P R O T O K Ó Ł nr XLII/2014
z XLII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 23 maja 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 40.
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 20 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad w pkt. 6 ppkt. f) dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec. Natomiast w to miejsce zaproponowała w prowadzenia uchwały
w sprawie sprostowania treści Uchwały Nr XL/375/2014 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.
Za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników
mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec opowiedziało się 20 radnych.
Projekt uchwały w sprawie sprostowania treści uchwały Nr XL/375/2014 z dnia 28 marca 2014
roku - został przyjęty do porządku obrad jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
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a) zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2014 , Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24
stycznia 2014 roku,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014 – 2025.
c) rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa.
d) zmiany uchwały Nr XXXVIII/349/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.
e) zmiany uchwały Nr XL/373/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Czarny Dunajec.
f) sprawie sprostowania treści Uchwały Nr XL/375/2014 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.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
w sprawie planowanej lokalizacji strefy „A” obszaru ochrony uzdrowiskowej
w Gminie Czarny Dunajec.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XLI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Leja Andrzej, 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 XLI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 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.
W trakcie jej przyjmowania zapytania wnieśli :
radny Chowaniec Sebastian pytał co było tematem spotkania odbytego w dniu 6 maja br.
z przedstawicielami klubów sportowych z terenu Gminy?
W związku z podpisaniem umowy na budowę ścieżki rowerowej pytał czy gmina otrzymała
środki finansowe na ten cel.
Co z rozbudową linii światłowodowej i w którym kierunku będzie przebiegała.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował, że spotkanie dotyczyło omówienia
dotychczasowych zasad funkcjonowania programu sportu, jakie ewentualnie należy wprowadzić
zmiany oraz formy udzielenia pomocy klubom. Konkluzja spotkania była taka, aby nie
wprowadzać na razie żadnych zmian, trenerzy którzy angażują się w szkolenie młodzieży
zwłaszcza jeśli chodzi o sporty zimowe są zadowoleni z pracy. Podjęto wnioski dotyczące
wspólnych wyjazdów na dalsze zawody sportowe oraz ustalono, aby zastanowić się nad
wsparciem dwóch klubów, które prowadzą zajęcia z treningów skoków narciarskich
i uwzględnienia ich w programie rozwoju sportu.
W temacie ścieżki rowerowej Sekretarz stwierdził, że prace już się rozpoczęły i dofinansowanie
zostało przyznane, po zatwierdzeniu zmian przez Komitet Monitorujący w wysokości
2.993.649,76 euro. Zakres robót obejmuje 4 mosty 11 przepustów, a także przebudowę linii
światłowodowej, która idzie zupełnie w innym kierunku ( wyłączono miejscowości Piekielnik
i Załuczne) niż pierwotnie ustalano z gminami.
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Wykonawcy Spółki Województwa Małopolskiego, którym powierzono zadanie związane
z realizacją projektu, na pytanie dlaczego tak się stało nie potrafili odpowiedzieć.
radny Czepiel Tadeusz odnosząc się do tematu związanego z przebudową światłowodu
stwierdził, że jest to działanie wybiórcze w związku z czym wnioskował, aby w tej sprawie
wystąpić do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za tego typu niezrozumiałe decyzje.
W dalszej części poruszył sprawę ulewy jaka miała ostatnio miejsce na terenie gminy i czy
w związku z tym gmina uruchomiła jakieś środki finansowe na poprawę doraźną zniszczonych
dróg gminnych, tak aby były one przejezdne.
Odpowiedź w temacie przeznaczenia środków finansowych na usuwanie skutków powodzi,
została radnemu udzielona przy okazji podejmowania uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy.
Przedmiotowa Informacja przez aklamację została przyjęta do akceptującej wiadomości –
stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali niżej wymienieni radni:
radny Chowaniec Sebastian nawiązując do odpowiedzi na interpelację z dnia 7 marca,
dotyczącą wykarczowania pni po zeszłorocznej wycince jak również dokonania przeglądu drzew,
które należy przeznaczyć do wycięcia w ciągu drogi wojewódzkiej od Czarnego Dunajca
w kierunku Piekielnika stwierdził ,że podczas ostatniej wichury okazało się ,że stan niektórych
drzew był naprawdę katastrofalny, ponieważ zostało powalonych około 100 drzew, wiele też
drzew zostało naruszonych podczas wichury i należy je natychmiast usunąć , gdyż stwarzają
niebezpieczeństwo. W związku z tym Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien w tego typu
zdarzeniach podejmować działania natychmiast.
Zgłaszają się do niego co jakiś czas Przedstawiciele różnych Firm zazwyczaj budowlanych
którzy twierdzą ,że są dyskryminowani, gdyż przychodzą do urzędu i pytają czy są jakieś prace
do wykonania z zamówień „z wolnej ręki”, otrzymują informację, że tego typu prac gmina nie
ma, natomiast później okazuje się, że innym Firmom takie prace są zlecane. Z rejestru zamówień
publicznych wynika, że ceny usług zamówień z „wolnej ręki” są rażąco wysokie, ponadto brak
konkurencyjności. Nie może być tak- twierdził radny, że na terenie gminy działa kilkanaście
firm, a o zamówieniach z wolnej ręki dowiadują się nieliczni przedsiębiorcy.
Poruszył sprawę kolejnego ciężkiego pobicia chłopaka, tym razem z Podszkla, zdarzenie to
miało miejsce w lokalnej dyskotece. Pobicia zazwyczaj dokonywane są przez ochronę dyskoteki
i zdarzają się one regularnie. W związku z tym twierdził, że Policja musi podjąć zdecydowaną
działania, aby nie doszło do tragedii, takiej jaka niedawno miała miejsce w Nowym Targu.
radny Garbaciak Tomasz w związku z ukazaniem się w szkołach Deklaracji w sprawie
wyrażenia zgody przez rodzica, opiekuna na udział dziecka w zajęciach z łyżwiarstwa w roku
szkolnym 2014/2015 ,wraz z deklaracją opłacenia składki członkowskiej w wysokości 25
złotych, pytał o szersze informacje w tej kwestii, związane chociażby z dowozem dzieci i czy
proponowana składka obejmuje ubezpieczenie itp.
Została rozpoczęta rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu , natomiast nie została wcześniej
rozwiązana sprawa związana z ruchem komunikacyjnym oraz parkingiem, biorąc pod uwagę, że
natężenie ruchu jest ogromne. Nie zostały uprzątnięte donice z kwiatami, niedawno posadzone
zostały drzewa w Rynku, które podczas remontu na pewno zostaną naruszone.
Przewodnicząca Rady – Palenik Beata wnioskowała o udrożnienie studzienek kanalizacji
burzowej na ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu, gdyż podczas ostatniej ulewy ulice
zamieniały się w rwące potoki.
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radny Czepiel Tadeusz na sesji w miesiącu marcu prosił o sporządzenie wykazu rodzin
wielodzietnych z terenu gminy w celu zastosowania ulg, przy opłatach za odpady komunalne
i skutki finansowe zastosowania tego typu ulg. Ile osób w tym roku skorzystało z tych ulg i co
z nowelizacją uchwały w sprawie opłat za odpady komunalne.
Ostatnio w prasie ukazała się informacja, że gmina Łapsze zleciła Firmie zewnętrznej wykonanie
opracowania skutków wystąpienia gminy z Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Nowym Targu. Rok temu otrzymał odpowiedź na zgłoszoną interpelację, że gmina Czarny
Dunajec nie planuje wystąpienia ze Spółki , jednak proponował wykonanie takiego opracowania.
W związku z przeniesieniem opieki lekarskiej całodobowej z Czarnego Dunajca do Jabłonki,
pytał jakie działania podjęła Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, aby opieka lekarska pozostała w Czarnym Dunajcu. Zwrócił
uwagę na fakt ,że osoby starsze muszą korzystać z opieki lekarskiej w Jabłonce, natomiast aby
zrealizować receptę muszą jechać do Nowego Targu. Według radnego – nie może dochodzić do
tego typu absurdalnych sytuacji .
W związku z zamiarem przeniesienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytał
czy jest pomysł na zagospodarowanie tego budynku.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Projekt zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Poinformowała ,że projekt zmian różni się od tego, co radnym zostało przesłane w materiałach
przed sesją rady, ze względu na zaistniałe sytuacje, w tym również i pogodowe.
Nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 174.700 złotych.
Zmiany w wydatkach dotyczyły :
• Dodatkowe środki w wysokości 42.700 złotych na opracowanie studium
zagospodarowania przestrzennego gminy, z przeznaczeniem na ponowne uzgodnienia,
opiniowanie i wyłożenie do publicznego wglądu, po wprowadzeniu złożonych wniosków.
• wykonanie toalet publicznych przy parkingu w Chochołowie 100.000 złotych,
• wykonanie dokumentacji na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu od strony kościoła
do budynku Urzędu Gminy 32.000 złotych,
• Przeniesienie kwoty 130.000 złotych z wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji na likwidację
skutków powodzi po ulewach , które miały miejsce od 15 do 17 maja 2014 roku. Środki
przeznaczone są nie na odbudowę zniszczonych dróg lecz na uzyskanie przejezdności
tych dróg.
• Na wniosek Sołectwa Odrowąż przeniesienie kwoty 13.000 złotych z pozycji budowa
zbiornika przeciwpożarowego na remont dróg w Odrowążu.
• Na wniosek Sołectwa Podszkle przeniesienie kwoty 25.000 złotych z pozycji remont
dróg, na remont ogrodzenia przy szkole w Podszklu.
W związku z powyższymi zmianami zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy
do kwoty 174.700 złotych- wolne środki na koncie bankowym.
Bezpośrednio po przedstawieniu powyższych zmian, z uwagi na to ,że nie było pytań,
przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XLII/385/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 maja 2014 roku
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w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny
Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 roku.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy podyktowana była wprowadzonymi zmianami
do budżetu gminy, tj. zmianami kwot dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem nowego
zadania pod nazwą :
• „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w Aglomeracji Czarny Dunajec na terenie Gminy Czarny Dunajec”.
W prognozie dochodów w 2016 roku na to zadanie została zaplanowana dotacja ze środków Unii
Europejskiej jako zwrot środków sfinansowanego w 2015 roku przedsięwzięcia w wysokości
255.000 złotych.
Pytań nie było, została podjęta uchwała jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLII/386/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 maja 2014 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014
– 2025.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Pismem z dnia 30 kwietnia 2014 roku Pani Danuta Małysiak wniosła skargę do Rady Gminy
w Czarnym Dunajcu na działalność sołtysa wsi Piekielnik, zarzucając mu nienależyte
wypełnianie funkcji sołtysa. W szczególności zarzuciła, iż od wielu lat bezskutecznie stara się
o utwardzenie lub wyasfaltowanie drogi gminnej koło „Kadłubka” na roli „Smutkowej”. Sołtys
tłumaczy się brakiem pieniędzy na wykonanie remonty tej drogi, a w tym samym czasie
remontuje inne wiejskie drogi, nawet tam gdzie nie ma domów jak np: drogę koło „Pastorka”.
Ponadto nowo planowane drogi asfaltowe urządzane są – w opinii skarżącej- „ po znajomości”
sołtysa z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 r. po zapoznaniu się
z treścią skargi, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające zapoznając się z dokumentami
związanymi z rozpatrywaną sprawą i wysłuchała wyjaśnień sołtysa. Komisja Rewizyjna ustaliła,
iż na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2013 r. Rada Sołecka wsi Piekielnik zawnioskowała
o przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego na rok 2014 na remont dróg polnych w tej
miejscowości w kwocie 50.000 złotych, w tym na remont drogi do zbiornika przeciwpożarowego
na roli „Malatowej”. Wniosek Rady Sołeckiej został przyjęty i przegłosowany na Zebraniu
Wiejskim sołectwa Piekielnik w dniu 18 sierpnia 2013 r. Ponadto Komisja stwierdziła , iż
wniosek w sprawie realizacji przedsięwzięć finansowych z funduszu sołeckiego na 2014 rok
został przyjęty zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim.
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Remont drogi gminnej na roli „Smutkowej” w Piekielniku przewidziany jest w najbliższym
czasie. Decyzję o tym podejmą w przewidzianym przez prawo czasie i trybie organy samorządu
wsi Piekielnik.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym nie potwierdziła
zasadności zarzutów podnoszonych w skardze. Remonty i modernizacja dróg wiejskich jest
prowadzona w miejscowości Piekielnik sukcesywnie, w miarę posiadania środków finansowych
na ten cel. Decyzję o kolejności remontu i ilości środków finansowych przeznaczanych na
naprawę lub modernizację konkretnej drogi podejmuje Zebranie Wiejskie na wniosek Sołtysa
i Rady Sołeckiej. Ostatecznie sprawę zatwierdza Wójt Gminy. Nie stwierdzono aby remonty
dróg w miejscowości Piekielnik były prowadzone niecelowo, wybiórczo czy np. „po
znajomości”. Rola sołtysa w przedmiocie remontu wiejskich dróg jest ograniczona i nie można
winić organu wykonawczego wsi o stan jednej wybranej drogi , a tym bardziej oskarżać sołtysa
wsi o nieuprawnione działania bez podania żadnych dowodów na tą okoliczność. Kompetencje
sołtysa wsi tak jak i Wójta Gminy czy Rady Gminy są ściśle określone przez obowiązujące
prawo.
Z wyżej opisanych powodów skargę Pani Danuty Małysiak Komisja uznała za bezzasadną.
Rada Gminy przyjęła stanowisko reprezentowane przez Komisję Rewizyjną w kwestii uznania
skargi Pani Danuty Małysiak za nieuzasadnioną, z przyczyn opisanych j/w.
Na tę okoliczność podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XLII/387/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 maja 2014 roku
w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Zmiana uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014 związana była z wprowadzeniem do programu nowych
wydatków w wysokości 27.000 złotych. Ponadto wprowadzono korektę do projektu uchwały
w § 1 ust. 2 polegającej na tym ,że pierwotnie planowane środki finansowe w wysokości 5.000
złotych na cel remontu pomieszczeń w miejscowości Nowy Targ przeznaczonych dla osób
uzależnionych z terenu gminy Czarny Dunajec , zostaną przyznane po otrzymaniu stanowiska
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwotę tą proponuje
się zapisać jako rezerwę w § 1 ust.5.
Pytań nie było, dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLII/388/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 maja 2014 roku
w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXVIII/349/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2014.
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Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścił radny A. Ligas.
ppkt. e)
W związku z Zawiadomieniem Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Prawny o wszczęciu
postępowania administracyjnego z urzędu dotyczącego kontroli legalności uchwały w sprawie
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaszła konieczność dokonania
zmiany uchwały Nr XL/373/2014 z dnia 28 marca 2014 roku.
Przedkładana uchwała nie budziła wątpliwości, dokonano jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XLII/389/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 maja 2014 roku
w sprawie : zmiany uchwały Nr XL/373/2014 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 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
ppkt. f)
Ostatni projekt uchwały dotyczył sprostowania treści uchwały nr XL/375/2014 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. Sprostowaniu uległ numer konkursu poprzez zastąpienie błędnie
zapisanej początkowej liczby „13” liczbą „12”.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLII/390/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 maja 2014 roku
w sprawie : sprostowania treści Uchwały Nr XL/375/2014 z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie powierzenia Gminie Kościelisko zadania, polegającego na
przygotowanie 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
Przed głosowaniem na salę obrad powrócił radny A. Ligas.
Ad. pkt. 7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych udzielał Wójt Gminy i Sekretarz Gminy.
radny Chowaniec Sebastian – Zostaną podjęte działania w sprawie uprzątnięcia zniszczonych
drzew podczas ostatniej wichury wzdłuż drogi wojewódzkiej Czarny Dunajec – w stronę
miejscowości Piekielnik.
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Odpowiedź na interpelację w sprawie zamówień tzw. „ z wolnej ręki” zostanie radnemu
udzielona pisemnie.
Interpelacja dotycząca bójek w lokalnej dyskotece z udziałem ochrony zostanie skierowana do
załatwienia wg. właściwości - Komendantowi Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu.
radny Garbaciak Tomasz – sprawę deklaracji rodzica na udział dziecka w zajęciach
z łyżwiarstwa wyjaśnił Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk, stwierdzając ,że deklaracje
rozesłane po szkołach z terenu gminy miały na celu rozeznanie tematu. Na spotkaniu Dyrektora
Gminnego Zespołu Oświatowego z udziałem Dyrektorów Szkół z terenu gminy oraz trenera,
który posiada odpowiednie kwalifikacje aby tego typu zajęcia poprowadzić, zdecydowano by
informacyjnie takie deklaracje rozesłać. Zaznaczył, że działania są w fazie wstępnej , należy
wcześniej zebrać pewne informacje , tak aby w okresie zimy ewentualnie takie zajęcia utworzyć.
Były rozważane różne opcje , np : by zajęcia prowadzić w godzinach pracy, wtedy oczywiście
nie wchodzą w grę opłaty, natomiast jeżeli zajęcia byłyby prowadzone po godzinach, trzeba
zakładać koszty minimalne. Proponowana opłata uwzględnia wszystko.
Temat rewitalizacji Rynku w Czarnym Dunajcu przybliżył Wójt Gminy. Stwierdził, że remont
Rynku nie pojawił się nagle, ponieważ rozważany jest już od 4 lat. W budżecie gminy na 2014
rok zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 500.000 złotych. W miesiącu maju
Firma wyłoniona w przetargu przystąpiła do prac, zgodnie z umową prace mają być zakończone
do końca lipca br. Wójt oświadczył, że drzewa są dobrze zabezpieczone i na pewno nie zostały
naruszone i żadne przewody lewą stroną nie będą przebiegały. Druga strona Rynku zostanie
modernizowana w terminie późniejszym , po wykonaniu dokumentacji.
Sprawa udrożnienia studzienek kanalizacji burzowej na ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu
zostanie przekazana Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg w Krakowie.
radny Czepiel Tadeusz – Do sprawy sporządzenia wykazu rodzin wielodzietnych z terenu gminy
i zastosowania ulg przy opłatach za odpady komunalne ustosunkował się Sekretarz Gminy
stwierdzając ,że dane te zostaną przygotowane w okresie wakacji, gdyż wymagają dużego
wkładu pracy, gmina nie posiada bazy takich rodzin, po drugie istnieje obawa , czy tego typu
dane można w ogóle ujawniać , gdyż obowiązuje ochrona danych.
Sprawa zlecenia wykonania ekspertyzy skutków wystąpienia gminy ze Spółki PPKustosunkowując się do kwestii Sekretarz stwierdził, że można zlecić wykonanie opracowania
ekonomicznego audytowi wewnętrznemu. Problem wysokich taryf za ścieki powodowany jest
dużą skalą inwestycji , które przy działalności gminy idą z budżetu , nigdy nie znajdują
odzwierciedlenia w taryfie. Spółka inwestuje wszystkie koszty, kredyty , wkład własny do
projektu unijnego, wszystko to trafia do taryfy. Ewentualnie jeżeli zaniepokojenie budzi złe
zarządzanie spółką, czy nieudolność to przeprowadzenie kontroli należy zlecić audytowi, ale jak
do tej pory takich sugestii nie było – stwierdził Sekretarz, wszystkie wyliczenia finansowe
trafiają do spółki.
Odpowiedź na interpelację związaną z przeniesieniem opieki całodobowej z Czarnego Dunajca
do Jabłonki zostanie radnemu udzielona na piśmie.
Do końca roku 2014 Urząd Gminy ma podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na dzierżawę budynku, co do jego zagospodarowania Wójt oświadczył,
że wstępnie pomysł jest taki, aby go przeznaczyć na potrzeby służby zdrowia.
Na tym został wyczerpany pkt. związany z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje Radnych.
Ad. pkt. 8. Opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie przedstawił
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk. Wniosek w sprawie wydania opinii dotyczącej
lokalizacji strefy „A” obszaru ochrony uzdrowiskowej był przedmiotem posiedzenia Regionalnej
Rady Ochrony Przyrody (organu opiniodawczo – doradczego w zakresie ochrony przyrody
działającego przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Krakowie) , które odbyło się
w dniu 14 kwietnia 2014 roku.
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Na spotkaniu między innymi omówiono uwarunkowania przyrodnicze dwóch wariantów,
wynikające z ich lokalizacji w obszarach Natura 2000. W przypadku lokalizacji w sołectwie
Czarny Dunajec strefa „A” ingeruje w zasięg występowania siedliska przyrodniczego będącego
przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 : górskie łąki kośne. Natomiast wariant
lokalizacji strefy „A” w sołectwie Piekielnik ingeruje w większym stopniu w przedmioty
ochrony obu obszarów Natura 2000: górskie łąki kośne, torfowiska wysokie i torfowiska
przejściowe. Ponadto lokalizacja ta ingeruje w czynne tokowisko cietrzewi, które są
najistotniejszym przedmiotem ochrony ptasiego obszaru Natura 2000.
Rada wyraziła negatywną opinię na temat dwóch proponowanych lokalizacji strefy „A”
uzdrowiska w granicach obszarów Natura 2000. Wskazano ,że obrany uzdrowiskowy kierunek
gminy jest dobry, lecz zaproponowane lokalizacje mogą wpływać negatywnie na przedmioty
ochrony obszarów. Zaproponowano rozważenie trzeciego wariantu lokalizacyjnego inwestycji,
poza obszarami Natura 2000, w miejscach już zainwestowanych np: pomiędzy miejscowościami
Rogoźnik i Czarny Dunajec. Zwrócono również uwagę na konieczność przeprowadzenia dla
inwestycji oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Ponadto przedstawiciele Rady poruszyli temat zabudowywania ww. obszarów
Natura 2000 wzdłuż drogi Piekielnik- Czarny Dunajec oraz efektów dewastacji lasu położonego
na zachód od miejscowości Czarny Dunajec. Las ten jest zlokalizowany przy granicy jednej
z proponowanych stref „A” uzdrowiska, co może przyczynić się do dalszego negatywnego
wpływu turystów na jego stan.
Biorąc pod uwagę powyższe – Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Krakowie negatywnie
zaopiniowała dwie propozycje lokalizacyjne utworzenia obszaru ochrony uzdrowiskowej
w gminie Czarny Dunajec , z uwagi na potencjalny negatywny wpływ na obszary Natura 2000
Torfowiska Orawsko – Nowotarskie.
Podsumowując Sekretarz stwierdził ,że jeżeli strefa uzdrowiskowa byłaby wyznaczone w lesie
gminnym , to tylko może to wpływać na korzyść, zaznaczył, iż w tej części opinia jest
kompletnie niezrozumiała. Zaznaczył , iż opinia Regionalnej Dyrekcji nie jest wiążąca
i ostateczna decyzja należy do Rady Gminy. Prawdziwie zetknięcie z Regionalną Dyrekcją
nastąpi dopiero wtedy, kiedy uda się operat doprowadzić do końca. Do dwóch lat gmina ma
obowiązek wprowadzić strefę „A” do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w przeciwnym wypadku pomysł utworzenia strefy uzdrowiskowej upada.
Po przeprowadzeniu w tym temacie dyskusji Rada Gminy w głosowaniu jawnym, przy
18 głosach „za” zadecydowała , aby kontynuować rozpoczęte prace związane z utworzeniem
strefy „A” uzdrowiska z lokalizacją w sołectwie Czarny Dunajec.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski.
Bobek Józef – Sołtys Sołectwa Odrowąż stwierdził, iż na sesji w miesiącu styczniu zabierając
głos w temacie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
został pomówiony, że jakoby miał udziały w sklepie w miejscowości Odrowąż będący
własnością Gminnej Spółdzielni w Czarnym Dunajcu. Przedstawił Przewodniczącej Rady
i Wójtowi Gminy stosowne dokumenty w sprawie dzierżawy tego sklepu i w związku z tym
oczekuje stosownego publicznego przeproszenia.
Ponadto poinformował, iż w dniu wczorajszym na Radzie Społecznej Samodzielnego Gminnego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej był rozważany temat opieki całodobowej. Jako
członek tej Rady zaznaczył ,że Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taki stan rzeczy. Natomiast jego
zdaniem Rada Gminy nie powinna koło tego tematu przejść obojętnie, powinna wyrazić swoją
dezaprobatę, oraz swoje zdecydowane stanowisko, podejmując na tę okoliczność Rezolucję.
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Podobne stanowisko Rada Gminy winna wyrazić w temacie przeniesienia Biuro Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Kowalczyk Władysław – Sołtys Sołectwa Ciche w imieniu swoich mieszkańców prosił
o zwrócenie się do operatorów telefonii komórkowej o umieszczenie stacji przekaźnikowej
w Cichem Górnym.
Rafacz Tadeusz – radny Rady Powiatu odniósł się do kwestii związanej z przeniesieniem
opieki całodobowej, przyznał ,że również radni powiatowi nie mieli żadnego wpływu na taką
decyzję , ponieważ zostali postawienie przed faktem dokonanym. Przetarg wygrał Szpital
Podhalański w Nowym Targu i tego nie można zmienić. Natomiast zapewnił , iż w tej sprawie
wystąpi z interpelacją do Dyrektora Szpitala, jakie były brane pod uwagę kryteria ,żeby opieka
całodobowa była w Jabłonce.
W temacie Agencji Restrukturyzacji wystąpił zapytaniem do Starosty czy są prowadzone jakieś
działania w kierunku wydzierżawienia pomieszczenia pod siedzibę. W odpowiedzi uzyskał
informację, że żadne rozmowy nie były prowadzone. Nie mniej jednak radni powiatowi z terenu
gminy Czarny Dunajec i Jabłonka wystąpili z pismem o pozostawienie Agencji w Czarnym
Dunajcu. Niestety odpowiedź przyszła negatywna.
radny Szymusiak Adam wystąpił z prośbą, która była ostatnio poruszona na Zebraniu Wiejskim
o zwolnienie dzieci i młodzieży z opłat za korzystanie z hali sportowej.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 40 dokonała zamknięcia obrad XLII sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

