P R O T O K Ó Ł nr XIV/2011
z XIV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 11 45.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , 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,
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 21 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o wprowadzenie w pkt. 6 ppkt. „f” dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata
2011 – 2022.
Proponowana zmiana do projektu porządku obrad została poddana pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego została przyjęta jednogłośnie , przy 21 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Budżet Gminy Czarny Dunajec na 2012 rok :
a) Dyskusja,
b) podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na 2012 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec
na lata 2011 – 2023.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012.
b) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
c) ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
d) wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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e) przystąpienia Gminy Czarny Dunajec do realizacji projektu pod nazwą
„ Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec ” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty , Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2022.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Gonciarczyk Stanisław ,
-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 XIII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji żaden radny nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do
kontynuowania kolejnego pkt. dzisiejszych obrad , a mianowicie :
Ad. pkt. 5. Budżet Gminy na 2012 rok.
Przed podjęciem Uchwały Budżetowej Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława , tytułem
przypomnienia , gdyż wcześniej projekt budżetu był dokładnie omawiany na wszystkich stałych
komisjach Rady przedstawiła informacje ogólne dotyczące budżetu , już po Autopoprawce Wójta
Gminy.
Autopoprawka związana była z dodatkowymi dochodami z tytułu :
• wpłat ludności na zbiórkę i wywóz śmieci w wysokości 80.000 złotych
z przeznaczeniem na to zadanie,
• ostatniej raty środków z Unii Europejskiej na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu
w wysokości 426.463 złote, pomimo ,że szkoła została wybudowana i oddana do użytku
trzy lata temu. Wydatki z tej kwoty proponuje się przeznaczyć na następujące zadania :
116.463 złote na budowę gimnazjum w Czarnym Dunajcu , 110.000 złote na
wyposażenie gimnazjum w Czarnym Dunajcu oraz 200.000 złotych na wykonanie
lodowiska.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2012 rok zamyka się kwotami :
•
•
•

dochody
wydatki
przychody

- 63.142.159 złotych,
- 66.677.557 złotych,
- 6.151.094 złote,

w tym kredyty i pożyczki 4.927.094 złote zaciągane na zadania :
1. pomoc dla Województwa Małopolskiego – budowa chodnika w Chochołowie –
1.000.000 złotych,
2. modernizację budynku (siedziba Policji) – 500.000 złotych,
3. modernizację budynków ośrodków zdrowia – 600.000 złotych,
4. modernizację dróg w Odrowążu – 1.000.000 złotych,
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5. wkład własny zadania „ Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości
powietrza „ – 777.000 złotych,
6. „ Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach Czarny
Dunajec i Chochołów – 1.050.094 złote.
W przychodach została zaplanowana kwota 1.224.000 złotych jako wolne środki na koncie
bankowym , pozostałe z rozliczenia 2011 roku.
W rozchodach zaplanowane zostały spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 2.615.696 złotych. Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt
w budżecie na 2012 rok w kwocie 3.535.398 złotych.
Spłaty pożyczek i kredytów planowane są w ten sposób , iż z wydzielonych wcześniej kwot na
miejscowości , potrąca się na spłatę pożyczek na zadania , które w tych miejscowościach były
realizowane.
Główne źródła dochodu :
subwencje razem 37.490.652 złote , co stanowi 59,86 % dochodów, główna subwencja to
oświatowa stanowiąca 32 % dochodów.
dotacje na zadania własne i zlecone – 8.392.282 złote tj. 13,26% dochodów. Główne dotacje
przeznaczone są na pomoc społeczną (wypłatę zasiłków).
dochody z podatków i opłat w wysokości 6.728.898 złotych tj. 10% dochodów , najwyższą
pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 4.035.399
złotych,
dotacje na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 7.256.511 złotych
tj. 11,5% dochodów, główną pozycję stanowi zadanie „Odnawialne źródła energii szansą
poprawy jakości powietrza”,
W porównaniu do roku 2011 część oświatowa subwencji wzrasta 1.591.248 złotych , czyli
o 8,57 % , jednak ta grupa społeczna ma zaplanowane podwyżki. Subwencja część
wyrównawcza i równoważąca zmniejszenie w stosunku do roku 2011 o 237.791 złotych.
Wydatki ogółem wynoszą 66.677.557 złotych ,w tym wydatki bieżące 49.301.303 złote , co
stanowi 73,94 % wydatków, wydatki majątkowe 17.376.254 złote tj. 26% wydatków.
Największe pozycje budżetu w wydatkach to :
Oświata i Wychowanie – 26.564.338 złotych , co stanowi prawie 40% budżetu (kwota
z inwestycjami) bez inwestycji 25.177.875 złotych tj. 37,76% wydatków ogółem. Wydatki
bieżące oświaty stanowią 51%.
Pomoc Społeczna – 9.506.847 złotych , tj. 14% wydatków,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.440.337 złotych tj. 14% wydatków,
Transport i łączność – 6.053.240 złotych tj. 9% wydatków,
W kwotach wydatków mieszczą się wydatki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie 627.475
złotych.
Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wyniosło 28.996.696 złotych , co stanowiło 47,61%
dochodów gminy , a po zaciągnięciu planowanych w 2012 roku kredytów i pożyczek i spłacie
przewidzianych kwot w 2012 zadłużenie wyniesie 31.308.04 złotych , co stanowi 49,58%
dochodów, przy obecnym możliwym procencie zadłużeniu – 60 % , z tym ,że podany wskaźnik
ważny jest do końca 2013 roku.
Kończąc swoje wystąpienie Skarbnik Gminy poinformowała ,iż po odbytych posiedzeniach
Komisji został zgłoszony jeden wniosek do projektu budżetu gminy na 2012 rok dotyczący
zabezpieczenie w budżecie środków finansowych w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport
w wysokości 100.000 złotych z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowych trenerów ,
instruktorów na funkcjonujące na terenie gminy boiska sportowe „ Orlik 2012 „.
Wniosek powyższy będzie rozpatrywany przy podziale wolnych środków pochodzących
z rozliczenia z roku 2011.
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Na zakończenie została przedstawiona opinia Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały budżetowej Gminy Czarny Dunajec na 2012 rok. Skład Orzekający po zapoznaniu się
z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2012 rok postanowił pozytywnie zaopiniować
projekt budżetu gminy na 2012 rok.
W uzasadnieniu czytamy ,że projekt budżetu został dostarczony w wymaganym ustawowo
terminie oraz został opracowany prawidłowo. Jedyna uwaga dotyczy faktu , iż przed
zakończeniem roku budżetowego gmina nie powinna wprowadzać do budżetu wolnych środków
z rozliczenia roku 2011. Po uzgodnieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową uchwalony budżet
gminy na 2012 rok wraz z dołączonym wyciągiem bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku
należy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wcześniej niż 2 stycznia 2012 roku.
Po wystąpieniu Skarbnik Gminy Przewodnicząca poprosiła o głos Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , który poinformował , iż na posiedzeniu Komisji w dniu 21
grudnia 2011 roku Komisja wydała pozytywną opinię do projektu budżetu gminy na 2012 rok.
Projekt budżetu gminy Czarny Dunajec na 2012 rok - Objaśnienia stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Autopoprawka Nr 1 Wójta Gminy do projektu budżetu gmina na 20121 rok – stanowi zał. Nr 5
do niniejszego protokołu.
Następnie przystąpiono do głosowania :
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Budżetową Gminy Czarny Dunajec na rok 2012 Nr XIV/127/2011 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2011 roku – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Fakt podjęcia uchwały budżetowej jednogłośnie został przyjęty brawami.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Józef Babicz , który złożył podziękowania na ręce
Sołtysów Sołectw ,Rady Gminy , Przewodniczącej Rady , Skarbnik Gminy , jak również
Kierowników Referatów , pracowników urzędu , którzy to przyczyniali się do prac związanych
z przygotowaniem projektu budżetu. Nawiązując w dalszej części swojego wystąpienia do
zadłużenia Gminy wyraził pogląd ,że dzięki zaciąganym kredytom udało się zrealizować duże
inwestycje i gmina jest na wysokim poziomie rozwojowym zarówno w zakresie Oświaty , sportu,
jak i też zdrowia. Przy każdej placówce oświatowej gminy jest sala gimnastyczna , trzy boiska
sportowe „Orlik „. Również wszystkie Przychodnie Zdrowia na terenie gminy zostały
wyremontowane i wyposażone oraz dostosowane do wymogów ustawowych. To nie byłoby
możliwe bez udziału Państwa Radnych.
Myślę ,że przyjęty przed chwilą budżet gminy na 2012 rok zostanie wykonany w 100 % - mówił
Wójt kończąc swoje wystąpienie.
ppkt. c)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy zmienia się również w roku 2012 ponieważ zostały
podniesione dochody i wydatki gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 2
zawiera Wykaz przedsięwzięć , które nie zostały zmienione.
Opinia – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie , po
zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy postanowił pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej z uwagami jakie zostały zamieszczone w treści uzasadnienia. Pierwsza uwaga
dotyczyła załącznika nr 3 – zdaniem RIO jest on skromny , w związku z czym dokonano jego
poszerzenia i obecnie zawiera więcej szczegółowych opisów oraz dodatkowy zapis dotyczący
nadwyżki budżetowej w latach 2013- 2023. Nadwyżka powyższa przeznaczona jest na spłatę rat
kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
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Do 2023 roku planowana jest prognoza ponieważ do tego okresu przypadają spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Regionalna Izba co prawda zwraca uwagę ,że wskaźnik zadłużenia na
dzień dzisiejszy jest prawidłowy , jednak od 2014 roku będą inne sposoby liczenia tegoż
zadłużenia i roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz
poręczeniami do planowanych kwot budżetu ogółem nie może przekracza średniej arytmetycznej
specjalnie obliczonej i w 2014 roku osiągać poziom dopuszczalnego limitu dla gminy , w
związku z czym należy ograniczyć zadłużenie.
Pytań nie było , podjęto uchwałę jak niżej :

U C H W A Ł A Nr XIV/128/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2023.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła pięciominutową przerwę.
W trakcie przerwy salę obrad opuścił Radny T. Czepiel. Aktualna ilość radnych 20.
Po przerwie kontynuowano pkt. 6. zatwierdzonego porządku obrad , który związany z był
z podjęciem niżej wymienionych uchwał :
ppkt. a)
Gminny Program Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok
2012 był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21
grudnia 2011 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedkładany Program wraz
z Preliminarzem wydatków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu na rok 2012.
W związku z tym , że uwag nie było po odczytaniu projektu uchwały , przystąpiono do
głosowania :
U C H W A Ł A Nr XIV/129/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012.

Rada Gminy w obecności 20 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy.
Dotyczyła ona :
zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na wpłatę do innych
gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych.
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Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu związana była z udzieloną pożyczką dla
Podhalańskiej Grupy Działania „LIDER” w 2011 roku w wysokości 50.000 złotych. Pożyczka ta
miała być spłacona do końca roku 2011. Jednak z powodu kłopotów finansowych Grupa ta
zwróciła się z prośbą o przesunięcie spłaty tej pożyczki na rok 2012. W związku z powyższym
w budżecie należy uchwalić rozchód. W między czasie Centrum Kultury i Promocji Gminy
dokonało zwrotu pożyczki udzielonej w roku 2010 w wysokości 40.000 złotych. W związku
z tym proponuje się , aby przychody budżetu – zwrot pożyczki w wysokości 40.000 zł , rozchody
budżetu – udzielenie pożyczki 50.000 zł. natomiast brakująca kwota 10.000 zł. została
przeniesiona z wydatków , które nie zostały zrealizowane w roku 2011 na zakup działek pod
oczyszczalnię ścieków.
Zmiana przychodów i rozchodów gminy powoduje ,że zmienia się deficyt budżetu gminy na rok
2011 , a w efekcie konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2011 – 2022.
Uwag nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIV/130/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Wykaz zadań , które nie wygasały do końca roku 2011 ustalono na kwotę łączną w wysokości
3.772.450 złotych, zadania te są w toku realizacji i zostały podpisane umowy na ich wykonanie.
Wykaz obejmuje następujące zadania :
1. Budowa chodnika w Chochołowie ( wykonanie dokumentacji) – 13.200 zł,
2. Budowa chodnika w Podczerwonem( wykonanie dokumentacji) – 6.663 zł,
3. Budowa chodnika w Piekielniku – 10.268 zł,
4. Budowa chodnika w Ratułowie (dokumentacja) – 28.167 zł,
5. Modernizacja budynku dzierżawionego Policji – 383.000 zł,
6. Modernizacja budynków dla ośrodków zdrowia – 83.600 zł,
7. Modernizacja budynku w Chochołowie – 177.000 zł,
8. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 85.497 zł,
9. Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie – 474.334 zł,
10. Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem - 344.407 zł,
11. Budowa gimnazjum w Czarnym Dunajcu – 497.314 zł,
12. Zakładanie instalacji solarnych – 1.669.000 zł.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XIV/131/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie : ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
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Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Komentarza do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu udzielała Wontorczyk Iwona – inspektor ds. ochrony środowiska oraz tytułem
doprecyzowania tematu Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu funkcjonuje na mocy Rozporządzenia
Wojewody Małopolskiego z 2006 roku. Na mocy tego Rozporządzenia funkcjonuje szereg
nakazów i zakazów znajdujących się w powyższym obszarze. Zakazy te w istotny sposób
naruszały zasadę zrównoważonego rozwoju gminy, poprzez to ,że w znacznym stopniu
utrudniały inwestorom realizację niektórych inwestycji. Gmina Czarny Dunajec także brała
udział w rokowaniach , ponieważ zależało jej na tym , aby został usunięty zapis w § 3 ust. 2 tego
Rozporządzenia, który zezwala na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko , tylko w przypadku , gdy przeprowadzona ocena procedury oddziaływania na
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływy na przyrodę obszarów. Taka interpretacja
przepisów w znaczny sposób utrudniała inwestorom na możliwości szybkiego uzyskania decyzji
środowiskowych i dodatkowych kosztach związanych z uzyskaniem raportu. W chwili obecnej te
rygorystyczne zapisy zostały uchylone między innymi dotyczy to zakazu wydobywania do celów
gospodarczych skał oraz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 metrów od
linii brzegu , jezior i innych zbiorników wodnych. Ponadto doprecyzowano odstępstwa
w zakresie wykonania konieczności prac związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi
do realizacji na obszarze oraz w zakresie działań związanych z eksploatacją złóż i kopalin.
Będzie również możliwa realizacja przedsięwzięć dla których nie stwierdzono konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Sekretarz Gminy – Obszar Chroniony Krajobrazu Południowomałopolskiego obejmuje całą
gminę Czarny Dunajec i gminy sąsiednie z Podhala. Okazało się , iż niektóre zapisy są tak
rygorystyczne , bardziej nawet niż w obszarze „Natura 2000”. Jedną z ważnych zmian gmina
Czarny Dunajec zasygnalizowała , ponieważ w procedurze wyszło, że lepiej byłoby realizować
daną inwestycję (chodziło o elektrownie wodną) w obszarze Natura 2000 niż na terenie
miejscowości. Zakazy dotyczyły nawet zabijania dziko występujących zwierząt , siedlisk itp. Te
zapisy niektóre były interpretowane dosłownie. Na tej podstawie doszło do uchylenia jednej
decyzji Wójta Gminy. Obecnie zostały uchylone poprzednie zapisy i nowe regulacje są lepsze
i dostosowane do życia. Sekretarz podkreślał ,iż jest to dobry krok ze strony Urzędu
Marszałkowskiego i w znaczny stopniu poprawia sytuację gminy.
Do przedkładanego projektu uchwały głos zabrali :
radny Kapałka Edward zabierając głos wyraził pogląd , iż osobiście ma pewne zastrzeżenia ,
gdyż dotyczy to głównie terenu miejscowości Piekielnik. Według radnego jest to kolejna bariera
obciążająca miejscowość Piekielnik. Podał przykład obszaru chronionego „Natura 2000 „
i obwarowania z tym związane. Stwierdził ,iż jest przeciwny podejmowaniu tego typu uchwały.
Ustosunkowując się do uwag Sekretarz wyjaśnił , że jeśli nie zostanie podjęta uchwała dzisiaj ,
to będzie obowiązywała dotychczasowa , która narzuca dużo gorsze obwarowania utrudniające
w znacznym stopniu życie.
Podobne stanowisko w tej kwestii wyraził radny T. Garbaciak , który twierdził, że przedmiotowa
sprawa nie była omówiona na komisji , i może stąd wynika niewiedza radnych. Jego zdaniem
projekt uchwały należy skierować do merytorycznej Komisji Rady.
Na wątpliwości radnych odpowiedzi udzieli Sekretarz Gminy oświadczając ,że jeśli są jakieś
wątpliwości , zarówno pod kątem prawnym jak też merytorycznym , osobiście może poświęcić
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czas i wszystkie niejasności wyjaśnić. Natomiast odkładanie tematu nie jest wyjściem , gdyż
Rada Gminy w terminie 30 dni jest zobligowana do podjęcia uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie :
U C H W A Ł A Nr XIV/132/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie : wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu 12 głosami „za” , przy 4
głosach „przeciw” i 4 „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11
do protokołu.
ppkt. e)
Kolejny projekt uchwały dotyczył realizacji projektu „ Indywidualizacja nauczania w Gminie
Czarny Dunajec. Komentarza udzielała Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Anna
Słodyczka.
Przedmiotowy projekt skierowany jest do dzieci w klasach od 1- 3 na wyrównanie ich deficytu
rozwojowego. Projekt „Indywidualizacja nauczania” obejmuje wszystkie szkoły podstawowe
prowadzone przez gminę Czarny Dunajec. Na jedną placówkę oświatową na dwa lata
przeznaczone są środki finansowe w wysokości 30 tys. złotych. Ogólna kwota dofinansowania
wynosi 364.402 złotych , projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2012 do czerwca
2013. Przedmiotowy projekt nie wymaga wkładu własnego środków finansowych.
Przedkładany projekt uchwały nie budził żadnych wątpliwości , przystąpiono zatem do
glosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XIV/133/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie : przystąpienia Gminy Czarny Dunajec do realizacji projektu pod nazwą
„ Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec ” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Działanie : 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Priorytet IX, Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
ppkt. f)
Ostatni projekt uchwały dotyczył zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2011 – 2022. Konieczność podjęcia uchwały została uzasadniona przez Skarbnik
Gminy , wcześniej przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
Pytań nie było , podjęto uchwałę :
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U C H W A Ł A Nr XIV/134/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
– 2022.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. pkt. 7. zatwierdzonego porządku obrad nie był realizowany ,w związku z tym ,że nie została
zgłoszona żadna interpelacja.
Przystąpiono zatem do realizacji :
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Kolejno głos zabrali :
Gawron Jan Sołtys Sołectwa w związku z tym ,iż kończy się rok 2011 rok na podkreślenie
zasługuje fakt wykonania pięknych inwestycji w miejscowości Pieniążkowice takich jak :
budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, modernizacja oświetlenia ulicznego. W związku
z tym Sołtys złożył na ręce Wójta Gminy , Skarbnik Gminy oraz Rady Gminy podziękowanie za
przyznane środki finansowe, pomimo że miejscowość spłaca kredyt.
W ślad za wystąpieniem poprzednika podobne podziękowania złożyli Bobek Józef Sołtys
Sołectwa Odrowąż za zrozumienie i dobrą współpracę
Klimowski Władysław – Sołtys Sołectwa Czarny Dunajec za wykonanie 4 ulic w Czarnym
Dunajcu w ramach tzw. „ schetynówki „ wraz z chodnikami. Ponadto wnioskował
o przypomnienie właścicielom posesji o obowiązku utrzymania czystości i porządku na
chodnikach.
Szuba Władysław – Sołtys Sołectwa Piekielnik podkreślając , że miejscowość ta ma wykonane
chodniki wzdłuż całej drogi powiatowej i w roku przyszłym zostaną do modernizacji tylko dwie
drogi polne.
Ligas Andrzej – Sołtys Sołectwa Stare Bystre w imieniu swoim i społeczności lokalnej złożył
podziękowania za pozyskanie środków finansowych na budowę mostu , za wykonanie remontu
drogi polnej oraz za salę gimnastyczna przy szkole , która w niedługim czasie zostanie
ukończona.
W dalszej części Przewodnicząca Radu udzieliła głosu obecnej na dzisiejszej sesji Pani Poseł na
Sejm RP – Annie Paluch w związku z tym ,że po raz pierwszy uczestniczy w sesji Rady
w kadencji 2010 – 2014 złożyła podziękowanie za wszystkie oddany głosy z terenu gminy
Czarny Dunajec. Rozpoczyna swoja trzecią kadencję parlamentarną i kontynuuje prace
w Komisji Infrastruktury , a także w Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa. Wszystkie sprawy z tego zakresu ze szczególną uwagą będzie traktowała
i przyjmowała z otwartością i zawsze będzie się starała wspierać władze samorządowe.
Pogratulowała , że już w tej trudnej sytuacji budżetowej , w jakiej samorządy się znajdują Rada
Gminy w Czarnym Dunajcu już na dzisiejszej sesji budżet gminy na 2012 rok uchwaliła i mimo
trudnych warunków w jakich samorząd działa, zrzucania coraz to nowych zadań , zmiany
w trakcie roku budżetowego zasad finansowych jak to się stało przed rokiem (chodzi o
Rozporządzenie Ministra Finansów) gmina Czarny Dunajec jest w stanie prowadzić inwestycje
i te podziękowania , które przed chwilą były składane na ręce Wójta są potwierdzeniem tego.
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Na koniec swojego wystąpienia, pogratulowała tych wszystkich osiągnięć , jakie w 2011 roku
udało się osiągnąć ,życząc jednocześnie sukcesów w Nowym Roku 2012 , zaznaczając ,że będzie
to rok niełatwy , ponieważ sytuacja budżetowa jest coraz trudniejsza, granica ustawowa 55 %
zadłużenia w stosunku do PKB , w zasadzie wszyscy ekonomiści twierdzą ,że została już ona
przekroczona , 1/5 zadłużenia naszego Państwa jest w walutach obcych i w zależności od kursu
złotówki, państwo będzie go spłacać. Kończą się również środki europejskie w perspektywie
2007 – 2013.
Do podziękowań dołączyła także Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświatowego w Czarnym Dunajcu. W imieniu wszystkich Dyrektorów Szkół z terenu gminy
złożyła podziękowania począwszy od Rad Sołeckich , Sołtysów , Rady Gminy , Przewodniczącej
, Pani Skarbnik i Wójta Gminy za wszelkie inicjatywy i dobro na rzecz dzieci i młodzieży ,a tym
samym dla oświaty. Szczególne podziękowania złożyła za okazaną pomoc przy budowie sali
gimnastycznej i sali rehabilitacyjnej przy szkole w Czerwiennem Górnem , w której naukę
pobierają nie tylko uczniowie z terenu gminy Czarny Dunajec , lecz także powiatu tatrzańskiego
i nowotarskiego.
Przed zamknięciem posiedzenia dzisiejszych obrad Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
Anna złożyła na ręce Wójta Gminy podziękowanie za „wielkie serce” i zrozumienie potrzeb
każdego Sołectwa z terenu gminy . To że wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane to jest
także zasługa Rady Gminy , która przeznaczyła odpowiednie środki finansowe na ten cel.
Możemy poszczycić się wspaniałymi inwestycjami , które zostały zrealizowane w roku 2011.
Słowa uznania skierowała do Sołtysów Sołectw za współpracę , Kierowników Referatu Urzędu
Gminy , komendantowi Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu , który to w jakiś sposób
stymuluje bezpieczeństwo w naszej gminie , a w nadchodzącym Nowym Roku życzyła
wszystkiego najlepszego , aby praca świadczona przez nas , była z pożytkiem dla naszego
społeczeństwa – mówiła Przewodnicząca , kończąc swoje wystąpienie.

Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 11 45 dokonała zamknięcia obrad XIV sesji RADY GMINY.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

