej pod firmą
Podhalańskie przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Nowym Targu.
11.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z X sesji Rady Gminy zapoznał się radny Marduła Kazimierz,
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 X sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos jedynie zabrał :
Radny Tadeusz Czepiel ostatnio w Tygodniku Podhalańskim została zamieszczona informacja,
że gmina Czarny Dunajec bierze udział w rozmowach w temacie promocji turystycznej
ogólnopojętej w mieście Nowy Targ oraz gminy Szaflary i Łapsze. Koszt tego przedsięwzięcia
szacowany jest na pół miliona złotych, w związku z czym chciałby usłyszeć na czym ta
działalność będzie polegała i czy gmina akurat w tym kierunku winna się rozwijać.
Druga interpelacja radnego dotyczyła tego czy gmina podjęła rozmowy w temacie odśnieżania
chodników wzdłuż dróg powiatowych i czy podjęte ustalenia będą uwzględnione już przy
najbliższym zimowym utrzymaniu dróg. Zaznaczył, że temat ten ciągnie się już od dobrych kilku
lat, ale kończy się jedynie na obietnicach. Oczekuje konkretów w tej kwestii.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Wójt Gminy –
Babicz Józef.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty i jednostki organizacyjne
Urzędu Gminy działające z upoważnienia Wójta Gminy w okresie od 5 października 2015 roku
do 27 listopada 2015 roku między innymi dotyczyły:
Z zakresu realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :
1. Przyznanie pomocy materialnej w formie dofinansowania do zakupu opału na zimę, oraz
zakupu odzieży i obuwia zimowego łącznie dla 20 rodzin na kwotę 7200 zł,
2. Przyznanie pomocy rzeczowej (odzieży, mebli) dla pogorzelców w miejscowości Stare
Bystre,
3. Pomoc i monitorowanie odbudowy domu po pożarze w miejscowości Podczerwone,
koszt odbudowy domu wyniósł 16.150 zł,
4. Pomoc materialna w częściowym remoncie domu rodziny romskiej w wysokości 1000 zł,
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5. Pomoc w remoncie domu rodzinnego w miejscowości Chochołów dla wielodzietnej,
niepełnej rodziny w wysokości 2.500 zł.
6. Prace związane z wydaniem decyzji w sprawie stypendium socjalnego/szkolnego –
łącznie wydano 197 decyzji na kwotę 49.631 zł.
Z zakresu podjętych działań przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa :
1. W dniach od 5-7 listopada wykonano zabiegi likwidacji stanowisk barszczu
Sosnowskiego, na które została przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Rozliczenie dotacji nastąpi do 31 grudnia
2015 roku.
2. W dniu 20.10.2015 r. dokonano montażu wiaty przystankowej w miejscowości
Pieniążkowice ( przy remizie OSP). Koszt wykonania wyniósł 4.366,50 zł.
3. W dniu 28.10.2015r. zlecono Firmie ZDZ w Krakowie, Zespół Warsztatów
Szkoleniowych w Czarnym Dunajcu naprawę uszkodzonych elementów oświetlenia
świątecznego. Termin realizacji do 27 listopada. Całkowity koszt 39.800 zł.
Podjęte działania przez Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu obejmowały :
1. Przygotowania szkół podstawowych Ratułów, Dział oraz Czerwienne do przyjęcia dzieci
sześcioletnich,
2. Odbycia prac Komisji przydzielającej nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli za rok
2015.
3. Zgłoszenia szkół gimnazjalnych do projektu koordynującego „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II”.
4. Wdrożenia e-puap do szkół oraz Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu
i przeprowadzenia szkolenia w tym zakresie.
5. Przygotowania procedury do realizacji projektu „ Jeżdżę z głową” w roku 2016 oraz
odbycia spotkania z przedstawicielami szkół w sprawie jego realizacji.
6. Realizację projektu „Książki naszych marzeń”- skierowanego do szkół podstawowych,
umożliwiających zakup książek do bibliotek szkolnych.
7. Skierowania informacji do szkół o możliwości realizacji w roku 2017 Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
8. Zorganizowania przez Szkołę w Odrowążu Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej.
W ramach działania Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami nabyto z mocy prawa
następujące nieruchomości :
1. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
WS-VII.7532.1.156.2015.AB z dnia 30.06.2015r. dotycząca nabycia działki ewid.nr 7000
(droga) położona w Czerwiennem.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 15.07.2015r.
2. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
WS-VII.7532.1.669.2015.BT z dnia 12.11.2015r. dotycząca nabycia działki ewid.nr
6426/147 (stara remiza w Podczerwonem) położona w Podczerwonem. Decyzja stała się
ostateczna z dniem 26.11.2015r.
3. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
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WS-VII.7532.1.266.2015.AB z dnia 01.07.2015r. dotycząca nabycia działek ewid.nr
6637, 6868, 6873, 6870/1, 6888, 6889 (drogi) położone w Czerwiennem.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 15.07.2015r.
4. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
WS-VII.7532.1.617.2015.PN z dnia 22.10.2015r. dotycząca nabycia działki ewid.nr 2506
(droga) położona w Dziale.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 06.11.2015r.
5. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
WS-VII.7532.1.619.2015.PN z dnia 22.10.2015r. dotycząca nabycia działek ewid.nr
3652/1, 3661/1, 3661/2, 3664/2, 3664/4, , 3669 i 3672 (drogi) położone we Wróblówce.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 06.11.2015r.
6. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
WS-VII.7532.1.618.2015.PN z dnia 22.10.2015r. dotycząca nabycia działki ewid.nr 4999
(droga) położona w Odrowążu.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 06.11.2015r.
Z zakresu prowadzonych inwestycji zostały podpisany umowy na :
1. Czarny Dunajec – Oświetlenie uliczne
W dniu 07.10.2015 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz
Harbut z Czarnego Dunajca na wykonanie oświetlenia ulicznego drogi „Kaplowej” oraz
I etapu oświetlenia ul.Targowej. Wartość umowy 39 954,01 zł. Termin realizacji do
30.11.2015.
2.

Piekielnik – Szkoła Podstawowa
W dniu 13.10.2015 r. podpisano umowę z firmą PETPOLONIA
ze Stryszawy na wykonanie studni głębinowej.
Wartość umowy 38 200,00 zł. Termin realizacji do 21.12.2015 r.

3.

Piekielnik – Ośrodek Zdrowia
W dniu 15.10.2015 r. podpisano umowę z firmą INSTAL-CZECH
z Czarnego Dunajca na wymianę kotła olejowego.
Wartość umowy 30 000,00 zł. Roboty wykonano.

4.

Podczerwone – Szkoła Podstawowa
W dniu 26.10.2015 r. podpisano umowę z firmą BR-TECH z Nowego
Targu na wykonanie robót remontowych sanitariatu.
Wartość umowy 13 908,14 zł. Termin realizacji do 14.12.2015 r.

5.

Stare Bystre – Szkoła Podstawowa Nr 1
W dniu 09.11.2015 r. podpisano umowę z firmą ANIK Stanisław Słodyczka z
Czerwiennego na wykonanie robót remontowych sanitariatu. Wartość umowy 19750,00 zł.
Termin realizacji do 22.12.2015 r.
6.

Chochołów – Szkoła Podstawowa
W dniu 16.11.2015 r. podpisano umowę z firmą MICHALIK z Czarnego
Dunajca na wykonanie adaptacji pomieszczeń na przedszkole.
Wartość umowy 62 00,00 zł. Termin realizacji 22.12.2015 r.
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Wykonanie remontu dróg obejmowały miejscowości :
2. Chochołów- odbiór drogi „Borowej” –koszt inwestycji 316.572,48 zł,
3. Chochołów – Ciche - odbiór drogi trasa Chochołowsko- Wierchowa od cmentarza do
drogi powiatowej. Łączny koszt inwestycji 372.645,68 zł.
4. Chochołów – Ciche - odbiór drogi Trasa Chochołowsko-Wierchowa Chochołów- Ciche,
koszt zadania 390.998,80 zł,
5. Ciche – odbiór drogi „Do Wajdy”, koszt 11.055,03 zł, oraz drogi „Dorcokowa”, koszt
33.148,32 zł,
6. Ciche, Stare Bystre – odbiór drogi Trasa Chochołowsko – Wierchowa, koszt 641.334,30
zł, oraz drogi „Sobury”, koszt 12.782,16 zł,
7. Ciche- podpisano umowy na wykonanie remontu nawierzchni tłuczeniowej drogi
„Krawcowa Boczna” na kwotę 49.255 zł, oraz drogi „Rzepki” na kwotę 9.965,77 zł.
Dokonano odbioru drogi „k/Tomka” na kwotę 12.210,62 zł,
8. Czarny Dunajec – odbioru dróg : „Do Mostu”, koszt 66.694,29 zł, „Chodnikowa:, koszt
436.969,80 zł i odwodnienia drogi „k/Tomka”, koszt 2.730 zł,
9. Czerwienne – dokonano odbioru dróg : ”Kaćkosowa”, koszt 11.186,66 zł, „Ubocz”, koszt
13.680,78 zł, „Błynowa”, koszt 20.683,07 zł, „Nędzowa”, koszt 21.326,75 zł,
„Gromadowa”, koszt 41.453,25 zł, „Do Ziemiana”, koszt 27.000,28 zł,
10. Dział - odbiór drogi „Przed oknami”, koszt 24.107,69 zł,
11. Koniówka – odbiór dróg : „Do Boru”, koszt 319.601,97 zł, oraz „Szepanówka”, koszt
13.000 zł,
12. Odrowąż – odbiór odwodnienia drogi gminnej „Sołtystwo”, koszt 3.082,26 zł,
13. Piekielnik – odbiór odwodnienia drogi „Malatowa”, koszt 4.573,25 zł, odbiór drogi „Do
Kąsia”, koszt 9.132,50 zł, wykonanie remontu nawierzchni tłuczeniowej drogi
„Lelingdonowa”, koszt 28.287,60 zł,
14. Pieniążkowice- odbiór wykonanego remontu chodnika przy drodze „Stara Droga”, koszt
3.639,67 zł, odbiór wykonanego remontu zjazdu bitumicznego drogi „do Dziuboka”,
koszt 3.300,31 zł, odbiór odwodnienia drogi „Do Skupniów”, koszt 3.243,20 zł, odbiór
odwodnienia drogi „Do Czopów”, koszt 5.701,85 zł, odbiór remontu przepustu „Droga
przez Wieś”, koszt 1,736,85 zł, umowa na remont odwodnienia drogi „Stara Droga”,
koszt 12.079,36 zł,
15. Podczerwone –odbiór drogi „Ogrojcowa” dotkniętej klęską żywiołową, koszt 162.890,13
zł, odbiór remontu zjazdu z drogi wojew. 958 na drogę „do Torfowni”, koszt 4.672,82 zł,
odbiór drogi „do Torfowni”, koszt 120.421,92 zł, umowa na wykonanie robót
uzupełniających przy chodniku przy drodze wojew. 958, koszt 200.773,03 zł, umowa na
wykonanie remontu nawierzchni tłuczeniowej drogi „Przy Stacji kolejowej”, koszt
49.990,69 zł,
16. Podszkle – odbiór remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych,
koszt 18.286,62 zł, umowa na remont odwodnienia drogi „Do Kołodzieja”, koszt
11.299,55 zł. Umowa na remont odwodnienia i nawierzchni tłuczeniowej dróg „Do
Koprów” i „Do Nutów”, koszt 17.278,70 zł, umowa na remont odwodnienia
i nawierzchni tłuczniowej dróg „Studzionki- Do Guta”, „do Wojtecków i „StudzionkiDo Jaromina”, oraz Studzionki- Jabłonka”, koszt 28.591,04 zł, umowa na remont
odwodnienia drogi „Do Zworków”, koszt 15.707,03 zł, umowa na remont nawierzchni
tłuczniowej i odwodnienia dróg „Do Ratułowskich”,”Studzionki- Jabłonka” i „Do
Nutów”, koszt 19.999,69 zł, umowa na wykonanie barier i odwodnienia dróg „Zworki”,
„Do Nutów”, „Matusiakowa”, „Do Koprów”, koszt 15.004,77 zł,
17. Ratułów –odbiór drogi „Do Zmarzłego”, koszt 10.000 zł, odbiór drogi „Do Górków”,
koszt 40.415,56 zł, odbiór drogi ”Ciacianowa”, koszt 5.148,44 zł, odbiór drogi
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„Malańdusiowa Góra”, koszt 9.388,50 zł, odbiór drogi „Huziańsko”, koszt 18.975 zł,
odbiór remontu drogi żwirowej „stara Droga”, koszt 5.100 zł.
18. Stare Bystre- umowa na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi „Skałka”,
koszt 57.999,75 zł,
19. Wróblówka – odbiór drogi „k/Czarnego Potoku”, koszt 90.876,09 zł,
20. Załuczne- umowa na wykonanie robót ziemnych na drogach „ U Łopaty”, „Maśnice
góra”, „Maśnice dół”, „U Tylki góra”, „Kocańdy dół”, „Lynorty dół”, „Lynorty góra”,
koszt 7.000 zł,
Łączna długość wykonanego remontu dróg wyniosła 21,551 km na łączną kwotę 4.053.111,89 zł.
W dniu 20 października 2015 roku Wójt brał udział w spotkaniu z Wojewodą Jerzym Millerem.
Główne tematy dotyczyły:
• Dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
• Aplikacja na Światowe Dni Młodzieży 2016,
• Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 2016,
• Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom
w wieku 60 +.
• Zabezpieczenie przeciw- pożarowe w szkołach i przedszkolach – rozporządzenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej w/s wymagań ochrony przeciw-pożarowej.
• Problemy związane z ewidencją zabytków oraz inwestycji w strefach ochrony
archeologicznej.
Do złożonego Sprawozdania nikt nie wnosił żadnych pytań, przez aklamację zostało przyjęte
przez Radę Gminy, do akceptującej wiadomości.
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 żadnych pytań, przez aklamację została
przyjęta do akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Informację Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kadry
kierowniczej urzędu przedstawił Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok złożyli Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, Skarbnik
Gminy, Sekretarz Gminy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Łącznie 11 osób.
Wszystkie oświadczenia zostały złożone w wymaganym terminie oraz dołączono do nich kopie
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, tzw. PIT. W dniu 22 maja 2015 r. oświadczenia
zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który to Urząd dokonał analizy
przesłanych danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich
składania. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Urząd Skarbowy
pismem z dnia 14.08.2015 r. poinformował tut. Urząd o stwierdzonych nieprawidłowościach
w oświadczeniu majątkowym Pana Antoniego Chlebka – Kierownika Referatu
Budownictwa. Wśród nieprawidłowości stwierdzono nie wykazanie domu oraz gospodarstwa
rolnego, jak również nie wpisanie do oświadczenia majątkowego zakupionej w dniu 21.08.2014
r. nieruchomości. W/w został wezwany do uzupełnienia i wyjaśnienia stwierdzonych różnic
poprzez złożenie sprostowania oświadczenia majątkowego w formie korekty. Korektę
oświadczenia majątkowego za 2014 r. Pana Antoniego Chlebka przesłano 18 września 2015r. do
Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
W pozostałych oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia, wspomniany
organ nie stwierdził nieprawidłowości.
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Ad. pkt. 8. Informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady
Gminy złożył – Przewodniczący Rady Gminy – Gonciarczyk Stanisław
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok złożyli wszyscy radni. Oświadczenia zostały złożone
w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2015 roku wraz z kopią zeznań podatkowych
o wysokości osiągniętego dochodu. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych Urząd Skarbowy w Nowym Targu stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach
majątkowych następujących radnych :
Kazimierza Dzielskiego – radny w części A pkt II ppkt 4 nie wykazał powierzchni gruntów, na
których znajdują się wymienione budynki mieszkalne,
Tomasza Garbaciaka – radny w części A pkt X nie podał warunków zobowiązania oraz nazwy
podmiotu udzielającego kredyt, na jaki okres i na jaki cel zostało zaciągnięte to zobowiązanie.
Natomiast wysokość zobowiązania powinna być określana na dzień wypełnienia oświadczenia
majątkowego.
Andrzeja Ligasa – radny w części A pkt X wykazuje wysokość zobowiązań (kredytów) ciągle
w tej samej kwocie. Nie wykazuje spłat kredytu. Wysokość zobowiązania powinna być określana
na dzień wypełnienia oświadczenia majątkowego.
W/w radni zostali wezwani do złożenia korekty oświadczeń majątkowych, które w dniu 31
sierpnia 2015 roku zostały przesłane do Urzędu Skarbowego.
W pozostałych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy nie stwierdzono
nieprawidłowości.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po
przerwie przystąpiono do realizacji dalszego porządku obrad :
Ad. pkt. 9. Informację Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny
Dunajec w roku szkolnym 2014/2015 zaprezentowała Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego
Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Zgodnie z wymogiem art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu
i egzaminów, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego.
W roku szkolnym 2014/2015 podjęto podstawowe strategiczne decyzje prawne dotyczące :
• rozpoczęcia procesu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola,
a w szczególności dostosowania budynków szkolnych do warunków wynikających
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego
lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej,
• zapoznanie się z warunkami lokalowymi jakie panują w poszczególnych szkołach
podczas objazdowej komisji Oświaty,
• wydzielenie w księgowości kategorii wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne,
• realizacja projektu w ramach EFS pn. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w gminie Czarny Dunajec”,
• szkoleń w zakresie wdrażania platformy e-puap w codziennej praktyce funkcjonowania
szkół,
• zapoznanie dyrektorów z raportem z przeprowadzonych przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną przesiewowych badań logopedycznych wśród dzieci z terenu Gminy
Czarny Dunajec.
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Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec
wynosiła łącznie 2298 uczniów i to jest o 158 uczniów więcej niż w ubiegłym roku szkolnym,
w którym liczba wynosiła 2140.
Natomiast łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich, dla których gmina jest organem rejestrującym wynosi 737
uczniów.
Łączna liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Limbo wynosi
: 15,
Łączna liczba dzieci uczęszczających do Prywatnego Integracyjnego Bajkowego Przedszkola
wynosi 50.
Budżet jednostek oświatowych za 2014 rok ogółem wyniósł 18.754.535,51 zł, w przeliczeniu na
1 ucznia - 8.175,47 zł,. Najmniejsze wydatki ponoszone są w szkołach : Ratułów, Ciche nr 1,
najwyższe wydatki wystąpiły w szkołach: Chochołów, Czerwienne i Dział.
W szkołach prowadzonych przez gminę zatrudnionych jest 261 nauczycieli, z tego najwięcej
nauczycieli jest mianowanych i dyplomowanych, nie ma nauczycieli bez stażu.
Nadzór nad działalnością merytoryczną szkół z ramienia gminy prowadzi Gminny Dyrektor
Zespołu Oświatowego, w zakresie budżetu szkół pracownik zatrudniany przez Wójta Gminy,
który przeprowadził 7 kontroli w ramach kontroli tzw. zarządczej, w trakcie których wydał 58
zaleceń pokontrolnych. Kuratorium Oświaty przeprowadziło 7 kontroli doraźnych wynikających
ze zgłoszeń nauczycieli, rodziców uczniów. Wydano 9 zaleceń pokontrolnych.
Jeśli chodzi o ewaluację zewnętrzną przeprowadzoną przez Kuratora Oświaty szkoły oceniane są
na 5 poziomach, poziom A oznacza bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania, B- wysoki
stopień spełnienia wymagań, C-średni stopień spełnienia wymagań, D- podstawowy stopień
spełnienia wymagań i E- niski stopień spełnienia wymagań. W gminie Czarny Dunajec
przeprowadzono ewaluacje problemowe w 6 szkołach.
W roku szkolnym 2014/2015 odbyło się 8 narad roboczych i 8 szkoleń warsztatowych Dyrektora
GZO z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Czarny Dunajec, podczas
których przekazywano bieżące informacje, omawiano na bieżąco zachodzące zmiany
w przepisach prawa oświatowego.
W ubiegłym roku odbył się jeden konkurs na stanowisko Dyrektora gimnazjum w Załucznem
oraz 6 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
13 dyrektorów szkół i 6 nauczycieli zostało nagrodzonych nagrodami Wójta Gminy na łączną
kwotę 31.138,59 złotych.
W roku sprawozdawczym zapewniono dowóz uczniów do szkół. Ogółem 10 tras było
obsługiwanych przez prywatnych przewoźników wyłonionych w przetargu i 4 trasy obsługiwane
przez Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu. Łącznie przewożonych jest 567 uczniów.
Wykonane inwestycje w roku zeszłym opiewały na kwotę 5.697.155,47 złotych.
Szkoły pozyskiwały środki poprzez wynajem pomieszczeń w czasie ferii, bądź wakacji, gimnazja
wypracowały środki w kwocie 74.529 zł, szkoły podstawowe w wysokości 43.000 zł.
Projekty rządowe realizowane w szkołach to :”Już pływam” –ogółem środki w wysokości
133.160 zł, „Jeżdżę z głową”, kwota ogółem 65.610 zł, wyprawka szkolna -kwota ogółem
91.495,58 zł dla 373 uczniów, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
w wysokości 504.562,47 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli z kwotą 32.950 zł.
i projekt ”Książka naszych marzeń” – kwota ogółem 13.125 zł. Zostały pozyskane środki
w ramach projektu :” Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” na
kwotę 653.484,32 zł.
Następnie Dyrektor GZO przedstawiła Średnie wyniki po sprawdzianie zewnętrznym w klasie
VI: zestawienie procentowe, odpowiadające uzyskaniem odpowiedniej staniny w poszczególnych
szkołach, oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych wyniki procentowe i staninowe z przedmiotów
język polski, historia i Wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język niemiecki i język
angielski.
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Średnie wyniki uczniów po sprawdzianie zewnętrznym w klasie szóstej obrazuje – tabela nr 16
do przedmiotowej Informacji, natomiast Wyniki egzaminów gimnazjalnych- tabela nr 17.
Następnie Dyrektor GZO przedstawiła przyrost wiedzy w poszczególnych placówkach
oświatowych czyli tzw. Edukacyjną Wartość Dodaną - porównanie wyników po klasie szóstej
i trzeciej gimnazjum.
Dyrektor GZO kończąc swoją prezentację podkreśliła, że na sukcesy uczniów pracują wszyscy:
nauczyciele, rodzice, Państwo radni oraz Wójt i przytoczyła cytat, który był słowami Jana Pawła
II skierowanymi w 1997 roku do samorządowców :
„ Siła Państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy
samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i aby nikt nie czuł się
zapomniany”.
Do przedmiotowej Informacji zapytania wnieśli :
Radny Wajda Czesław biorąc pod uwagę szerokie spectrum edukacyjne dotyczące obszaru
edukacji i gospodarki finansów pragnął uzyskać informację w sprawie najczęściej pojawiających
się zaleceń pokontrolnych, wydanych w związku z przeprowadzoną kontrolą finansową.
Radny Ratułowski Marcin zabierając głos w przedmiocie Informacji zauważył, że szkoła
w Ratułowie uzyskuje wysokie wyniki nauczania, natomiast w żaden sposób to się nie
przedkłada na wielkość otrzymywanych środków finansowych dla tej szkoły. W związku z czym
nie do końca rozumie mechanizmu podziału budżetu.
Następnie odniósł się do kwestii związanej z oddziałami integracyjnymi w szkole
w Czerwiennem Górnym, gdzie uczniowie zdolni pobierają naukę z uczniami bardzo słabymi,
którym trzeba poświęcić więcej czasu i czy to nie wpływa ze szkodą dla uczniów zdolnych.
Udzielając odpowiedzi Dyrektor GZO w kwestii zaleceń pokontrolnych wyjaśniła, że były to
drobne uchybienia formalne, przykładowo brak podpisu, czy niewłaściwie opisana faktura itp.
nie były to większe uchybienia dotyczące przekroczenia jakichś uprawnień. Co do
przydzielanych finansów dla szkoły w Ratułowie Dyrektor przybliżyła zasady podziału
subwencji oświatowej, informując iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na
wynagrodzenia nauczycieli, następnie na utrzymanie budynków, a pozostałą kwotę przelicza się
na jednego ucznia w szkole. W sprawie klas integracyjnych przyznała, że na pewno to źle
wpływa na uczniów zdolnych, którzy mają trudniejszy start, natomiast praca w szkole jest tak
prowadzona, aby wyrównać szanse edukacyjne wszystkim uczniom jednakowo. Uczniowie
zdolni mają szereg dodatkowych zajęć, oprócz tego przeprowadza się bardzo szczegółowo
analizę wyników nauczania.
Na tym w całości został wyczerpany temat związany z Informacją Wójta Gminy o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2014/2015 – stanowiącą
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy umożliwił zabranie głosu, obecnemu
chwilowo na sesji - Senatorowi RP – Janowi Hamerskiemu, który w paru słowach złożył na
ręce Radnych i Sołtysów podziękowanie, za okazane wsparcie podczas wyborów
parlamentarnych, prosząc jednocześnie o przekazanie tych podziękowań dla swoich lokalnych
środowisk. Zapewnił jednocześnie, iż w miarę swoich możliwości będzie służył pomocą gminie
Czarny Dunajec.
Po tym akcencie przystąpiono do procedowania uchwał i tak :
Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
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Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Co roku Rada Gminy ma obowiązek ustalenia stawek podatkowych na rok przyszły. Jeżeli
zaistnieje sytuacja, że uchwała nie zostanie podjęta, to w takim przypadku obowiązują stawki
z roku poprzedniego. Co roku również Minister Finansów określa górne stawki dla tych
podatków. Na rok 2016 Minister Finansów, po raz pierwszy te stawki obniżył. Jest to obniżka
o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Zgodnie z ustaleniami Komisji Budżetu, Wójt Gminy przychyla się i wprowadza autopoprawkę
do projektu uchwały od podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
w wysokości 0,10 złotych od m2 powierzchni użytkowej. Nowość w podatku od nieruchomości
dotyczy terenów, w związku z ustawą z 9.10.2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego – od 1 m2 powierzchni. Górna stawka ustalona przez Ministra jest bardzo wysoka
i wynosi 3 złote, w przypadku gdy dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą stawka
wynosi 0,89 zł. Poinformowała, że nie do końca wiadomo jakie to będą grunty, ponieważ Rada
Gminy wskaże grunty na których ta rewitalizacja będzie przeprowadzana. Jednak stawka podatku
musi być uwzględniona w uchwale. Dlatego też na Komisji ustalono wspólnie, aby na początek
stawka ta była niska.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję Wójta Gminy dotyczącą stawek podatku od
nieruchomości na 2016 rok, zakładającą podniesienie stawek podatku o 1 grosz.
Po przedstawieniu propozycji stawek podatku na 2016 rok miała miejsce dyskusja, w trakcie
której głos zabierali:
radny Ratułowski Marcin wyrażając duże wątpliwości związane z wprowadzeniem podatku od
gruntów objętych obszarem rewitalizacji, kto tak naprawdę będzie płatnikiem podatku i kiedy
zaktualizuje się obowiązek podatkowy na ten podatek. Jeżeli stricte odnieś się do ustawy
o rewitalizacji, to wyraźnie jest zapisane, że jest to część przepisu z ustawy o podatku. Przepis od
tego podatku wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku, w związku z tym podał w wątpliwość
wcześniejszy komentarz Sekretarza Gminy w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodzinie,
zgodnie z którym na dzień dzisiejszy zwolnienia nie można wprowadzić, gdyż przepisy wchodzą
w życie od 1 stycznia 2016 roku, więc takie samo odniesienie, zdaniem radnego powinno być
w przypadku podatku od rewitalizacji. W tym miejscu radny podał podstawę prawną dotycząca
meritum prawniczego tj. art. 37, w związku z art. 54 ustawy o rewitalizacji. Dalej radny
perorował, że nawet gdyby przyjąć stawkę 10 groszy, to od prostej nieruchomości budowlanej
niezabudowanej 10-cio arowej podatek będzie oscylował w granicach 100 zł, natomiast przy
stawce 1,50 zł - 1500 zł.
Do uwag radnego w pierwszej kolejności odniosła się Skarbnik Gminy powtarzając raz jeszcze
że obszary rewitalizacyjne ustali Rada Gminy, jednak stawka podatku musi być uchwalona.
W tym miejscu dodała, że podatek od gruntów pod jeziorami, na terenie gminy nie występuje,
jednak jest uchwalany, gdyż w przeciwnym razie Regionalna Izba Obrachunkowa dokona
uchylenia uchwały, ponieważ wszystkie stawki podatku winny być uchwalone, zgodnie
z obowiązującą ustawą.
Sekretarz Gminy odnosząc się do pytania radnego podkreślił, że ustawa dokładnie określa
czego dotyczy podatek i które tereny obejmie to zależy głównie od Nas, ponieważ to w planie
który powstanie wyznacza się obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako
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obszar rewitalizacji, zgodnie z zapisem art. 10 ust.1 ustawy. Nie ma też określonego minimum,
który powinien obejmować miejscowość w granicach administracyjnych, hektarów czy metrów.
Obowiązek podatkowy powstanie więc w efekcie utworzenia tego obszaru w planie rewitalizacji,
którego to planu gmina nie ma obowiązku tworzyć. Gmina przystąpiła do jego opracowania tylko
po to, aby osiągnąć jakieś korzyści, które przewiduje państwo na rozwój i dofinansowanie tych
obszarów. Temat w gminie pojawił się tylko w związku z infrastrukturą społeczną, w postaci
budowy szkoły w Cichem. Plan jest taki, aby teren ten obejmował rejon szkoły. Podatek
dotyczyć będzie terenów budowlanych, których budowy nie zakończyły się w terminie 4 lat od
uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania.
radny Wajda Czesław pytał czy do ustawy Minister wydał Rozporządzenie.
W tej sprawie wypowiedział się Radca Prawny Urzędu informując, że o wydaniu
Rozporządzenia wykonawczego stanowi ustawa, że do konkretnego przepisu ustawy odpowiedni
Minister wyda rozporządzenie wykonawcze. Generalnie stwierdził, że w tym konkretnym
przypadku nie ma dyspozycji, że ma być wydane jakieś Rozporządzenie wykonawcze.
W temacie ustawy wyjaśnił, że została opublikowana i weszła w życie w listopadzie, nakłada
zatem obowiązek wprowadzenia tego podatku.
Z zaprezentowanym stanowiskiem Radcy Prawnego nie zgodził się radny Ratułowski Marcin,
Przyznał, że ustawa wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem jednak
art. 37, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku. Podkreślił, że to nie jest podatek na
podstawie ustawy o rewitalizacji, tylko podatek na podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych. Ponadto radny kwestionował, iż w informacji do projektu uchwały w części
dotyczącej podatku od gruntów objętych obszarem rewitalizacji nie podano całego przepisu,
tylko jego część.(chodziło o art.5 wraz z dodatkiem).
W dalszej części swojego wystąpienia radny stwierdził, że z uwagi na to, że posiada
wykształcenie prawnicze potrafi to „wychwycić, cała Rada, w ogóle nie ma zielonego pojęcia”,
a ma uchwalić podatek w naszej gminie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady przywołał radnego „do porządku”.
Kontynuując swoją wypowiedź radny Ratułowski w dalszym ciągu polemizował w temacie
podatku, pytając po raz kolejny: za co i kto będzie płacił ten podatek,
W związku z taką sytuacją i podnoszonymi wątpliwościami- Przewodniczący Rady
ogłosił pięciominutową przerwę, celem konsultacji prawnej w przedmiocie problemowego
podatku.
Po przerwie głos zabrał Radca Prawny Urzędu Walkosz Marian, który po konsultacji
z Regionalną Izbą Obrachunkową wyjaśnił, iż w uchwale Rady Gminy w sprawie podatku od
nieruchomości na 2016 rok należy uwzględnić podatek od gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji. Taki projekt uchwały jest prawidłowy i będzie utrzymany w mocy.
Do zaprezentowanego stanowiska ustosunkował się radny Tadeusz Czepiel wyrażając nadzieję,
że takie samo zastosowanie przepisu będzie miało w przypadku zwolnienia rodzin
wielodzietnych posiadających „Kartę Dużej Rodziny” z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Następnie dał pod rozwagę
fakt, iż Minister Finansów na 2016 rok dokonał obniżenia podatków o 1,2%, natomiast w naszej
gminie jest propozycja ich podniesienia. Dziwnym również wydaje się fakt, że w roku
wyborczym nie dokonuje się podwyżki podatków. Podkreślił, że jest to sytuacja niezdrowa
rodząca pewne wątpliwości. Odnosząc się do podatku od rewitalizacji i propozycją Wójta,
stwierdził, że stawka w wysokości 1,50 zł byłaby stawką zabójczą dla mieszkańców, pytał
dlaczego tego nie brano pod uwagę. Podkreślił, że dopiero radni z Klubu Wspólnie Niezależnie-Razem na posiedzeniu Komisji Budżetu zwrócili uwagę na to i wnioskowali za
obniżeniem tej opłaty do 10 groszy. Na koniec w imieniu Klubu, który reprezentuje złożył
wniosek, który został przyjęty na Komisji Budżetu o nie podnoszenie podatków na 2016 rok,
gdyż nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.
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Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod jawne głosowanie, w wyniku którego
wniosek został odrzucony, przy 8 głosach „za” i 11 głosach „przeciw.
Przed przystąpieniem do głosowania radny Szuba Władysław- Przewodniczący komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego przedstawił wniosek przyjęty na komisji o nie podnoszenie stawek
podatków na 2016 rok. Wniosek został przyjęty przy 4 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 6
głosach „wstrzymujących”.
Przystąpiono więc do odczytania uchwały, a następnie do jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XI/94/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie : podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
Rada Gminy w obecności 18 radnych biorących udział w posiedzeniu – 11 głosami „za”, przy 8
głosach „przeciw” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej załącznik nr 6 do
protokołu.
ppkt.b)
Propozycję Wójta Gminy dotyczącą stawek podatku od środków transportowych przedstawiła
również Skarbnik Gminy. Zaznaczyła, że przedsiębiorcy z terenu gminy występowali do Wójta
Gminy, że ustalone podatki w gminie Czarny Dunajec w porównaniu z innymi gminami są
wyższe dlatego propozycja Wójta jest taka, aby podatek ten utrzymać na dotychczasowym
poziomie. Jedyna zmiana jaka jest podyktowana nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dotyczy górnych stawek od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia,
poza miejscem kierowcy. Jest to więc inna liczba miejsc, która była uchwalona w poprzedniej
uchwale, w której było do 15 miejsc, powyżej 15 do 30 miejsc i więcej niż 30. W tej chwili
Minister Finansów wprowadził liczbę miejsc : mniejszej niż 22 miejsca i równej lub większej niż
22 miejsca. Propozycja podatku w pierwszej grupie wynosi 910 zł, przy górnej stawce -1.918,50
zł, i w grupie drugiej 1.645, przy górnej stawce 2.425,51 zł.
Pytań nie było, przystąpiono do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XI/95/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
ppkt.c)
Propozycja zmiany budżetu gminy na 2015 rok to zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu
gminy o kwotę 679.157 złotych.
Dochody:
Zwiększenie i zmniejszenie dochodów związanych z realizacją projektów z udziałem Unii
Europejskiej, w tym zwrot poniesionych wydatków na zadania Rynek w Czarnym Dunajcu,
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kotłownia w Czarnym Dunajcu, remont remizy i zakup samochodu strażackiego w Czarnym
Dunajcu, budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu.
Zmniejszenie dochodów ścieżka rowerowa – 600.000 zł, (dotacja spłynie w roku następnym)
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonem 180.157 zł,(kwota mniejsza po
przetargu).
W dziale 801 darowizny na rzecz szkół Odrowąż 600 zł, Podszkle 400 zł.
Wydatki :
Zmniejszenie środków: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonem kwota 180.157 zł (zmniejszenie dotacji z województwa do wysokości kwot po przetargu).
Budowa ścieżki rowerowej o kwotę 600.000 zł (zmniejszenie dotacji w związku
z oszczędnościami po przetargach)
Wydatki na dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie 100.000 zł.
Przeniesienie środków z dotacji na sport z przeznaczeniem na wydatki CKiP- kwota 18.800
złotych,
Przeniesienie środków na zadaniach w miejscowości Odrowąż z modernizacji oświetlenia na
remont dróg – kwota 2.000 zł.
Przeniesienie kwoty 69.400 zł w rozdz. 75412 z wydatków bieżących na dotację dla OSP
Ratułów Górny na zakup samochodu strażackiego.
Załącznik nr 3 do uchwały dotyczył przekazania dotacji na oddziały przedszkolne i na zakup
samochodu OSP Ratułów.
Przedkładana uchwała nie budziła wątpliwości, po odczytaniu przystąpiono do jej głosowania:
U C H W A Ł A Nr XI/96/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
ppkt. d)
W lutym br. Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz
Województwa Małopolskiego w związku z opracowaniem koncepcji budowy obwodnicy
Chochołowa w ciągu drogi wojewódzkiej 958. Na wniosek Województwa Małopolskiego
następuje przesunięcie środków w wysokości 72.200 złotych na rok 2016. Pierwszy
przeprowadzony przetarg nie przyniósł efektu, z drugiego przetargu kwota okazała się większa,
ale do przedsięwzięcia dołączył się powiat nowotarski, który będzie partycypował w kosztach
opracowania koncepcji.
Przed przystąpieniem do głosowania radny Garbaciak Tomasz przedstawił stanowisko Klubu
Radnych Wspólnie-Niezależnie-Razem w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich
i Krajowych o przedłożenie opracowanej koncepcji ze wszystkimi wariantami dotyczącymi
budowy obwodnicy w Chochołowie. Zapoznanie się z opracowanymi koncepcjami jest
niezbędne na etapie budowy skoczni, po to by wiedzieć czy obydwie inwestycje wzajemnie się
nie wykluczają.
Do stanowiska odniósł się Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa informując,
że w tej sprawie spotkano się trzykrotnie z Zarządem Dróg, również z ramienia gminy
wystosowano pismo. Kierownik zapewnił, że po opracowaniu dokumentacji zostanie
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udostępniona radnym, gdyż temat jest bardzo ciężki i wymaga szczegółowego rozpoznania oraz
przeprowadzenia różnego typu uzgodnień.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XI/97/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
ppkt.e)
Obliczanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego odbywa się na podstawie art 6j ust. 2. Ponadto ma zastosowanie art. 6j ust.2a, który
stanowi, iż Rada Gminy może różnicować stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość. Zgodnie z art.6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty, bez
obowiązku złożenia nowej deklaracji. Stawka obliczona została na podstawie kosztów
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi
administracyjnej tego systemu oraz zatrudnienie pracowników. Koszty łącznie za rok 2015
wyniosły 1.530.708 złotych. Największy koszt to koszt odbioru i transportu, który wyniósł
1.378.080 zł. Łączna kwota należności z tytułu opłat z gospodarstw domowych wyniosła
1.204.644 zł.
Stąd też proponuje się podniesienie opłaty w wysokości 1 zł od osoby. Jest to podwyżka
minimalna, która nie pokrywa w 100% kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
W temacie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głos zabrał:
Radny Tadeusz Czepiel, który w swoim wystąpieniu poruszył następujące kwestie :
Zwrócił uwagę, że sposób wywożenia śmieci od kilku lat nie uległ zmianie, natomiast ceny są
kosmiczne. Jeszcze kilka lat temu koszt wywozu śmieci w gminie zamykał się kwotą 600 – 700
tysięcy, przy dopłacie z budżetu gminy, natomiast w tej chwili koszt wynosi 1.378.000 zł.
Stwierdził, że jest to dyktat cenowy Firm zajmujących się wywozem i odbiorem śmieci,
stwarzający niebezpieczną sytuacja, gdyż z roku na rok ceny będą rosły. W związku z czym dał
pod rozwagę unieważnienie najbliższego przetargu, gdyż nie może tak być aby rynek był
zdominowany przez dwie firmy. W przypadku gdyby to była zmowa cenowa istnieje możliwość
złożenia skargi do Prezesa Zamówień Publicznych. Istnieje również możliwość ogłoszenia
wspólnego przetargu z innymi gminami ościennymi. Wnioskował o podjęcie tego typu rozwiązań
w przyszłości w celu obniżenia opłaty za śmieci i odciążenia finansowego mieszkańców.
Na koniec swojego wystąpienia w imieniu Klubu złożył wniosek, aby nie podnosić stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016.
Do uwag radnego odniósł się Sekretarz Gminy stwierdzając, że temat wysokich cen
i przystępowania do przetargu tylko jednej firmy nie dotyczy wyłącznie gminy Czarny Dunajec
lecz wszystkich gmin podhalańskich. Zgodził się z tym, że ceny opłat wzrosły. W związku z tym
jedynym wyjściem i narzędziem w ręku gminy może być teren zlokalizowany w Nowym Targu,
który stanowi współwłasnośc gmin podhalańskich, zarządzany przez Burmistrza Nowego Targu.
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W tej sprawie były prowadzone rozmowy, by zwołać zebranie z udziałem wspólników i Prezesa
firmy IB w celu wykorzystania tego wolnego terenu nawet jako stację służącą do przeładunku.
W dalszej części Przewodniczący Rady zgłoszony wniosek radnego T. Czepiela
dotyczący pozostawienia stawki opłaty za odpady komunalne na dotychczasowym poziomie
poddał pod jawne głosowanie, wyniku którego wniosek nie został przyjęty, przy 8 głosach „za”,
10 głosach „przeciw” i 1 głosie” wstrzymującym”.
Przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XI/98/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz
ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 10 głosami „za”, przy 8
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą
załącznik nr 10 do protokołu.
ppkt. f)
Zgodnie z wyrażonym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz wnioskiem Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zapis uchwały w sprawie zwolnień z części opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w części tytułowej oraz w § 1 został uzupełniony
o następującą treść : „lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz.1863 oraz z 2015 r. poz.1359)
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XI/99/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa
w art.8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2013 r. poz.182, ze zm.), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863 oraz z 2015 r.
poz.1359).
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
ppkt.g)
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę opracowane zostały na podstawie ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.
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Taryfę opracowuje się na rok, może zachodzić przypadek jej przedłużenia na jeden rok. Takie
miejsce miało przedłużenie na rok 2015. Do tej pory stawka taryfy za 1 m3 wynosiła 3,42 zł.,
natomiast obecnie jest propozycja podniesienia do kwoty 3,64 zł, czyli wzrost o około 6%.
Dodatkowo wprowadzono opłatę abonamentową za wodomierz w wysokości 3,53 i w przypadku
ryczałtu 2,63 zł. Wzrost taryf podyktowany jest dostosowaniem do bieżących kosztów
funkcjonowania wodociągu, przy założeniu wzrostu niektórych wskaźników cen.
Komentarza do w/w uchwał udzielał Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Przystąpiono do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XI/100/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 11 głosami „za”, przy 8
głosach „przeciw” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
ppkt. h)
Uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Rada Gminy podejmuje co roku.
Jest to wymóg wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Proponowany Program na 2016 rok nie różni się od programu obowiązującego w 2015 rok, ani
w zakresie przedmiotu współpracy, ani form takiej współpracy.
Dokonano zatem podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XI/101/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2016.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
ppkt. i)
Proponowany regulamin w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów oraz
nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
w nieznacznym stopniu różni się od dotychczas obowiązującego. Główne zmiany to termin
składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród za osiągnięcie sportowe w sezonie
sportowym poprzedzającym otrzymanie stypendium, który został przesunięty do 15 maja danego
roku budżetowego. Zostały również zmienione i uproszczone kryteria przyznawania nagród
i stypendiów. Doprecyzowano również zapis pkt 3. w § 9 Regulaminu w brzmieniu :
” W przypadku trenerów i działaczy stosuje się odpowiednio przepisy § 5 uchwały”.
Pytań nie było dokonano podjęcia uchwały :
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U C H W A Ł A Nr XI/102/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości
stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.
ppkt. j)
Zmiana uchwały z dnia 25 listopada 2005 roku Nr XXXI/291/2005 w sprawie utworzenia
samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji Gminy związana była ze
zmianą adresu siedziby tej instytucji, polegającej na zmianie ulicy Kolejowej na ul. Józefa
Piłsudskiego 2A w Czarnym Dunajcu oraz skreślenia § 3 o treści : nieruchomość położona przy
ul. Kolejowej 14 zostanie przekazana w trwały zarząd Centrum Kultury na czas nieoznaczony.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XI/103/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/291/2005 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2005 roku
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum
Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu.
Komentarza do uchwał udzielała Anna Trebunia- Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy.
ppkt.k)
W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zaszła konieczność określenia
nowych wzorów formularzy deklaracji i informacji. Informacje dotyczą osób fizycznych, na
podstawie których zbiera się dane potrzebne do wystawienia nakazów płatniczych, natomiast
deklaracje przeznaczone są dla osób prawnych.
Pytań nie było została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XI/104/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu.

20

ppkt. l)
Zmiana uchwały Nr XXIX/181/2000 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2000 roku dotyczyła
wykreślenia w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu filii biblioteki we
Wróblówce, w związku z tym, że filia mieściła się w budynku szkoły podstawowej, który już nie
funkcjonuje od 5 lat, a ponadto odnotowano duży spadek czytelników. Księgozbiór został
rozdysponowany do innych fili bibliotecznych, a starszy przeznaczono na makulaturę.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XI/105/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/181/2000 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia
5 grudnia 2000 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czarnym Dunajcu, zmienionej uchwałą nr XXXI/204/2001 z dnia 19.02.2001r,
uchwałą nr VII/62/2003 z dnia 30.05.2003 i uchwałą nr XXXVIII/387/2010
z dnia 30.06.2010 r.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu.
ppkt. m)
Pakiet uchwał związany z najmem powyżej 3 lat składników mienia komunalnego, bądź
przedłużeniem umów dzierżaw lub zbyciem nieruchomości przedkładał do podjęcia, krótko
uzasadniając Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji Gospodarki
Nieruchomościami. Wszystkie te uchwały zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez
Radę Sołecką danego Sołectwa, którego dzierżawa lub najem dotyczył.
Uchwały nie budziły wątpliwości, kolejno dokonywano ich podjęcia jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XI/106/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 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 powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilo opuścił radny J. Wacławiak.
ppkt.n)
U C H W A Ł A Nr XI/107/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu.
ppkt. o)
U C H W A Ł A Nr XI/108/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Wróblówka.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 20 do protokołu.
ppkt. p)
U C H W A Ł A Nr XI/109/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu.
ppkt. q)
U C H W A Ł A Nr XI/110/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu.
ppkt. r)
U C H W A Ł A Nr XI/111/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu.
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ppkt. s)

U C H W A Ł A Nr XI/112/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu.
ppkt. t)
U C H W A Ł A Nr XI/113/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu.
ppkt. u)
U C H W A Ł A Nr XI/114/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 26 do protokołu.
ppkt. v)
U C H W A Ł A Nr XI/115/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 27 do protokołu.
ppkt. w)
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U C H W A Ł A Nr XI/116/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej
w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu.
ppkt. x)
U C H W A Ł A Nr XI/117/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny oraz zakup nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa położonej w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami
„za”, przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 29
do protokołu.
ppkt. y)
U C H W A Ł A Nr XI/118/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Podczerwone.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 30 do protokołu.
ppkt. z)
Ostatnia planowana do podjęcia uchwała dotyczyła rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia
udziałów w spółce Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu.
Komentarza do uchwały wcześniej udzielił Sekretarz Gminy, przy okazji wprowadzania uchwały
do porządku obrad.
W temacie tym raz jeszcze głos zabrali :
radny Czepiel Tadeusz podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące przesunięcia
w czasie proponowanej uchwały, gdyż jak twierdził sprawa jest zbyt poważna i wymaga
obecności na sesji Prezesa tejże Spółki. Gmina rezygnując z prawa pierwszeństwa nabycia
udziałów pomniejsza swoje udziały, co prawda o niewielki procent, ale jednak. Podkreślił, że
gmina powinna „coś zrobić z tą spółką, gdyż tak dalej być nie może”.
Podobne stanowisko w tej kwestii zaprezentowali Radni T.Garbaciak oraz M. Ratułowski.
Do obaw radnego odniósł się Wójt Gminy przekonując, że podjęcie uchwały jest czystą
formalnością, gdyż nie sądzi aby Rada opowiedziała się za nabyciem udziałów, przykładowo za
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milion złotych. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników na posiedzeniu jednogłośnie podjęło
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Rozumie, że do Prezesa radni
mają pytania, ale na pewno nie związane z dzisiejszym tematem. Rada Gminy może podjąć
uchwałę o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów bądź też ich objęcia, innej
możliwości nie ma. Nie ma również potrzeby udziału i uzasadnienia tej kwestii przez Prezesa
Spółki, jeśli już to przez władze miasta Szczawnicy.
Mimo wysuwanych różnych wątpliwości i wzajemnych przekonywań, ostatecznie w związku
z tym, że projekt uchwały został już wprowadzony do porządku dziennego sesji, Przewodniczący
Rady projekt uchwały poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego :
U C H W A Ł A Nr XI/119/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce działającej pod
firmą Podhalańskie przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.
w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” została podjęta
stanowiąca załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje radnego T. Czepiela udzielił Sekretarz Gminy przypominając, że
w gminie Czarny Dunajec została utworzona przez Radę Gminy Lokalna Organizacja
Turystyczna z siedzibą w Chochołowie, która ma na celu promowanie i koordynowanie działań
branży turystyki między przedsiębiorcami, oraz promocję głównie pod marką term
chochołowskich. Natomiast inicjatywa powstania organizacji podhalańskiej jest taka sama jak
naszej lokalnej organizacji lecz na wyższym poziomie. Pomysł jest taki, żeby poprzez gminy
jako członków i założycieli, którzy tworzą taką organizację, a później poprzez włączenie
przedsiębiorców z tych gmin stworzyć platformę do wspólnego działania, po to żeby informować
o noclegach i różnego rodzaju wspólnych ofertach, gdyż stwierdzono, że od zbiornika
czorsztyńskiego po samą Orawę jest teren, który w czasie pobytu dziesięciodniowego można
zwiedzić, zapoznać się z nim, ale trzeba do niego dotrzeć i przygotować promocyjną ofertę.
Zaznaczył, że to nie jest pomysł gminy Czarny Dunajec, lecz powiatu nowotarskiego oraz miasta
i gminy Nowy Targ. Podsumowując Sekretarz stwierdził, że organizacja będzie miała na celu
promowanie, koordynowanie i organizowanie działalności turystycznej na szczeblu
ponadlokalnym i będzie ściśle współpracować z Lokalną Organizacją Turystyczną
w Chochołowie. Temat ten będzie omawiany przy uchwale budżetowej na rok 2017.
W temacie odśnieżania chodników przy drogach powiatowych głos zabrała Pani Domagała
Maria – radna Rady Powiatu, informując radnego, że w tej sprawie zgłosiła interpelację na sesji
Rady Powiatu, zapoznała więc radnego z treścią otrzymanej odpowiedzi.
W gwoli wyjaśnienia radny T. Czepiel podkreślił, że nie chodziło mu o odśnieżanie chodników,
bo doskonale wie do kogo należy ich odśnieżanie, natomiast problem tkwi w tym, że w trakcie
odśnieżania dróg dochodzi do zasypywania chodników, który to powinien być zebrany przez
Wykonawcę odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg. Wysunął propozycję, aby powiat na
zasadzie Porozumienia zawarł umowę z gminą w sprawie partycypowania w kosztach
odśnieżania chodników.
Ad. pkt. 12. Wolne wnioski.
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W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady odniósł się do święta Odzyskania Niepodległości
i udziałem niektórych radnych w jego obchodach, dziękując wszystkim, którzy wzięli udział
w tej jakże ważnej uroczystości.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1545 dokonał zamknięcia obrad XI sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

