P R O T O K Ó Ł nr XIV/2016
z XIV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 30 marca 2016 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 1345.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 21 Radnych.
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 i Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych 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 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
Przewodniczący Rady zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad w pkt. 10 „ppkt f”, dot.
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na dzierżawionym terenie
miasta Nowy Targ, z uwagi na to, że sprawa dotycząca wyrażenia zgody na realizację inwestycji
przez Spółkę IB, Zakład Utylizacji Odpadów, dzierżawcy terenu położonego w Nowym Targu,
których gmina jest współwłaścicielem budzi wiele kontrowersji, w związku z czym wcześniej
temat należy dokładnie rozpoznać, natomiast na kolejnej lub kolejnych następnych sesjach temat
na nowo zostanie podjęty.
Proponowana wyżej do wprowadzenia zmiana do porządku obrad została poddana pod jawne
głosowanie, w wyniku którego została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach „za”.
Następnie porządek obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady.
4. Interpelacje Radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2015.
8. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2015 roku.
9. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w 2015 roku.
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10.Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czarny
Dunajec,
b) ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych.
c) zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia
2015 roku,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 -2025.
e) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
f) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Chochołów.
g) najmu i dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Chochołów, dla Firmy WALMAR,
h) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec, dla Firmy Łowisz. DOMY Z BALI,
i) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec, dla Firmy Blacharstwo-Lakiernictwo-Mechanika)
j) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec, dla Młodzieżowego Domu Kultury DOM HARCERZA.
10. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Marcin Ratułowski,
stwierdził, że protokół odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji, dlatego wniósł o jego przyjęcie
bez odczytywania.
Wobec faktu, iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z XIII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu, Interpelacje zgłosił :
Radny Władysław Lenart w związku z tym, że wiosna już się zaczęła, a wiosna to czas
porządków swoich posesji, ogródków i działek oraz biorąc pod uwagę to, że gmina ma wiele
miejsc, które wymagają interwencji, głównie chodzi o rowy przydrożne wzdłuż dróg
wojewódzkich i powiatowych, które należy pilnie uprzątnąć, dlatego też należy podjąć działania
w tym kierunku, ponieważ zatrudnieni sprzątacze nie są w stanie sami uporać się z problemem.
Proponował, by wzorem innych gmin do akcji sprzątania śmieci włączyć dzieci szkolne jak
również strażaków, jednocześnie zadeklarował swój udział w sprzątaniu, podobnie jak w roku
zeszłym.
Nawiązując do apelu „Nie bądź głupi – nie wypalaj” proponował, by pismo w tej sprawie było
skierowane do wszystkich Parafii Rzymsko – Katolickich z prośbą o odczytanie w kościele po
każdej Mszy Świętej, co zapewne spowoduje zmniejszenie skali incydentów związanych
z wypalaniem traw. Zwrócił się do obecnego na sesji Komendanta Komisariatu Policji
o podjęcie działań profilaktycznych i zwrócenie uwagi na ten fakt, podczas dokonywanych służb
patrolowo – obchodowych.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Wójt Gminy –
Józef Babicz.
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Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne Referaty i jednostki organizacyjne
Urzędu Gminy działające z upoważnienia Wójta w okresie od 25 lutego 2016 roku do 29 marca
2016 roku dotyczyły:
W ramach kompetencji Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu podjęto niżej
wymienione działania :
1. 9 lutego odbyła się narada dyrektorów z przedstawicielami Policji. Przedmiotem narady
było wspólne tworzenie mapy zagrożeń na terenie gminy Czarny Dunajec. Ponadto
zapoznano dyrektorów ze zmianami w prawie oświatowym dotyczącym jednolitych zasad
rekrutacji do szkół oraz zmian strukturalnych planowanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Ustalono także wykaz placówek oświatowych, które przygotują się na
zakwaterowanie pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w szkole podstawowej
w Chochołowie i szkole SPSK Czerwienne.
2. 8 marca odbyła się kolejna narada dyrektorów, której przedmiotem było omówienie
spraw związanych z organizacją nowego roku szkolnego 2016/17 oraz realizacją nowych
projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Zobowiązano dyrektorów szkół do
przygotowania formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z analizą potrzeb szkoły.
3. 17 marca po raz ósmy w Zespole Szkół Podstawowej i gimnazjum w Ratułowie odbył się
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, którego celem jest
kultywowanie pamięci ks. prof. i jego myśli,
4. Wystosowano pismo do Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu państwa na dokończenie budowy Szkół Integracyjnych
w Czerwiennem.
5. Zakończono realizację projektu „Jeżdzę z głową” w roku 2016. W projekcie udział
wzięło 120 uczniów klas III i IV szkół podstawowych z terenu gminy. Całkowita wartość
projektu wyniosła 60.980 złotych, z czego 20.800 zł pochodziło z dotacji Województwa
Małopolskiego. Wkład własny gminy – 28.180 zł, wkład rodziców – 12.000 zł.
6. Trwa przygotowanie realizacji projektu „Już pływam”, tak aby dzieci od 4 kwietnia 2016
r. rozpoczęły naukę pływania na basenie w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu oraz w Aqa Parku w Zakopanem. W projekcie udział weźmie 330
dzieci z terenu Gminy Czarny Dunajec. Całkowita wartość projektu wynosi 105.645 zł.,
z czego 39.700 zł, pochodzi z dotacji Województwa Małopolskiego, 33.000 zł stanowi
wkład własny rodziców 32.945 zł, stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec.
7. Trwa przygotowanie danych do sporządzenie sprawozdanie w Systemie Informacji
Oświatowej (SIO) – stan 30 marca 2016 roku.
8. Kuratorium Oświaty zakończyło ewaluację problemową w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Cichem przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum Nr 2 w Cichem. Z raportu
ewaluacji wynika, że szkoła spełnia wymagania na poziomie podstawowym, a także
w wielu obszarach na poziomie wysokim.
W ramach Zamówień publicznych nastąpi:
1) Wykonanie przebudowy części Rynku w Czarnym Dunajcu – etap II. W dniu 31 marca
2016 r. zostanie dokonane otwarcie ofert. Termin realizacji : do dnia 22 sierpnia 2016r.
2) Wykonanie remontu dróg rolniczych na terenie gminy Czarny Dunajec. Umowa zostanie
zawarta na początku kwietnia z firmą KIERNIA sp. z o.o. Ratułów .
Cześć 1 obejmuje wykonanie remontu dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości
0,992 km, w miejscowościach : Dział, Piekielnik, Pieniążkowice, Podszkle, Stare Bystre.
Oferowana cena brutto 228.533,74 zł
Część 2 obejmowała wykonanie remontu dróg o nawierzchni tłuczeniowej o łącznej dłg.
1.627 km w miejscowościach : Chochołów, Ciche, Czarny Dunajec, Czerwienne,
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Koniówka, Odrowąż, Ratułów i Wróblówka. Oferowana cena 167.192,80 złotych brutto.
Z zakresu prowadzonych inwestycji zostały zawarte umowy na realizację następujących zadań :
1. W dniu 2 marca podpisano umowę z firmą Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi na
wykonanie wyrównania nawierzchni parkingu, przy Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła II
Czarny Dunajec. Wartość umowy 8.000 zł.
2. W dniu 9 marca podpisano umowę z firmą SOil GEO Sławomir Oleksiak z Nowego
Targu na wykonanie badań geologicznych dla rozpoznania podłoża gruntowego/wodnego
pod planowaną budowę boiska sportowego. Wartość umowy 1.722 zł z terminem
realizacji do 29 marca 2016 roku.
3. W dniu 15 marca w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami
TAURON DYSTRYBUCJA. Celem spotkania było omówienie spraw związanych
z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz modernizacji Rynku w Czarnym Dunajcu.
4. W dniu 23 marca dokonano odbioru częściowego robót związanych z budową oświetlenia
ulicznego dróg gminnych w Ratułowie z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
„ELMARC” z Nowego Sącza. Termin realizacji do 3.05.2016 r.
5. W dniu 24 marca 2016 roku podpisano umowę z Panem Marcinem Staszlem na
opracowanie projektu urządzenia terenu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Pieniążkowicach. Wartość umowy 10.000 zł. Termin realizacji do 25.04. 2016 r.
Referat Budownictwa podjął następujące zadania :
1. W dniu 22 lutego wykonano odprowadzenie wody z przepustu zlokalizowanego pod
drogę gminną „Sołtystwo” w Odrowążu za kwotę 1.998,31 złotych.
2. W dniu 21 marca wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
bitumicznych w Chochołowie „Do Cmentarza”, „Kamieniec”, „Do Cyrlice” za kwotę
9.350 złotych,
3. W dniu 21 marca wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
bitumicznych w Czarnym Dunajcu ul. Targowa, ul. Sienkiewicza, ul. Ogrodowa, ul.
Kamieniec Dolny, ul. Nadwodna, ul. Rynek za kwotę 19.360 zł.
4. W dniu 22 marca wykonano remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej „Do
Ziemiana” w Czerwiennem o dłg. 95,m, szer. 3 m za kwotę 12.998,39 zł.
5. W dniu 22 marca wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
bitumicznych w Starem Bystrem „Gąsiorówka”, „Szeligówka”, „Przy starej remizie” za
kwotę 18.150 zł.
6. W dniu 24 marca złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu województwa
małopolskiego wykonania remontów dróg rolniczych na terenie gminy Czarny Dunajec.
Z zakresu Referatu Ochrony Środowiska w dniu 28 lutego odbyło się spotkanie z mieszkańcami,
przy udziale przedstawicieli gminy, powiatu oraz wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych na remont i zabezpieczenie
zabytkowych budynków w Chochołowie.
W dniu 22 marca Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rozpoczął kontrolę składowiska
odpadów komunalnych w Czarnym Dunajcu. Zakres kontroli obejmuje przestrzeganie przepisów
prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
W ramach działania Biura Rozwoju :
1. W dniu 7 marca odbyła się kontrola na zakończenie realizacji projektu pn : „Historycznokulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”. Kontrola została przeprowadzona przez
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Pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Celem kontroli była ocena prawidłowości
wykonania działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono
nieprawidłowości. Natomiast od dnia 9 marca trwa kontrola wspomnianego projektu
prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie audytu gospodarowania
środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007- 2013.
Przewidziany termin zakończenia kontroli to 31 marzec.
2. Od dnia 17 marca rozpoczęto ankietyzację dotyczącą zapotrzebowania gospodarstw
domowych w zakresie wymiany starych źródeł ogrzewania na nowoczesne i ekologiczne.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w następujących spotkaniach i naradach :
W dniu 29 lutego w spotkaniu z Firmą BIPROKOM w sprawie przekazania i rozliczenia
dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacyjnej w Czarnym Dunajcu.
W dniu 1 marca w wyjeździe do Ministerstwa Sportu na spotkanie z Wice- Ministrem
Jarosławem Stawiarskim, w celu omówienia możliwości uzyskania dotacji na budowę
kompleksu skoczni w Chochołowie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W dniu 4 marca w spotkaniu z Panią Dyrektor Bożeną Kotońską z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w sprawie procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
obejmującego budowę kompleksu skoczni w Chochołowie.
W dniu 10 marca w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Jackiem Krupą
w sprawie możliwości uzyskania dotacji z Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Małopolskiego, w związku z planami budowy kompleksu skoczni oraz boisk
sportowych.
W dniu 15 marca w spotkaniu z przedstawicielami Tauron Dystrybucja, w celu omówienia spraw
związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego. Na spotkaniu ustalono kwestie związane ze
zlecaniem usług konserwacji podmiotom trzecim.
W dniu 22 marca w spotkaniu z Wójtami z Podhala w sprawie możliwości zorganizowania
wspólnego przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W dniu 23 marca udział w spotkaniu dotyczącym przygotowania i zabezpieczenia pobytu
pielgrzymów w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Spotkanie dotyczyło procedur na
wypadek zdarzeń kryzysowych.
Ponadto w dniu 23 marca odbyto posiedzenie Komisjo Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej z udziałem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz
Dyrektorów Zespołu szkół i gimnazjum w Cichem Nr 1 i Nr 2. Tematem posiedzenia komisji
było przyjęcie rozwiązań związanych z organizacją zajęć dydaktycznych na czas budowy szkoły
w Cichem Nr 1. Ustalono, iż pomieszczenie zastępcze dla szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Nr 1 w Cichem zlokalizowane zostanie w sali gimnastycznej znajdującej się przy budynku tej
szkoły. Ustalono, że termin rozpoczęcia budowy szkoły to 1 styczeń 2017 rok. Do tego czasu
należy przeprowadzić procedurę przetargową. W okresie wakacji należy dokonać rozbiórki
istniejącego budynku szkoły, natomiast od 1 września zajęcia lekcyjne prowadzone będą w/w
pomieszczeniu. Na potrzeby budowy szkoły zostanie użyczony przez Pana Mulicę teren
znajdujący się przy szkole w Cichem. Ustalono, iż za organizację zajęć na czas budowy szkoły
odpowiedzialni są : Dyrektor GZO, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1
w Cichem oraz Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Cichem.
W kwestii finansowej ustalono, by dokonać przesunięcia środków finansowych w wysokości
15.000 złotych, które były przeznaczone z budżetu ogólnego gminy na zadanie: „budowa salki
w szkole podstawowej nr 3 w Cichem” na zadanie związane z przygotowaniem szkoły
zastępczej, w związku z tym, że zaplanowane zadanie w szkole nr 3 w Cichem w najbliższym
czasie nie będzie realizowane. Zobowiązano także Dyrektora Zespołu Szkół w Cichem – Pana
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Krzysztofa Kulę do wystąpienia z pismem do Zarządu Wspólnoty 8 Wsi Uprawnionych z prośbą
o pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem szkoły zastępczej.
W tym miejscu Wójt Gminy zwrócił się do sołtysa Sołectwa Ciche o osobiste zaangażowanie się
w budowę szkoły oraz załatwienia we własnym zakresie drzewa potrzebnego na więźbę, by tym
samym obniżyć koszty związane z budową szkoły, ponieważ środków tych ciągle brakuje.
Do Sprawozdania zapytania wnieśli :
Radny Miętus Stanisław – w związku z odbytym spotkaniem w sprawie zabezpieczenia pobytu
pielgrzymów w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, pytał czy gmina Czarny Dunajec
jest przygotowana i dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, które można byłoby przeznaczyć
pod zakwaterowanie pielgrzymów.
Radny Dzielski Kazimierz w związku z rozliczeniem dokumentacji projektowej dla sieci
kanalizacyjnej w Czarnym Dunajcu, pytał o jaki dokładnie odcinek chodzi, oraz odbytym
spotkaniem z Marszałkiem Województwa w temacie budowy kompleksu skoczni
w Chochołowie, poprosił o szerszą informację w tej kwestii.
Radny Wajda Czesław prosił o szczegółowsze wyjaśnienie w sprawie partycypowania sołtysa
i Wspólnoty Leśnej w kosztach budowy szkoły. Czy dostarczenie drzewa na budowę szkoły
wpłynie na koszty przetargu, czy o tą wartość będzie obniżony przetarg.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż na naradzie Dyrektorów jaka miała
miejsce w dniu 9 lutego br. między innymi ustalono, że dwie szkoły podstawowe:
w Chochołowie i w Czerwiennem szkoła Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
przygotują się na przyjęcie pielgrzymów. W kwestii spotkania z Marszałkiem Województwa
Wójt poinformował, że gmina wystąpiła do Ministra z wnioskiem o dofinansowanie budowy
skoczni oraz dwóch boisk sportowych, przedstawiając stosowną dokumentację i czeka na
decyzję Ministerstwa sportu jeśli chodzi o skocznię oraz Urzędu Marszałkowskiego w przypadku
planowanej budowy boisk w Czarnym Dunajcu i Pieniążkowicach. W kwestii partycypowania
w kosztach budowy szkoły w Cichem Wójt oświadczył, że w przypadku gdy na budowę zostanie
dostarczone potrzebne drzewo, przetarg o ten koszt będzie obniżony.
Odpowiedź Wójta w temacie kanalizacji w Czarnym Dunajcu uzupełnił Sekretarz Gminy
informując, że punkt ten w Sprawozdaniu Wójta dotyczył przekazania i rozliczenia dokumentacji
ulicy Jana Pawła II oraz opóźnień związanych z projektowaniem i ewentualnym nałożeniem kar
umownych dla firmy BIPROKOM. Jednak wykonawca wykazał, że dochował wszelkiej
staranności, przy zachowaniu terminów, natomiast z przyczyn niezależnych od niego (zmiana
interpretacji przepisów) nie można było dokumentacji ukończyć do końca grudnia. Urząd uznał
te argumenty za zasadne, w związku z czym zadanie zostało rozliczone. Natomiast w kwestii
projektów kanalizacyjnych w Czarnym Dunajcu, Sekretarz oświadczył, że wszystkie brakujące
odcinki sieci kanalizacyjnej na dzień dzisiejszy są zaprojektowane tj. reszta ulicy Kamieniec
Dolny i Górny, ulica Targowa oraz ulica Jana Pawła II od skrzyżowania w kierunku
Pieniążkowic, bez drugiej strony ulicy ze względu na niespełnienie wymaganych
współczynników jeśli chodzi o gęstość zaludnienia. W kwestii budowy skoczni poinformował,
że jest możliwe uzyskanie dotacji w wysokości 50% w ramach tzw. projektów strategicznych,
gmina ma pełne poparcie i zrozumienie u Ministra, który traktuje planowane zadanie jako
priorytetowe. Obecnie trwa ocena wniosków, do dwóch miesięcy decyzja zostanie podjęta.
Więcej pytań nie było – Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedkładane
sprawozdanie Wójta Gminy do akceptującej wiadomości.
Ad. pkt. 5. Informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady przedłożył – Gonciarczyk Stanisław.
Do przedkładanej informacji nikt z radnych nie wnosił pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 złożył Przewodniczący
tej Komisji – Bartoszek Krzysztof.
Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia oraz przeprowadziła 7 kontroli zatwierdzonych
uchwałą Rady Gminy :
1. Kontrola gospodarki ściekowej.
2.Kontrola poniesionych wydatków na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
w 2014 rok.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
4. Opracowanie wniosku absolutoryjnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5.Kontrola Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, pod kątem
lecznictwa podstawowego i wydatkowania środków finansowych.
6.Kontrola przyznanych środków finansowych na usuwanie skutków powodzi dla gminy
w 2014 roku.
7.Kontrola poniesionych nakładów finansowych na budowę Lodowiska w Czarnym Dunajcu.
8.Analiza wykonania sprawozdania rocznego współpracy Gminy Czarny Dunajec
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2014 roku
9.Kontrola funkcjonowania Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec,
w zakresie merytorycznym i finansowym.
Ad.1
Komisja proponuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarny Dunajec,
Podczerwone, Koniówce i Chochołowie z równoczesnym podłączeniem wszystkich możliwych
domów, co spowoduje obniżenie kosztów oczyszczania ścieków i opłat ponoszonych przez
mieszkańców. Komisja proponuje przeprowadzenie analizy obecności Gminy Czarny Dunajec
w spółce PPK pod względem opłacalności.
Ad.2
Komisja stwierdza że stan wyposażenia jednostek OSP jest bardzo dobry. Rozliczenie sprzętu,
paliwa i wykorzystanie samochodów jest bez zarzutu. Działalność OSP w Gminie Czarny
Dunajec zasługuje na uznanie. Komisja wnioskuje żeby działalność OSP w Gminie Czarny
Dunajec była tematem jednej z sesji w 2016 roku.
Ad.3,4
Pozytywna opinia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz
informacji o stanie mienia komunalnego. Biorąc powyższe opinie pod uwagę, Komisja w wyniku
jawnego głosowania, jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla
Wójta Gminy Czarny Dunajec.
Ad.5
Komisja proponuje zaplanowanie środków w budżecie na doposażenie ośrodka zdrowia
w Czarnym Dunajcu w sprzęt komputerowy i medyczny oraz przeznaczenie środków na remont
ośrodka zdrowia w Piekielniku. Komisja wnioskuje o podjęcie skutecznych działań w celu
usprawnienia realizacji świadczeń rehabilitacyjnych wraz z doposażeniem w sprzęt.
Komisja proponuje zaplanowanie posiedzenia Rady Gminy, które dotyczyć będzie problematyki
zdrowotnej Gminy Czarny Dunajec
Ad.7. Po przeprowadzonej kontroli dotyczącej poniesionych nakładów finansowych na budowę
i funkcjonowanie lodowiska w Czarnym Dunajcu,
Zespół Kontrolny przyjął następujące wnioski :
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1. Należy uregulować terminy (czas) korzystania bezpłatnego przez młodzież szkolną
z terenu Gminy Czarny Dunajec, gdyż w większości korzystają z obiektu uczniowie
z miejscowości Czarny Dunajec,
2. Zabezpieczyć lodowisko przed przeciągami (tzn. mechanizmy otwierania i zamykania
wywietrzników), co nie zostało uwzględnione w projekcie.
3. Przy korzystaniu ze ślizgawki przez małe dzieci będące w dużej grupie, organizator musi
zapewnić opiekę ( zakładanie łyżew, nadzorować pobyt na płycie lodowiska itp.)
4. Dodatkowe osłony do gry w hokeja zamontowane na bandach. Przy zaparowaniu
(przeciągi – patrz pkt.2) całkowicie uniemożliwiają obserwację zmagań z trybun.
5. Uregulować stan prawny działek nr 5378/1 i 5388/1 na których została wybudowana
inwestycja. Koszty tej regulacji zostaną wliczone do całkowitego kosztu inwestycji, który
jest dużo wyższy od zakładanego na początku i przedstawionego Radzie Gminy.
Ad. 8,9
W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja zwróciła się do Dyrektora Centrum Kultury
i Promocji Gminy o pisemne uzasadnienie finansowania niektórych wydatków budżetowych
z Programu Rozwoju Sportu w 2014 roku, związanych z zakupem siatki ogrodowej, z usługą
marketingową i banerem reklamowym oraz plakatem projektu „Jeżdżę z głową”. Uzasadnienie
finansowania wspomnianych pozycji zostało wyjaśnione przez Dyrektora CKIP w piśmie z dnia
8.01.2016r.
W ramach odbytych posiedzeń Komisja Rewizyjna :
1. Dokonała rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Szczechowicza na działalność Wójta
Gminy w sprawie przeprowadzenia remontu drogi gminnej nr 11110/1 o nazwie
„Kubusiowa” w Ratułowie, uznając skargę za niezasadną.
2. Przeprowadziła analizę spraw związanych z budową małej elektrowni wodnej na
rzece Czarny Dunajec.
3. Zapoznała się z protokołami pokontrolnymi przeprowadzonych kontroli
w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach organizacyjnych gminy w 2014
roku.
4. Wysłuchała Informacji o stanie zaległości podatkowych za rok 2014.
Z tego miejsca Przewodniczący komisji podziękował : członkom komisji za udział
w pracach komisji, Wójtowi i podległym pracownikom za współpracę.
Ad. pkt. 8. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2015 rok
przedstawiła Anna Trebunia- Wyrostek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
W związku z tym, że Sprawozdanie w formie opisowej zostało wcześniej dostarczone radnym
Dyrektor skupiła się jedynie na podstawowych informacjach. W 2015 roku działało 17 szkółek
w kilku dyscyplinach sportowych :biegi narciarskie, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy,
jazda na łyżwach, skoki i kombinacja norweska. Na powyższy Program w budżecie gminy na
2015 rok zostały przeznaczone środki finansowe wysokości 110.000 złotych, głównie związane
z zatrudnieniem trenerów do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, wydatki te stanowią
ponad 60% przyznanych środków. Reszta wydatków związana jest z zakupem sprzętu,
przygotowaniem tras oraz zawodów podsumowujących działalność tego programu.
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W uzupełnieniu pytań, jakie miały miejsce na posiedzeniu Komisji Oświaty Dyrektor podała
informację dotyczącą zawieranych umów o dzieło związanych z przygotowaniem tras, gdzie
obowiązuje stawka godzinowa, trenerzy sporządzają szczegółowy wykaz godzin w skali
miesiąca. Na koniec zaznaczyła, że szkółki narciarskie prowadzone były w zależności od aury,
koniec roku nie sprzyjał zbytnio ich rozwojowi, natomiast początek roku był bardziej
intensywny.
Do Sprawozdania zapytania wnieśli :
radny Marcin Ratułowski wniósł zapytanie dotyczące niektórych wydatków jakie zostały
poczynione w 2015 roku, w związku z tym, że w porównaniu z rokiem 2014, pojawiły się nowe
pozycje, takie jak : zakup świecy i zakup części zamiennych do skutera. Jego zdaniem wydatki te
nie powinny znaleźć się w przedmiotowym Programie.
Ustosunkowując się do pytań radnego Dyrektor Centrum wyjaśniła, że wydatek ten jest
bezpośrednio związany z przygotowaniem tras narciarskich, które praktycznie są deptane przy
każdej szkole, gdzie funkcjonuje szkółka narciarska biegowa. W zeszłym roku trasy biegowe
były deptane w Starem Bystrem, Chochołowie, Podszklu, Odrowążu, Czerwiennem Dolnem
i Górnym, Cichem Dolnymi Górnym. Generalnie stwierdziła, iż przygotowanie tych tras wiązało
się ściśle z działalnością szkółek. Awarii uległ również skuter, który wymagał naprawy, więc
wydatek był nieunikniony. Zaznaczyła, że skuter jest również wykorzystywany przy organizacji
zawodów, jednak dużo w mniejszym stopniu. Zatem wydatki związane z przygotowaniem tras
oraz zawodów są ściśle powiązane z Programem Rozwoju Sportu.
Radny Ratułowski przekonywał, iż do deptania tras biegowych powinien być wykorzystywany
ratrak.
Dyrektor wyjaśniła, iż w czasie większych opadów do jakich doszło w miejscowości Chochołów
dodatkowo był stosowany ratrak, natomiast Centrum nie stać, aby wszystkie trasy były
przygotowywane ratrakiem, głównie te prace wykonywane są skuterem, który jest na stanie
Centrum Kultury, zakupiony kilka lat temu. Wcześniej kiedy nie był jeszcze przyjęty Program
skuter był tylko wykorzystywany podczas przygotowywania tras pod zawody, w chwili obecnej
poczynione są starania, aby tych tras biegowych było więcej i zlokalizowanych bliżej miejsca
zgromadzenia szkółki, tak by dzieci miały możliwość korzystania z nich.
Dalej radny M. Ratułowski pytał czego dot. poz. 18 i 19 związana z zużyciem paliwa oraz czy
zakupiony sprzęt sportowy (łyżwy ) dla szkółki w Czarnym Dunajcu jest wypożyczany.
Dyrektor poinformowała, że paliwo było zakupione do busa, który jest w posiadaniu Centrum
i głównie jest wykorzystywany do przewozu skutera, przy deptaniu tras. Łyżwy są
wykorzystywane przy działalności szkółki, ponieważ działalność szkółki przy lodowisku
prowadzona jest w ten sposób, że jest możliwość korzystania z zajęć lekcyjnych nieodpłatnie
przez młodzież z terenu całej gminy i dzieci dowożone są etapami z każdej szkoły w ciągu
całego sezonu.
Następnie radny pytał jak odbywają się zajęcia z zakresu skoków i kombinacji norweskiej, czy
uczniowie muszą wyjeżdżać. Ponadto zauważył, iż w skokach narciarskich w kombinacji
norweskiej oraz w biegach narciarskich udział biorą ci sami uczniowie.
Dyrektor potwierdziła, że uczniowie wyjeżdżają na treningi, często odbywa się w ten sposób, że
wspomagani są przez Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkole poprzez
współfinansowanie. Raczej rzadko Centrum finansuje koszty transportu, chyba że już nie ma
innej możliwości. Uczniowskie Kluby w Starem Bystrem i Chochołowie pokrywają koszty
wyjazdu na trening. W tym roku od października zawodnicy wyjeżdżali na trasę biathlonową
w Kirach. Powstała również nowa szkółka biegów narciarskich w Pieniążkowicach, która działa
od miesiąca stycznia 2016 roku. W kwestii uczestniczenia tych samych uczniów w dwóch
różnych szkółkach potwierdziła, że zdarzają się takie sytuacje, iż uczniowie powtarzają się
w szkółkach biegów narciarskich i skoków, ale podkreśliła, że jest to zupełnie inna dyscyplina
sportu.
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Radny Dzielski Kazimierz podnosił, iż w sprawozdaniu brakuje informacji dotyczącej
działalności Klubów Sportowych, którym gmina udziela dotacji z budżetu gminy.
Dyrektor poinformowała, ze działalność Klubów Sportowych będzie przedstawiona w zupełnie
innym Sprawozdaniu w sprawie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, które to Sprawozdanie będzie tematem następnej sesji Rady.
Z kolei radny Tadeusz Czepiel podnosił, iż założenia na etapie uchwalania Programu były
takie, aby iść w kierunku masowości sportu, a tego brakuje w Programie, oraz by wydatki
procentowo były jak najmniej związane z zakupem sprzętu, a dotyczyły samego rozwoju
i działalności sportowej. Ponadto należy większa uwagę skupić na współpracę trenerów
prowadzących zajęcia w poszczególnych dyscyplinach z Klubami Sportowymi działającymi na
terenie gminy.
Dyrektor odnosząc się stricte do współpracy z Klubami Sportowymi oświadczyła, że
w niektórych miejscowościach ta współpraca jest ponieważ, w większości przypadków trenerzy
są równocześnie trenerami w Klubach Sportowych i są to nauczyciele wychowania fizycznego
w szkołach.
Na tym w całości wyczerpano temat związany ze Sprawozdaniem z Programu Rozwoju Sportu,
wcześniej przewodniczący komisji Oświaty poinformował o wydanej przez komisję pozytywnej
opinii.
Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.9. Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu w 2015 roku złożył Cholewa Andrzej – Dyrektor Ośrodka.
Przedmiotowa Informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Oświaty, dlatego
Dyrektor w skrócie przedstawił tylko podstawowe informacje.
W 2015 roku budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 9.921.000 zł, wykonanie
wyniosło 98,2% planu. Zatrudnienie : 5 pracowników socjalnych, 4 pracowników obsługiwało
świadczenia rodzinne, jeden asystent rodzinny, jedna osoba zajmowała się Punktem Opieki nad
Chorym, oraz psycholog zatrudniony na umowę-zlecenie.
Do składnej Informacji pytań nie wnoszono. Informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu.
W tym miejscy Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę. Po
przerwie przystąpiono do procedowania uchwał i tak :
Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy poprzedzone było dyskusją, w toku której głos zabierali :
Tytułem wprowadzenia głos zabrała Gawron Magdalena p.o. Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska. Między innymi zwróciła uwagę, iż w proponowanej nowej taryfie dla zbiorowego
odprowadzania ścieków, która ma obowiązywać od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku
nie zmieniają się grupy odbiorców usług:
Grupa 1 dotyczy odbiorców usług rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy, oraz grupa 2
– odbiorców usług rozliczanych na podstawie norm zużycia wody.
Zaproponowana przez Spółkę PPK wielkość ceny usług za 1 m3 odprowadzania ścieków wynosi
: 13,54 zł netto(14,62 zł brutto), w przypadku obu grup odbiorców i zmniejsza się w stosunku do
obowiązującej do końca kwietnia taryfy o 1,69 zł netto (1,83 zł brutto).
Opłata abonamentowa : w przypadku Grupy I odbiorców stawka opłaty abonamentowej za
odczyt wodomierzy zwiększa się o 0,05 zł netto, natomiast w Grupie II odbiorców stawka za
rozliczenie należności zwiększa się o 0,03 zł netto.
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Opłata za utrzymanie gotowości urządzeń kanalizacyjnych zarówno w jednej jak i drugiej grupie
odbiorców ulegnie zmniejszeniu o 0,19 groszy netto.
W końcowym efekcie ogólna opłata abonamentowa dla Grupy I ulegnie zmniejszeniu o 0,14 zł
netto, a dla Grupy II zmniejszy się o 0,16 zł netto. Podsumowując odbiorcy Grupy I i II płacą
opłatę za odprowadzanie 1 m3 ścieków, bez dopłat z budżetu ogólnego gminy : 15,23 zł netto
(16,45 zł brutto), z dopłata z budżetu 7,38 zł netto (7,85 zł brutto).
Proponowana nowa taryfa :
Grupa I i II, opłata za odprowadzanie 1 m3 ścieków, bez dopłat z budżetu gminy : 13,54 zł netto
(14,62 zł brutto), z dopłatą 5,69 zł netto.
Następnie przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za proponowaną stawką taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy, która ma obowiązywać od 1 maja 2016 roku do 30
kwietnia 2017 roku.
Następnie głos został udzielony Prezesowi Spółki Podhalańskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Nowym Targu – Dariuszowi Latawiec, który po części dokonał uzasadnienia
wniosku taryfowego dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przybliżył zamierzenia Spółki
w zakresie planowanych inwestycji na terenie gminy Czarny Dunajec. Podkreślił, iż jedną
z głównych przyczyn spadku taryfy jest założenie odprowadzania ścieków przez dużego klienta
w postaci Term Chochołowskich. Zakłada się, że od lata br. roku podmiot ten będzie oddawał
dużą ilość ścieków i to jest główną, ale nie jedyną przyczyną obniżki taryfy. Nastąpił zatem
spadek amortyzacji, jak i też kosztów bieżących. W przyszłości jeśli nie będzie drastycznie
kapitałochłonnych inwestycji, jak oczyszczalnie ścieków, to taryfa powinna dalej spadać.
Zaznaczył, iż nie jest zwolennikiem wydatkowania dużych kwot na kolejne rozbudowy czy
modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, gdyż funkcjonuje bardzo dobrze i nie
ma potrzeby jej rozbudowywać, ale nie wykluczył, że może powstać taka konieczność, jeżeli
skanalizowanie zostanie 100% rejonów, które zakłada się wykonać, chociaż z tego tytułu należy
również przewidzieć dodatkowe przychody.
Następnie Prezes przedstawił zamierzenia inwestycyjne Spółki PPK dotyczące w szczególności :
Aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych do końca
III kwartału br. W tym miejscu stwierdził, że plan wieloletni nie może zawierać szczegółowego
zakresu inwestycji, szczegółowy zakres inwestycji można uwzględnić w planie rocznym,
natomiast plan wieloletni wyznacza strategię i kierunki, tego co będzie robione w gminie.
Przyznał, że obecny plan jest mocno zdezaktualizowany i Spółka rozpoczęła prace nad jego
aktualizacją i są już wstępne założenia między innymi opierają się na tym, że w tym roku 2016
Spółka planuje rozpocząć projektowanie Załucznego, na ukończeniu są prace projektowe
w Piekielniku. Zleconych jest także klika koncepcji dotyczących tych terenów, które udało się
doprecyzować i tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, są to miejscowości : Odrowąż,
fragmenty Pieniążkowic oraz Wróblówka. Rozwiązania te są realizacją ogólnych wytycznych,
które pojawiły się w zeszłym roku, a nie są ujęte w obecnym planie, dlatego Prezes wskazał
potrzebę aktualizacji planu.
Radny Kazimierz Dzielski zabierając głos w omawianym temacie uzupełnił problem, który także
był poruszany na posiedzeniu Komisji Budżetu, a dotyczył nie podłączenia się gospodarstw
domowych do sieci kanalizacyjnej w ciągu kolektora głównego, począwszy od oczyszczalni
ścieków w Czarnym Dunajcu do Chochołowa. W samym Czarnym Dunajcu na ul. Kmietowicza
okazuje się, że 30 gospodarstw domowych jest niepodłączonych chociaż kanalizacja została
dawno wykonana, podobna sytuacja występuje w Podczerwonem i Chochołowie. Jedynie
miejscowość Koniówka jest w 99% podłączona do sieci kanalizacyjnej. Radny podkreślił, że
gdyby wszystkie przyłącza zostały zrealizowane, taryfa za ścieki na pewno spadłaby o kolejne 2
czy 3 złote. I w tym kierunku należy poczynić rozwiązania, aby gmina wyegzekwowała
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obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Podkreślał wagę problemu, którym jak
najszybciej należy się zająć.
Radny Władysław Lenart nawiązując do wypowiedzi Prezesa w sprawie Wieloletniego planu,
w którym były ujęte wszystkie gminy mające swój udział w Spółce PPK i to było bardzo
kłopotliwe, natomiast obecnie spółka planuje opracować plan oddzielnie dla każdej gminy.
Dalej radny pytał jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o stopień skanalizowania całej gminy Czarny
Dunajec, w porównaniu z innymi gminami udziałowcami.
Prezes Latawiec ustosunkowując się do podnoszonych kwestii, sprostował, że plany były
uzgadniane odrębnie w każdej gminy, jednak później były zestawiane i zatwierdzane jednym
planem dla wszystkich wspólników. Przyznał, że taki tryb był bardzo pracochłonny. Obecnie
Spółka odstąpi od tego trybu i plan nie będzie podlegał uchwaleniu przez Zgromadzenie
Wspólników, gmina która wyrazi wolę uchwalenia takiego planu zostanie on wdrożony w życie.
Co do wskaźnika procentowego dotyczącego skanalizowania gminy Prezes oświadczył, że nie do
końca może w tej sprawie udzielić wiążącej odpowiedzi, na pewno stopień skanalizowania
gminy Czarny Dunajec jest jednym z niższych. Zaznaczył, że jest to zależne od wielu czynników
takich jak zwarta zabudowa i w tym miejscu podał przykład miasta Szczawnicy, gdzie
kanalizacja została wykonana, natomiast zupełnie inna sytuacja występuje w miejscowości
Falsztyn, która jest rozrzucona po wzgórzach i trudna do skanalizowania. Podobnie jest w gminie
Czarny Dunajec są miejscowości trudne do skanalizowania. Technicznie możliwe do wykonania,
ale bardzo kosztowne. Wskaźnikiem racjonalnym przy budowie sieci kanalizacyjnej jest 120
mieszkańców na 1 km. Stopień skanalizowania w mieście Szczawnica wynosi w granicach 90%.
Inny wskaźnik skanalizowania jest w samych miejscowościach : Witów, Chochołów, Koniówka
i Podczerwone, które jest w granicach 60% do 70%. Odrębny problem stanowią domy tzw.
pustostany i w samym Chochołowie takich domów było 60. Jeżeli taka miejscowość jest
kanalizowana to z założenia wynika, że taryfa będzie powyżej 10 zł, 13 czy nawet 14 zł, jeżeli
wskaźnik wychodzi powyżej 200 mieszkańców na km. to taryfa jest w granicach 5 zł. jeżeli
poniżej 50 taryfa wychodzi w granicach 25 zł.
Radny Ratułowski Marcin pytał o szacowany koszt budowy I etapu sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Piekielnik i jaki to będzie miało wpływ na wysokość taryfy. Ponadto
proponował, aby przyłącza finansowane były przez spółkę, a nie przez gminę, co wiązałoby się
z podłączeniem wszystkich gospodarstw domowych, a to z kolei miałoby wpływ na obniżenie
taryfy.
Prezes odnosząc się do wypowiedzi stwierdził, że Spółka na wykonanie przyłączy nie tylko
w gminie Czarny Dunajec lecz również w innych gminach uzyskała dofinansowanie w postaci
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i doprowadziła do tego, że w zasadzie
wszyscy, Ci którzy mogli i powinni się przyłączyć w ramach wykonywanej inwestycji zostali
podłączeni. Jeżeli pozostałe budynki, które były objęte zakresem projektu nie zostały podłączone
to tylko dlatego, że stanowiły pustostany. Tego typu polityka czy gmina ma wykonywać
przyłącza, czy mieszkaniec lub też spółka, to jest decyzja do podjęcia przez każdego wspólnika
odrębnie, gdyż Spółka zrealizuje politykę, którą nakreśli gmina. Zaznaczył jednak, że
w przypadku gdy spółka wykonuje przyłącza, to w żaden sposób tych pieniędzy nie da się
odzyskać, gdyż są to koszty niekwalifikowane na które nie można dostać kredytu, ani też dotacji,
ponieważ teoretycznie odcinki te powinni wykonać mieszkańcy.
Co do kosztów związanych z budową kanalizacji w Piekielniku oświadczył, że
zaprojektowanych jest 16 km sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnia ścieków. Prezes zobowiązał się
do przesłania tej informacji, zaznaczył tylko, że to koszt rzędu dziesiątek milionów, gdyż sama
oczyszczalnia ścieków to wydatek 5-6 mln. zł i taki sam koszt budowy sieci kanalizacyjnej.
Natomiast jaki to będzie miało wpływ na wysokość taryfy, zależy od sposobu finansowania
zadania.
Radny Tomasz Garbaciak zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na to, że nie wszystkie
miejscowości w gminie są łatwe do skanalizowania, są także miejscowości, które nie spełniają
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wymogów, a dla których też powinna być jakaś alternatywa. W związku z tym zasugerował, by
zwrócić się do jakiejś uczelni i przy pomocy studentów próbować znaleźć rozwiązanie dla tych
miejscowości, gdyż jest to problem przed którym gmina nie ucieknie. Należy się również liczyć
z tym, że w niedługim czasie wejdą nowe podatki, w tym również za korzystanie z wody podatek
retencyjny, budowa zbiorników itp. Proponował by w Wieloletnim Planie uwzględnić te tereny,
które nie spełniają wymogów i nie będą nigdy skanalizowane.
Na tym w całości temat został wyczerpany i zakończony, przystąpiono do podejmowania
uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIV/141/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Proponowana dopłata z budżetu gminy do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych
pochodzących z gospodarstw domowych wynosi 5,69 zł netto. Aktualna dopłata z budżetu gminy
obowiązująca do końca kwietnia br. wynosi 7,38 zł netto. Obniżka dopłaty do kwoty 5,69 zł
netto związana jest z obniżką stawek opłat taryfowych, jednak nie wpłynie to na cenę usługi za 1
m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, czyli będą na takim
samym poziomie jak w roku 2015/2016.
Komentarza udzielała Gawron Magdalena p.o. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.
Pytań nie było, po odczytaniu uchwały przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XIV/142/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Z projektem zmiany budżetu gminy wystąpiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Proponowane zmiany dotyczyły :
zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.226.450 złotych,
zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 1.484.392 złote
oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 257.942 złote.
Dochody :
• zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 317.019 złotych,
• zmniejszenie dotacji przedszkolnej o kwotę 37.580 złotych,
• zwiększenie udziału w podatku dochodowym o kwotę 20.207 złotych.
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Powstała różnica zostanie pokryta z wolnych środków na koncie bankowym.
• zwiększenie dochodów własnych jednostek oświatowych – Zespół Szkół w Piekielniku
2.070 zł, Zespół Szkół w Ratułowie 1.230 zł, Przedszkole Czarny Dunajec 450 zł.
• w Dziale 926- środki na realizację programu „Już pływam” – 72.700 złotych.
Wydatki :
Z wydatków z wolnych środków na koncie bankowym będzie realizowana budowa garażu dla
autobusów przy szkole w Czarnym Dunajcu – 150.000 złotych,
Wydatki administracji 100.000 zł (w tym zakup programu komputerowego)
Budowa boisk sportowych w Czarnym Dunajcu i w Pieniążkowicach 400.000 złotych. Skarbnik
Gminy uzasadniła wprowadzenie tej zmiany. Gmina uzyskała wiadomość, że jeżeli nie jest
przeprowadzony przetarg na to zadanie, to automatycznie w Sejmiku Województwa zadanie to
trafia na listę rezerwową. Gmina występując o środki musi mieć zabezpieczone środki, a z kolei
nie można ogłosić przetargu jeżeli nie ma pozycji w budżecie.
Zwiększenie wydatków z zaciągniętego kredytu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Odrowąż – 500.000 złotych, z kredytu + 70.000 zł z przesunięcia środków na wydatki na
utrzymanie gotowości bojowej OSP.
Pozostałe przesunięcie środków :
1) ze środków na odśnieżanie dróg na pokrycie kosztów wykonania audytu
w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Nowym Targu 20.000 zł.
2) ze środków na wywóz azbestu na pokrycie kosztów wykonania aktualizacji Gminnej
Ewidencji Zabytków 16.500 zł,
3) ze środków na modernizację dróg gminnych (rozdz.60016) na modernizację dróg
dojazdowych do pól (rozdz.01095) – 395.730 zł.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił
pozytywną opinię Komisji do projektu zmian w budżecie gminy.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIV/143/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec,
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
W związku z dokonaną zmiana budżetu gminy, a głównie dlatego, że zmianie uległ wynik
budżetu należało również dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec, polegającej na wprowadzeniu kwot, które zostały przez Radę wcześniej przyjęte.
Pytań nie było, po odczytaniu uchwały przystąpiono do jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XIV/144/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 roku
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 20162025
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy przedstawił Ryszard Kołodziejczyk insp. ds. rolnictwa i leśnictwa.
Przedkładany Program nie budził wątpliwości, zatem bezpośrednio po odczytaniu programu
przystąpiono do podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XIV/145/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na dzierżawionym
terenie miasta Nowy Targ został zdjęty z porządku obrad dzisiejszej sesji, jednak z uwagi na
obecność Dyrektora spółki IB Zakład Utylizacji Odpadów odbyto dyskusję, celem uzyskania
niezbędnych informacji w nurtującej kwestii.
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy zabierając głos zwrócił się do przedstawicieli Firmy IB
o przedstawienie wykazu kosztorysów planowanych inwestycji oraz obszaru jaki planowany jest
pod inwestycje.
Ponadto Urząd Gminy zwróci się do zewnętrznej kancelarii prawnej w celu uzyskania opinii
prawnej dla gminy Czarny Dunajec, w związku z opisem dzierżawy z którego wynika, że
rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu określonego w § 12 pkt. 3 zawartej umowy cyt:
„ W razie zaistnienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wydzierżawiający
może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia” oraz pkt. 7 w/w
paragrafu : „W okresie sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia
Dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich obiektów i urządzeń oraz odpadów
i kompostu zgromadzonych na przedmiocie dzierżawy oraz do rekultywacji gruntu”.
Urząd Gminy chce uzyskać opinię prawną zewnętrznej niezależnej kancelarii prawnej, jak zapis
ten odnosi się do art. 231 kodeksu cywilnego, który stanowi : „ iż inwestor nabywa prawo do
gruntu, jeżeli wartość inwestycji przekracza wartość gruntu”.
Urząd Gminy Czarny Dunajec w/w pkt 1 i 2 skonsultuje z udziałowcami, którzy mają swoje
udziały na tym terenie.
Zabierając głos Dyrektor Firmy IB Stanisław Nowak poinformował o planowanych dodatkowych
inwestycjach na terenie dzierżawionym „ Na Czerwonym” w Nowym Targu, z uwagi na to, że
firma chce dorównać i wypełnić wymogi prawne, jakie przed firmą stoją. W 2012 roku nastąpiła
generalna zmiana w gospodarce odpadami tzw. „rewolucja śmieciowa”. Firma IB ma teren
dzierżawiony pod kątem gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Żeby firma mogła funkcjonować, zgodnie z nowymi wymogami prawnymi musi obsługiwać
teren, zamieszkujący powyżej 120 tys. mieszkańców. To powoduje, że instalacje będące
w posiadaniu firmy muszą mieć większy potencjał. Sortownia spełnia te wymogi, powstała
wcześniej, obecnie zakończona została budowa kompostowni, która musiała być powiększona.
Obecnie Firma zwróciła się do gminy Czarny Dunajec i innych gmin będących właścicielami
terenu o możliwość zainwestowania w punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
zadanie to realizowane jest dla Nowego Targu i gminy Białego Dunajca. Oprócz tego firma
planuje rozbudowę linii do paliw alternatywnych, gdyż jest wstępne zapewnienie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowaniu zadania w granicach 6 mln.
zł. Ponadto firma chce wybudować nową linię technologiczną do recyclingu tworzyw
sztucznych, to jest koszt około 2,5 miliona złotych oraz myjnię płytową do mycia samochodów
oraz sprzętu technicznego wraz z infrastrukturą. To są zamiary inwestycyjne, które firma chce
zrealizować jak najszybciej, z uwagi na to żeby promesa z Ochrony Środowiska nie przepadła.
Wszystkie gminy wyraziły już zgodę na te inwestycje, w związku z czym, w tym miejscu zwrócił
się do Rady o wyrażenie zgody, jako jednej z ostatnich gmin.
Radny Garbaciak Tomasz zauważył, że każda inwestycja była dużo wcześniej zaplanowana.
Firma IB starając się o promesę musiała zdawać sobie sprawę, że będzie potrzebna zgoda
wszystkich udziałowców. Ponadto przedłużanie w czasie uzyskania zgód, może doprowadzić do
sytuacji, że dofinansowanie nie będzie możliwe. W związku z tym radny pytał dlaczego temat
pojawił się dopiero dzisiaj na sesji.
Nowak Stanisław - Dyrektor IB poinformował, że inwestycja przygotowywana jest od przyszłego
roku. W tej sprawie miesiąc temu odbyło się spotkanie gmin współudziałowców. Natomiast do
tej pory było procedowane w ten sposób, że burmistrz miasta Nowy Targ miał delegację do
podejmowania takich decyzji w imieniu wszystkich gmin. Takie umocowanie jego się skończyło,
dlatego teraz firma wystąpiła o zgodę do wszystkich gmin współwłaścicieli oddzielnie.
Podkreślił, iż pewne rzeczy wynikły po zmianie ustawy, natomiast Umowa dzierżawy terenu jest
anarchaiczna, w związku z czym firma wystąpiła o zmianę umowy, która jest na etapie
opiniowania przez prawników i na pewno wróci do gminy o jej zaakceptowanie.
Radny Tadeusz Czepiel zabierając głos poparł słuszność planowanych inwestycji, przypomniał,
że teren wcześniej był własnością Podhalańskiego Związku Gmin, później został wykupiony.
Wyraził swoje zdziwienie z faktu, jak burmistrz Nowego Targu może dysponować udziałem
gminy Czarny Dunajec, zdaniem radnego- takiej możliwości prawnej nie ma”. Dalej radny pytał
o zakres inwestycji jaki został poczyniony od momentu istnienia firmy, na jaką kwotę, jaka jest
wartość całego mienia i jakie to mienie jest w całości wykorzystywane oraz jakie ewentualnie
firma ma plany odnośnie terenu niewykorzystanego, żeby przynosił dochody.
Radny podkreślił, że cała ta sytuacja wynikła po podwyżce za śmieci, a przetarg wygrała właśnie
Firma IB, która nie ma sentymentu i w stosunku do roku zeszłego cena za zbiórkę i wywóz
odpadów komunalnych poszła w górę w granicach 380.000 zł, pomimo, iż nie zmieniły się
warunki wywożenia, mieszkańcy we własnym zakresie nabywają sobie kosze na śmieci, ponadto
ceny paliwa spadły. Zarzucił „że firma widzi interes tylko w jedną stronę, a nie widzi interesu
gminy”. Gmina ma swój grunt, który wydzierżawia dla firmy, pozwala inwestować, a ten
któremu wydzierżawiamy, gminę dokładnie z tych pieniędzy wyczyści. W tym miejscu
zaapelował o poważne traktowanie gminy, jako partnera równoprawnego, gdyż jest jednym
z największych udziałowców. Zaznaczył, że firma procedurę inwestowania rozpoczęła już 1,5
roku temu, dlaczego wtenczas nie rozmawiano z gminą, raz jeszcze podkreślając, że Burmistrz
nie miał takiej delegacji do rozporządzanie czyimś majątkiem.
W gwoli wyjaśnienia Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż burmistrz miasta Nowego Targu nie miał
takiego upoważnienia, żeby zgadzać się na inwestycje. Zakład sortowni został wykonany na
mocy zgody ówczesnego Związku Gmin, te obiekty były wydzierżawione, natomiast każde
kolejne inwestycje są za zgodą udziałowców. Burmistrz miał upoważnienie tylko do bieżącego
zarządu.
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W tym miejscu radny T. Czepiel zapytał kto wyrażał zgodę na inwestycje, gdyż to nie jest stan
z okresu funkcjonowania Podhalańskiego Związku Gminy, na tym terenie powstało szereg
nowych inwestycji.
Udzielając odpowiedzi Dyrekto IB oświadczył, że te inwestycje, które są poczynione
w Zakładzie, były przejęte na etapie przejściowym. Z realizacji firmy IB jest jedynie Zakład
Utylizacji, na który zostało wydane pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami prawa z 2002
roku. Obecnie firma w głównej mierze pragnie zrealizować myjnię sprzętu, w tym celu pozyskała
teren, jednak wcześniej należy uzyskać pozwolenie na budowę na to samo zadanie, pomimo, że
to nie jest nowy obiekt, tylko przejęty na etapie wyjściowym. Potrzebne są również zgody
właścicieli terenów, gdyż żaden inny burmistrz nie będzie władał udziałami gminy Czarny
Dunajec i tylko pod tym względem firma wystąpiła o zgodę.
Oświadczył, że firma chce być partnerem z gminą w kwestii gospodarki odpadami komunalnymi,
jednak należy rozdzielić sprawę zagospodarowania odpadów, gdzie spółka funkcjonuje jak
Regionalna Instalacja Odpadami, tak jak Myślenice, Sucha Beskidzka, EMPOL. Są to cztery
Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych na tym terenie, które mają swoje wymogi
i między innymi po to inwestycje są wykonywane. Na koniec swojego wystąpienia oświadczył,
że firma IB jest otwarta i może wyjść naprzeciw gminie podejmując wspólne działania, bo gmina
ma odpady, a firma IB chce wykonywać usługi.
Na koniec radny Garbaciak Tomasz poprosił o przedstawienie kalkulacji budowy ceny za śmieci
dla odbiorców, z uwzględnieniem głównych nośników cen.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
realizowano dalszy ciąg porządku obrad związany z podejmowaniem uchwał i tak :
ppkt. g)
Pakiet kolejnych uchwał związany był z nabyciem przez gminę nieruchomości położonej
w Chochołowie na cel publiczny tj. budowę skoczni narciarskiej, przedłużeniem umów dzierżaw
dla firmy Walmar, Firmy Łowisz Domy z Bali, Firmy Blacharstwo- Lakiernictwo-Mechanika
Pojazdów, oraz dla Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza.
Rady Sołeckie zainteresowanych miejscowości wyraziły zgodę na przedłużenie przedmiotowych
umów dzierżaw. Ponadto przedkładane uchwały nie budziły wątpliwości, gdyż nie wnoszono do
nich pytań.
Kolejno dokonywano ich podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XIV/146/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Chochołów
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła w/w uchwałę – stanowiącą zał. nr 12 do protokołu.
W trakcie przerwy salę obrad opuściła radna A. Żegleń. Aktualna ilość radnych -20.
ppkt. h)
U C H W A L A Nr XIV/147/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 r.
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w sprawie najmu i dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Chochołów
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła w/w uchwałę – stanowiącą zał. nr 13 do protokołu.
ppkt. i)
U C H W A Ł A Nr XIV/148/2016
RADY GMINY CZARNY D UNAJEC
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła w/w uchwałę – stanowiącą zał. nr 14 do protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr XIV/149/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła w/w uchwałę – stanowiącą zał. nr 15 do protokołu.
ppkt. k)
U C H W A Ł A Nr XIV/150/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Chochołów.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła w/w uchwałę – stanowiącą zał. nr 16 do protokołu.
Ad. pkt. 11. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje przez radnego Wł. Lenart odpowiedzi udzielił
Wójt Gminy – Józef Babicz, który w temacie akcji sprzątania śmieci zapewnił, że w przyszłym
tygodniu będzie sprawa uzgodniona i zostaną podjęte czynności związane ze sprzątaniem terenu
gminy. Niektóre szkoły organizują akcję sprzątania, w takim przypadku Urząd Gminy dostarcza
rękawiczki dla dzieci oraz potrzebne worki. W tym roku szkoły nie zgłaszały jeszcze takiego
udziału, gdyż akcje tego typu odbywają się raczej na przełomie miesiąca kwietniu, maja.
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W tym miejscu obecny na sesji Komendant Komisariatu Policji zapewnił, iż ze strony
Komisariatu będzie zagwarantowane bezpieczeństwo podczas akcji sprzątania.
Problem związany z wypalaniem traw – pismo informujące o zakazie wypalania traw zostanie
skierowane do wszystkich księży Parafii Rzymsko-Katolickich na terenie gminy.
Ad. pkt. 12. W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował o piśmie Marszałka
Województwa Małopolskiego w Krakowie w sprawie wprowadzenia i wdrażania po raz
pierwszy budżetu obywatelskiego na poziomie regionalnym. W związku z tym od 7 kwietnia do
28 kwietnia br. przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami Małopolski,
w czasie których można uzyskać konkretne informacje na temat możliwości udziały w tym
projekcie.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1345 dokonał zamknięcia obrad XIV sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

