P R O T O K Ó Ł nr XL/2014
z XL sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 28 marca 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 15.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył Gonciarczyk Stanisław – radny z Odrowąża , jego nieobecność
spowodowana jest wyjazdem za granicę.
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 18 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 zwróciła się do Rady o ewentualne propozycje do porządku obrad.
Żadne zmiany nie zostały zgłoszone, wobec czego Przewodnicząca Rady proponowany porządek
dzienny sesji poddała pod jawne głosowanie , w wyniku którego został przyjęty , przy
jednogłośnie , przy 18 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w 2013 roku.
7. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki oraz określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego,
b) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
c) upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu do
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059z późn. zm).
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d) powierzenie Gminie Kościelisko zadania, polegającego na przygotowaniu i złożeniu
kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2017 w Gminie Czarny Dunajec,
f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
g) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec,
h) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Po przyjęciu porządku obrad miało miejsce wręczenie Medali za zasługi dla obronności kraju
dla rodziców, których co najmniej trzech lub czterech synów wzorowo pełniło zasadniczą służbę
wojskową.
Wręczenie Medali srebrnych i złotych dokonał ppłk. Andrzej Bandoła z Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Nowym Targu. Medale zostały przyznane Decyzją Ministra Obrony Narodowej
w uznaniu zasług położonych w dziedzinie i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
Z terenu gminy Czarny Dunajec wręczono 5 medali, za zasługi dla obronności kraju.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXXIX sesji Rady Gminy zapoznał się radny Zięba Józef
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 XXXIX sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 18 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesyjnym została dostarczona wszystkim
radnym w formie pisemnej , przed sesją Rady. Nie budziła żadnych wątpliwości , gdyż nikt
z radnych nie wnosił żadnych uwag ani też pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Na salę obrad przybyli radni Ligas Andrzej i Solarczyk Jan. Aktualna ilość radnych – 20.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali radni :
Miętus Józef wnioskował o zabezpieczenie powstałego osuwiska przy drodze powiatowej
w miejscowości Stare Bystre w rejonie nasypu na „Skałce”, gdyż zagraża to bezpieczeństwu
ruchu drogowego.
Czepiel Tadeusz poruszył problem związany z przeniesieniem z dniem 1 kwietnia br.
całodobowej opieki lekarskiej z Czarnego Dunajca do Jabłonki w czasie weekendu (piątek niedziela). Osobiście wyznał , że jest zaskoczony tego typu rozwiązaniem, rozumie ,że sprawa ta
nie leży w gestii urzędu, lecz Specjalistycznego Szpitala w Nowym Targu, gdzie gmina ma
przedstawiciela w Radzie Społecznej i gdzie miesiąc temu gmina przekazała środki finansowe.
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W związku z tym pytał czy były rozmowy w tym temacie i czy Rada Społeczna ZOZ-u
nowotarskiego wyrażała aprobatę w tej kwestii.
Proponował nowelizację uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w części dotyczącej wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych,
w chwili obecnej ulgi takie stosuje się przy liczbie dzieci 4 i więcej, radny proponował aby ulgę
zastosować przy liczbie dzieci 3, ponadto jego zdaniem należy ograniczyć do minimum
potrzebne do złożenia wniosku dokumenty. Uzasadniał to tym ,że do tej pory bardzo znikomy
procent gospodarstw domowych korzysta z takiej ulgi.
Chowaniec Sebastian wnioskował o rozważenie dokończenia budowy nawierzchni asfaltowej
na drodze powiatowej w miejscowości Podszkle na odcinku od lasu w Piekielniku do Rynku
w Podszklu oraz wprowadzenia rozwiązania ułatwiającego organizację ruchu, ponieważ w chwili
obecnej nie wiadomo , która droga jest z pierwszeństwem przejazdu.
Poddał pod rozwagę sprawę remontu poddasza w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czarnym Dunajcu, który to w przyszłości mógłby być wykorzystany na potrzeby Centrum
Kultury i Promocji Gminy. Proponował , aby powstałe oszczędności przy planowanej
modernizacji kotłowni biomasowej wykorzystać właśnie na ten cel.
W związku z zamiarem przeniesienia siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z Czarnego Dunajca do Nowego Targu wnosił o podjęcie stosownych działań
mających na celu utrzymanie siedziby Agencji w Czarnym Dunajcu.
Palenik Beata – Przewodnicząca Rady apelowała o podjęcie działań zmierzających do
przeprowadzenia remontu drogi wojewódzkiej w kierunku Jabłonki. Podała za przykład
sąsiednią gminę Rabę Wyżną , gdzie drogi w błyskawicznym tempie są modernizowane,
natomiast Czarny Dunajec pozostaje daleko w tyle.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2013 roku złożyła Rawicka Beata koordynator
ds. uzależnień.
Treść gminnego programu obejmowały : profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną,
wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, realizowanie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Na realizację programów były przeznaczone w 2013 roku środki finansowe w wysokości
252.000 złotych pochodzące z wpłat przedsiębiorców, którym zostały wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wydatkowane w wysokości 99,53%. na niżej
wymienione programy :
I. Świetlice opiekuńczo –wychowawcze i środowiskowe ( jako program wczesnej profilaktyki),
w tym doposażenie świetlic w materiały biurowe i inne artykuły potrzebne do prowadzenia zajęć
Plan : 79.785, 00 zł,
Wydatki : 81.827,61 zł,
II. Roczna prenumerata miesięcznika „Wychowawca”
Plan : 2.405,00 zł,
Wydatki : 2.405,00 zł
III. Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych :
Plan : 3.450,00 zł,
Wydatki : 2.400,00 zł,
IV. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym psychologa :
Plan : 8.500,00 zł,
Wydatki : 8.000, 00 zł.
V. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym pedagoga szkolnego :
Plan : 10.460,00 zł,
Wydatki : 10.400, 00 zł.
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VI. Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego oraz roczna płaca dla koordynatora :
Plan : 55.500,00 zł.
Wydatki związane z wynagrodzeniem i kosztami z tym związanymi dla koordynatora ds.
uzależnień : 60.000, 00 zł.
VII. Koszty funkcjonowania komisji :
Plan : 18.000, 00 zł,
Wydatki : 17.992,15 zł.
VIII. Koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie :
Plan : 5.000,00 zł,
Wydatki : 5.198,00 zł.
IX. Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej :
Plan : 15.000,00 zł,
Wydatki : 14.853,80 zł,
X. Dofinansowanie zajęć na Oddziale Terapii Uzależnień przy Szpitalu w Nowym Targu
Plan : 2.000,00 zł
Wydatki : 1.995,00 zł.
XI. Dofinansowanie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
(detoksykacji)
Plan : 2.000,00 zł,
Wydatki : 1.890,00 zł,
XII. Szkolenie dla nauczycieli prowadzących świetlice :
Plan : 2.500,00 zł,
Wydatki : 2.500,00 zł,
XIII. Szkolenie dla pracowników punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych :
Plan : 1.500,00 zł,
Wydatki : 1.525,83 zł.
XIV. Warsztaty socjoterapeutyczne :
Plan : 4.800,00 zł,
Wydatki : 4.800,00 ł,
XV. Obóz socjoterapeutyczny
Plan : 17.600, 00 zł,
Wydatki : 17.600,00 zł,
XVI. Turnus rehabilitacyjny :
Plan : 10.000,00 zł,
Wydatki : 6.867,74 zł,
XVII. Śpiewajmy Panu :
Plan : 3.500,00 zł,
Wydatki : 3.498,51 zł,
XVIII. „Szept modlitwy na nasyj dziedzinie” :
Plan : 3.000,00 zł,
Wydatki : 2.997,24 zł,
XIX. Programy profilaktyczne realizowane w gimnazjach z tereny gminy Czarny Dunajec :
Plan : 7.000,00 zł,
Wydatki : 4.100,00 zł,
W ramach Dyskusji głos zabrali :
radny Tadeusz Czepiel zarzucał , iż sprawozdanie w części dotyczącej działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest nie do przyjęcia.
Argumentował to tym ,że Komisja nie sprawdziła się w sytuacji kiedy należało podjąć
zdecydowane działania, o których była informowana osobiście przez niego jak i Sołtysa
z Odrowąża, wręcz przeciwnie starała się udowodnić, że radny i sołtys kierował się prywatnym
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interesem. Wydatki Gminnego Programu w 2013 roku dotyczące funkcjonowania Gminnej
Komisji oraz szkolenia stanowiły 10% ogółem poniesionego budżetu.
W związku z tym pytał obecnych na sesji członków Gminnej Komisji o uzasadnienie
stwierdzenia użytego w odpowiedzi na piśmie z dn. 29.01.2014 r. „że Gminna Komisja nie
ulegnie naciskom osób usiłujących wykorzystać działalność Komisji do realizacji swoich
prywatnych celów”. W przypadku gdy nie usłyszy konkretnego wytłumaczenia podejmie kroki
prawne , łącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu.
Do podnoszonego zarzutu ustosunkowali się :
Walkosz Marian – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii. Stwierdził ,że od dwóch lat toczy się pewnego rodzaju akcja,
bardzo szkodliwa i wręcz wysunął tezę ,że jest to atakowanie Wójta Gminy, gdyż Komisja jest
powoływana i odwoływana przez Wójta Gminy. Ponadto przez radnego T. Czepiela i S.
Chowańca był wymieniany jeden właściciel dyskoteki „Dragon” w Czarnym Dunajcu , który
według nich łamał przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przez Sołtysa z Odrowąża
właściciel placówki handlowej w Odrowążu. Jego zdaniem poprzez Gminną Komisję próbuje się
prowadzić walkę polityczną i atakować Wójta.
Solawa Adam – członek Gminnej Komisji ustosunkowując się do zarzutu stwierdził, że radny T.
Czepiel był zapraszany na posiedzenie komisji. Na jednym z takich spotkań był obecny jeden
z przedsiębiorców z Odrowąża , który oświadczył , iż te działania wymierzone są w jego punkt,
takie stwierdzenie ma odzwierciedlenie w spisanym protokole, stąd zapewne taki zapis został
użyty się w piśmie.
Przy udzielanych odpowiedziach dochodziło do polemiki i wymiany zdań między
zainteresowanymi, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w problemowym temacie.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok – stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.7. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2013 rok
przedstawił miny. Bukowski Stanisław – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
W 2012 roku uchwałą Rady Gminy został przyjęty Program Rozwoju Sportu na terenie Gminy
Czarny Dunajec.
W 2013 roku zostało podpisanych 14 umów na rozwój biegów narciarskich, dwie umowy na
piłkę siatkową, jedna umowa na rozwój umiejętności z zakresu piłki nożnej z wykorzystaniem
infrastruktury „Orlik 2013” i na szkółkę tenisa stołowego. Ogółem poniesiony koszt programu to
kwota 78.638,91 złotych, w tym 54.322,55 zł na wynagrodzenia instruktorów, trenerów,
24.316,36 zł na zakup sprzętu sportowego i inne wydatki. Pozostała kwota w wysokości
21.361,09 zł, która była zabezpieczona na tworzenia i utrzymania tras narciarskich
w miejscowościach gminy, , w których działają szkółki narciarskie, jednak ze względu na
warunki pogodowe nie została wydana i wróciła do budżetu ogólnego gminy.
radna Stalmach Józefa podnosiła , iż na posiedzeniu Komisji Oświaty Dyrektor zapewnił, że
niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego.
Do uwagi odniosła się Skarbnik Gminy przypominając, że budżet gminy kończy się z dniem 31
grudnia, w przypadku gdy środki nie zostaną wykorzystane na danym zadaniu, nie przechodzą na
rok następny. Ponadto poinformowała ,że z budżetu gminnego zostały przeznaczone środki na
finansowanie dwóch programów realizowanych przez szkoły ; „Jeżdżę z głową” i „Już pływam”.
radny Chowaniec Sebastian zabierając głos w temacie złożonego Programu odniósł się do nie
wykorzystanych środków w 2013 roku, w ramach których radny proponował, żeby zakupić stroje
dla zawodników ze szkółki piłkarskiej w Piekielniku, tym bardziej, że ostatniego grudnia zostały
na szybko zakupione stroje sportowe dla Załucznego na które została wydana kwota 4,5 tys. zł.
Dlaczego więc działania są podejmowane wybiórczo, pomimo ,że są na ten cel środki finansowe.
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Do uwagi ustosunkował się Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy, który argumentował
,że do końca roku środki musiały być zabezpieczone, ponieważ w razie sprzyjających warunków
pogodowych trasy narciarskie należało przygotować, stało się jednak inaczej, nie mniej jednak
środki zostały spożytkowane na realizację dwóch programów o których wspomniała Skarbnik
Gminy. W okresie grudnia nie funkcjonują żadne szkółki, zakupiony sprzęt należy komuś
przekazać, kto byłby odpowiedzialny za niego.
Przedmiotowy Program został przez aklamację przyjęty do akceptującej wiadomości –
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg obrad, związany z podejmowaniem uchwał :
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Na sesji rady w dniu 7 marca br. Rada Gminy dokonała podjęcia uchwały w sprawie
wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na podstawie ustawy
z dnia 20 lutego 2009 roku. W związku z tym ,że w dniu 19 marca 2014 roku weszła w życie
nowa ustawa o funduszu sołeckim i art. 11 tejże ustawy stanowi, że traci moc ustawa z 2009 r.
dlatego też została przedłożona nowa uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2015
roku, natomiast uchwała z dnia 7 marca br. została uchylona.
Zmiany jakie zostały wprowadzone w nowej ustawie to :
nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały co roku,
sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia,
zgodnie z art. 7 , w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu
można złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć, jednak nie później niż do 31 października
danego roku.
zgodnie z art. 5 ust. 2 - wniosek danego sołectwa uchwala Zebranie Wiejskie.
Komentarza udzielała Skarbnik Gminy.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XL/372/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki oraz określenia zasad zwiększenia środków funduszu
sołeckiego.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W czasie przerwy salę obrad opuścił radny E. Kapałka . Aktualna ilość radnych – 19.
ppkt. b)
Rada Gminy do 31 marca danego roku obowiązana jest uchwalić program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi. Celem programu jest :
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
2) przeciwdziałania bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów,
3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt, w szczególności psów i kotów,
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4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
5) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
zwierząt,
6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Wykonawcami programu są :
1)
2)
3)
4)

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa,
Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu,
Przychodnia Weterynaryjna w Czarnym Dunajcu – Jacek Stopka – Studencki,
Gospodarstwo Rolne Józef Liszka Wróblówka

W roku 2013 na realizację Programu ogółem zostały wydatkowane środki finansowe
w wysokości 56.000 złotych.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XL/373/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie : wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Zgodnie z art 5. c znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.
U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje
dodatek energetyczny.
Odbiorca wrażliwy oznacza osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.
Zgodnie z art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dodatek energetyczny
przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Niniejszą uchwałą Rady Gminy w oparciu o art. 39
ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym upoważnia się Dyrektora Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu do prowadzenia postępowań i wydawania
decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XL/374/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie : upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.
Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).
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Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Sekretarz Gminy przedstawił kolejny projekt uchwały związany ze złożeniem wniosku w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tym razem konkurs dotyczy pozyskania
środków na projektowanie brakującej kanalizacji w aglomeracjach powyżej 10 tys.
mieszkańców. Taką aglomeracją jest Czarny Dunajec wspólną dla gminy Kościelisko , w skład
której wchodzą miejscowości takie jak : Witów , Dzianisz i Chochołów, Koniówka,
Podczerowne i Czarny Dunajec. Projekt ten należy zrealizować do końca 2015 roku. Jest to
bardzo dobra szansa dla gminy , dofinansowanie wynosi 85%, stąd też jest możliwość, aby
w gminie Kościelisko zaprojektować Dzianisz oraz w Czarnym Dunajcu uzupełniające kolektory
kanalizacyjne, głównie ulica Targowa oraz Chochołów i uzupełnienie w Podczerwonem. Koszt
zadania opiewa na kwotę ogółem 8 tys. zł, w podziale na dwie gminy koszt wynosi po 4 tys. zł.
Przedkładany projekt uchwały nie budził wątpliwości , przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XL/375/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie : powierzenia Gminie Kościelisko zadania, polegającego na przygotowaniu
i złożeniu kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. określa zadania organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec ofiar przemocy i wobec sprawców
przemocy. Zadaniem gminy, do którego realizacji zobowiązuje Ustawa o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie jest między innymi : opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie. Niniejszy program
zawiera charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, analizę problemów społecznych
w gminie Czarny Dunajec, określa cele i założenia Programu. Ma charakter długofalowy,
ponieważ jego działania obejmują lata 2014 – 2017. Założeniem jest ewaluacja Programu i jego
zmiany w miarę potrzeb i sytuacji społecznej.
Do przedkładanego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pytań nie było , dokonano
podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XL/376/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2017 w Gminie Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Również ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. nakłada obowiązek powołania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przedkładana do podjęcia uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu, który współpracuje na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów
indywidualnych i grupowych związanych z przemocą w rodzinie w sposób skoordynowany
i zapewniający skuteczne reagowanie na problem. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy
w drodze zarządzenia na trzy lata.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XL/377/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
oraz
szczegółowych
warunków
jego
funkcjonowania.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Kolejne projekty uchwał związane były z przedłużeniem umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym działek położonych w Czarnym Dunajcu dla prowadzenia działalności
gospodarczej – stacja bazowa dla potrzeb sieci telefonii komórkowej na okres 10- ciu lat.
Miesięczny czynsz dzierżawy ustalono na kwotę 881,98 zł netto miesięcznie.
Natomiast druga dzierżawa dotyczyła nieruchomości położonych w Czarnym Dunajcu –
Baligówce o łącznej powierzchni 0.5000 ha dla Pana Andrzeja Kierni dla prowadzenia
działalności gospodarczej – Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi na okres 15 –tu lat tj. do 31
grudnia 2029. Miesięczny czynsz dzierżawy został ustalony na kwotę 350, zł.
Do przedkładanych uchwał uwagi wnosili :
radny Chowaniec Sebastian podnosił , iż czynsz dzierżawy za nieruchomość o pow. 4 ary
wynosi 881 złotych dla T – Mobile Polska S. A , natomiast czynsz za działkę o pow. 50 arów dla
Pana Kierni Andrzeja 350 zł. Radny pytał czym to jest podyktowane, że występuje taka
rozbieżność cenowa. Ponadto proponowany okres dzierżawy 15 lat jest bardzo długi.
Przewodnicząca Rady – Palenik Beata wyraziła podobne stanowisko do swojego przedmówcy
, zwracając uwagę na fakt, że umowa dzierżawy w jednym i drugim przypadku kończy się
z dniem 31 grudnia 2014 roku, więc skąd ten pośpiech – pytała.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż Firma aby otrzymać decyzję środowiskową,
musi zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy otrzymać ze znacznym wyprzedzeniem , gdyż
procedura jest bardzo czasochłonna i Firma musi mieć jakieś zabezpieczenie.
Do podnoszonych uwag ustosunkował się Klimowski Władysław – radny i Sołtys Sołectwa
Czarny Dunajec uzasadniając przedłużenie umów dzierżaw zwracał uwagę na fakt, iż Rada
Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec wydała pozytywna opinię do przedmiotowych dzierżaw.
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Ponadto, argumentował ,że należy teren utwardzić, co będzie wymagało znacznych nakładów
finansowych, więc dzierżawca musi mieć zagwarantowaną długoterminową dzierżawę, aby tego
typu prace podjąć łącznie z remontem pomieszczeń gospodarczych, które w tej chwili są
zdewastowane. Kontynuacja działalności gospodarczej w perspektywie 15 lat pozwoli
dzierżawcy na właściwy wkład rzeczowy , jaki wniesie na urządzenie placu, co równocześnie
podniesie wartość tej działki, a dochód z tytułu dzierżawy dla gminy przyniesie dodatkowe
korzyści. Na koniec Sołtys zwrócił się do Rady o zrozumienie i podjecie właściwej decyzji.
radny Tadeusz Czepiel twierdził ,że proponowana dzierżawa budzi pewien niepokój,
w związku z czym sugerował , aby rozważyć możliwość sprzedaży tego terenu , który i tak jest
przemysłowy , a tym samym dać szansę rozwoju dla dzierżawcy.
Po wyjaśnieniach Kierownika Budownictwa , iż przedmiotowy teren nie jest przemysłowym lecz
zalewowym ,w związku z czym jego przekształcenie raczej jest niemożliwe oraz Sołtysa , który
stwierdził, iż Rada Sołecka na pewno nie wyrazi zgody na sprzedaż terenu- Przewodnicząca
Rady poddała kolejno projekty uchwał pod głosowanie :
U C H W A Ł A Nr XL/378/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” , przy 1 głosie „wstrzymującym” ,podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.
Jeden radny będący na sali nie wziął udziału w głosowaniu.
ppkt. h)
U C H W A Ł A Nr XL/379/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami
„za” , przy 3 głosach „wstrzymującym” ,podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
W imieniu Wójta Gminy odpowiedź na interpelację radnego S. Chowańca w kwestii Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielił Kołodziejczyk Ryszard
– insp. ds. rolnictwa. Stwierdził, że sprawa przeniesienia siedziby Agencji z Czarnego Dunajca
do Nowego Targu jest w dalszym ciągu brana pod uwagę. Na terenie powiatu odbył się już jeden
przetarg , z czterech proponowanych obiektów , jeden tylko spełniał odpowiednie warunki
lokalowe, nie spełniał natomiast warunków cenowych, w związku z czym przetarg został
unieważniony. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu podjął pewne działania poprzez zebranie
podpisów w celu obrony i pozostawienia siedziby Agencji w Czarnym Dunajcu.
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Do akcji włączyły się sąsiednie gminy takie jak : Jabłonka , Lipnica i Raba Wyżna, gdyż te
gminy obejmują ¾ rolników zarejestrowanych w tut. Agencji i ekonomicznie nie ma żadnych
podstaw, aby dokonywać zmiany siedziby. Poszło również wystąpienie do Prezesa do Warszawy
, w którym zostało podniesione ,że Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu poniósł duże koszty
związane z uporządkowaniem terenu wokół Agencji, zostały wybudowane nowe parkingi,
natomiast w Nowym Targu rolnik musiałby ponosić dodatkowe koszty związane z opłatą za
parking. Zaznaczył , że Urząd robi wszystko, aby nie doszło do przeniesienia siedziby biura
Agencji do Powiatu.
W kwestii zabezpieczenia osuwiska przy drodze powiatowej w miejscowości Stare Bystre oraz
dokończenia budowy nawierzchni asfaltowej w Podszklu i modernizacji drogi wojewódzkiej
w stronę Jabłonki, Urząd Gminy wystąpi z odpowiednimi pismami.
W temacie opieki całodobowej – odpowiedź zostanie radnemu T. Czepielowi udzielona na
piśmie. Natomiast kwestię nowelizacji uchwały w sprawie opłat za odpady komunalne przybliżył
Sekretarz Gminy, stwierdzając , iż decyzja będzie podejmowane wspólnie, im bardziej uchwała
zostanie zliberalizowana to skorzystają z tego rodziny wielodzietne, jednak należy wziąć pod
uwagę i to ,że wpływy do budżetu gminy z tego tytułu będą mniejsze. Jednak jakiekolwiek
zmiany będą dopiero wprowadzone od przyszłego roku.
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na interpelację radnego S. Chowańca w kwestii dotyczącej
oszczędności jakie zdaniem radnego powstały przy przeprowadzonym przetargu na modernizację
kotłowni biomasowej. Poinformowała, iż w przypadku gdy są realizowane zadania inwestycyjne
przy udziale środków unijnych, to zmniejszenie oferty cenowej przy przetargu oznacza również
zmniejszenie dotacji. Uzupełniając odpowiedź Wójt Gminy oświadczył, iż pomysł modernizacji
poddasza w remizie OSP w Czarnym Dunajcu nie może być w ogóle brany pod uwagę.
W sprawie dokończenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej zabierając głos Sołtys
Sołectwa Podszkle oświadczył, iż w pierwszej kolejności należy zaplanować wykonanie
chodnika, ponadto w trakcie projektowania jest droga powiatowa w stronę Podwilka i przy okazji
jej budowy , planowane jest dokończenie budowy pozostałego odcinka nawierzchni asfaltowej.
W sprawie remontu dróg wojewódzkich nr 957 i 958 Kierownik Referatu Budownictwa
poinformował, że w tym temacie przeprowadził rozmowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Krakowie. Z uzyskanych informacji wynika ,że zadania te są priorytetowe i przeznaczone do
modernizacji w latach 2015- 2018 pod warunkiem pozyskania środków unijnych. Do połowy
2015 roku ma powstać koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 958 na odcinku Chabówka
– Czarny Dunajec. Pierwsza informacja o środkach unijnych powinna pokazać się pod koniec
tego roku.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 15 dokonała zamknięcia obrad XL sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

