P R O T O K Ó Ł nr XLVI/2014
z XLVI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 24 października 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 30.
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. 9 ppkt. „l „ dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czarny Dunajec.
Proponowana zmiana została poddana pod jawne głosowanie , w wyniku którego proponowany
projekt uchwały, został wprowadzony 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.
6.
7.
8.
9.
a)
b)
c)

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych kadry kierowniczej.
Informacja Przewodniczącej Rady o wynikach analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy Czarny Dunajec o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Czarny Dunajec w roku szkolnym 2013/2014.
Podjęcie uchwał w sprawie :
zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 roku.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014 – 2025.
udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
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d) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny
Dunajec.
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
f) wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie likwidacji aglomeracji Czarny Dunajec – Stare Bystre.
g) wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie likwidacji aglomeracji Czarny Dunajec –Piekielnik.
h) nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
i) warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec.
j) programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
k) .określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Czarny Dunajec oraz jej jednostkom podległym, oraz
wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
l) wyrażenia zgody na nabycie przez gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czarny Dunajec
10.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Wręczenie odznaczeń państwowych przez Wojewodę Małopolskiego.
13. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XLV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Ligas 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 XLV sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 21 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.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrał jedynie radny Chowaniec Sebastian wyrażając
swoje zdziwienie faktem ogłoszenie przetargu na operatora lodowiska w Czarnym Dunajcu.
Według niego inwestycja została wykonana ze środków budżetu gminy i nie powinna być
przedmiotem dzierżawy.
Ad. pkt. 6. Informację o przeprowadzonej analizie danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych kadry kierowniczej Urzędu Gminy złożył Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Oświadczenia majątkowe ogółem w 2013 roku złożyło 10 osób ,pełniących funkcje
Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Kierownicy i Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w wymaganym terminie.
W dniu 12 maja 2014 r. zostały przesłane do Urzędu Skarbowego, który to Urząd dokonał
analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
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W wyniku przeprowadzonej analizy , Urząd Skarbowy stwierdził nieprawidłowości
w przesłanych oświadczeniach majątkowych 3 osób. Osoby te zostały wezwane do uzupełnienia
i wyjaśnienia stwierdzonych różnic poprzez złożenie sprostowania oświadczenia majątkowego
w formie korekty. W pozostałych oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich
złożenia nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ad. pkt. 7. Informację z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych Radnych Rady Gminy złożyła – Przewodnicząca Rady Gminy – Palenik Beata.
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok złożyli wszyscy radni. Oświadczenia majątkowe zostały
złożone w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku oraz dołączono do nich kopię
zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu. W wyniku dokonanej analizy Urząd
Skarbowy nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w przesłanych oświadczeniach majątkowych
radnych.
Ad. pkt. 8. Informację Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny
Dunajec w roku szkolnym 2013/2014 złożyła Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Zgodnie z wymogiem art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego , w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu
i egzaminów, w szkołach tych typów , których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego.
W roku szkolnym 2013/2014 podjęto podstawowe strategiczne decyzje prawne dotyczące :
• Połączenia w Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem szkoły podstawowej i gimnazjum , z dniem 1 stycznia 2014 roku,
• Połączenia w Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem
szkoły podstawowej i gimnazjum, z dniem 1 stycznia 2014 roku,
• Wpisania do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych , Przedszkole Integracyjne
„Bajkowe Przedszkole „ w Czarnym Dunajcu,
• Rozpoczęcia działalności Publicznego Liceum Integracyjnego SPSK w Czarnym
Dunajcu,
• Przeniesienia siedziby Gminnego Zespołu Oświatowego na ulicę Kolejową 14
w Czarnym Dunajcu,
• Zmiany sposobu obsługi finansowej szkół,
• Edukacji regionalnej. Zainicjowanie I Podhalańskiego Konkursu Czytelniczego
„Góralskie cytanie” przy współpracy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową oraz Publicznym Liceum Integracyjnym SPSK w Czarnym Dunajcu,
• Nowych zasad rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
wprowadzonych zgodnie z zapisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013
roku.
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec
wynosiła :
w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 171
w szkołach podstawowych
- 1516
w gimnazjach
- 624
To jest łącznie 2140 uczniów i 171 dzieci ( jest to o 49 uczniów mniej niż w ubiegłym roku
szkolnym, w którym liczba uczniów wynosiła 2189. Uczniowie ci uczyli się w 130 oddziałach.
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich wynosiła :

4

w przedszkolach niepublicznych
- 240
w szkołach podstawowych
- 287
w gimnazjach
- 155
Razem 442 uczniów, uczących się w 37 oddziałach.
Budżet jednostek oświatowych za 2013 rok w, w przeliczeniu na 1 ucznia przedstawia załączona
do Informacji – tabela 12. Z załączonej tabeli wynika , iż największe ponoszone wydatki
w przeliczeniu na 1 ucznia są w szkołach podstawowych : Czerwienne – 1.014,24 zł ,Chochołów
– 11.985,51 zł i Filia w Dziale – 11.470,29 zł, w gimnazjach : Ciche 2 – 10.061,84 zł. Zaznaczyć
należy, iż dla szkół Ciche 1 i Ciche 2 najbardziej wymierny jest przelicznik kosztów utrzymania
na 1 ucznia łącznie dla szkoły podstawowej i gimnazjum, ponieważ koszty mediów w przypadku
Ciche 1 wliczone są w szkole podstawowej, a w przypadku Ciche 2 koszty mediów wliczone są
w gimnazjum. Wtedy koszt utrzymania na 1 ucznia wynosi Ciche 1 – 6.996,86 zł, Ciche 2 –
7.961,31 zł.
Kadra nauczycielska w szkołach prowadzonych przez gminę przedstawia się następująco :
zatrudnionych jest 281 nauczycieli, 53% stanowią nauczyciele dyplomowani -150, mianowanych
- 77 nauczycieli, kontraktowych – 44, stażystów – 10.
Nadzór nad działalnością szkół w gminie prowadzi audytor wewnętrzny. W ramach kontroli
zarządczej przeprowadzono 7 kontroli, wynikających z planu kontroli na 2013 rok, obejmujących
14 jednostek oraz 5 kontroli doraźnych. Wydano 19 zaleceń pokontrolnych.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono cztery konkursy na stanowisko dyrektora oraz
przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Trzech
nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Jedną osobę Komisja
Egzaminacyjna oceniła negatywnie i zasugerowała wydłużenie awansu zawodowego o kolejny
rok szkolny. W ramach nagród Wójta Gminy , 12 dyrektorów szkół i 6 nauczycieli zostało
nagrodzonych na łączną kwotę 27.300 złotych. W roku szkolnym 2013/2014 odbyło się łącznie
7 narad roboczych Dyrektora GZO z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, podczas
których przekazywano bieżące informacje, oraz omawiano zachodzące zmiany w przepisach
prawa oświatowego, a także rozwiązywano pojawiające się problemy.
Dowóz uczniów do szkół – w wyniku przeprowadzonego przetargu dowożonych jest 533
uczniów na 11 trasach obsługiwanych przez prywatnych przewoźników oraz 4 trasy obsługiwane
przez Gminny Zespół Oświatowy.
W roku szkolnym 2013/2014 wykonano remonty w 12 szkołach na łączną kwotę 629.402,10 zł.
Projekty rządowe realizowane w szkołach łącznie na kwotę 92.912 zł takie jak : „Już pływam”
ogółem środki w wysokości 62.590 zł, w tym kwota 19.720 zł – środki pochodzące z budżetu
Województwa Małopolskiego , 42.870 zł – środki z budżetu gminy oraz projekt : „ Jeżdżę
z głową” – kwota ogółem 30.322 zł, w tym 13.790 zł – środki z budżetu Wojew. Małop., 8.332
zł – środki z budżetu gminy, 5.800 zł – wpłaty od rodziców, 2.400 zł – środki z innych źródeł.
Dodatkowe środki pochodzą z przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkoli i szkół
w wysokości 95.548,71 zł. W ramach stypendiów szkolnych wpłynęło 761 wniosków na łączną
kwotę 136.952 zł, pracodawcom wypłacono kwotę 626.183 zł. Na wyprawkę szkolną wpłynęła
kwota dotacji w wysokości 99.182 zł dla 407 dzieci. Z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
rozpatrzono 23 wnioski na łączną kwotę 29.450 zł.
Najważniejsze osiągnięcia szkół z terenu gminy obszernie zostały przedstawione w rozdz. 7
niniejszej Informacji.
Średnie wyniki uczniów po sprawdzianie zewnętrznym i egzaminach zewnętrznych obrazują
Tabele 16 -17. Najlepsze wyniki po klasie szóstej uzyskały szkoły : Czarny Dunajec – 6 stanina,
Ciche – 6 stanina, Ciche nr 2- 6 stanina, Chochołów 7 stanina, Czerwienne 6 stanina, Odrowąż 8
stanina. Najniższą staninę 1 otrzymała Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach, w szkole tej
będzie wprowadzony program naprawczy. Średnio gmina uzyskała 6 staninę.
Wyniki gimnazjalne przedmiotowe :
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język polski najlepszy wynik uzyskały gimnazja : Załuczne – 6 stanin, 5 stanin – Czarny Dunajec
i Ratułów.
historia i Wiedza o społeczeństwie gimnazja : Załuczne – 6 stanin, Czarny Dunajec – 6 stanin,
Ratułów – 4 staniny, Ciche nr 1 – 4 staniny,
matematyka gimnazja : Załuczne – 6 stanin, Czarny Dunajec – 6 stanin, Ciche nr 1 – 5 stanin,
przedmioty przyrodnicze gimnazja : Załuczne – 7 stanin, Ciche im. Jana Pawła II – 6 stanin,
Czarny Dunajec – 6 stanin.
Następnie Dyrektor GZO przedstawiła przyrost wiedzy w poszczególnych szkołach.
Podsumowując Dyrektor GZO złożyła podziękowania za współpracę, kończąc swoją prezentację.
Do przedmiotowej Informacji nikt nie wniósł pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.,
Ad. pkt. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej przedstawiła
Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Zmiany dotyczyły zmniejszenia dochodów budżetu gminy, w związku z faktem, iż po
przeprowadzonych przetargach koszty niektórych inwestycji okazały się niższe.
Ogółem nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 48. 606 złotych oraz
zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 2.298.606 złotych.
Dochody :
Dział 700 – środki na modernizację kotłowni w Czarnym Dunajcu zmniejszenie o 109.606
złotych,
Dział 710 – środki na wykonanie zabezpieczenia brzegów potoku w Cichem Górnym 37.000
złotych,
Dział 801 – środki z dochodów szkół Czerwienne 6.500 zł, Piekielnik 1.000 zł, Podszkle 1.000
zł, Chochołów 14.000 zł, oraz Przedszkola w Czarnym Dunajcu 1.500 zł,
Wydatki :
Dodatkowe środki na zadania : zabezpieczenie brzegu potoku w Cichem Górnym 37.000 zł,
Wydatki szkół Czerwienne 1 – 6.500 zł, Piekielnik 1.000 zł, Podszkle 1.000 zł, Chochołów
14.000 zł, oraz Przedszkola 1.500 zł ( z uzyskanych dochodów).
Urealnienie budżetu do wysokości wydatków wynikających z przetargów na zadaniach : budowa
ścieżki rowerowej, w związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu o kwotę 1.750.000
złotych,
Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ratułowie
500.000 zł – zmniejszenie planowanego kredytu,
modernizacja kotłowni dla 3 budynków w Czarnym Dunajcu – zmniejszenie planowanej dotacji
o 109.606 złotych.
Przesunięcie środków – z planowanej kwoty na zapłatę odsetek od kredytów przesunięcie kwoty
120.000 zł , z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na odbudowę po powodzi
dróg Myski w Odrowążu i Zoki w Ratułowie,
Przesunięcie kwoty 30.000 złotych z planowanego remontu hali gimnastycznej w Czarnym
Dunajcu na remont remizy OSP w Czarnym Dunajcu.
Przesunięcie kwoty 15.509 złotych z pozycji – opłaty za pobyt podopiecznych w domach
pomocy społecznej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

6

Zmniejszenie przychodów budżetu gminy nastąpiło o kwotę 2.250.000 złotych.
W uchwale Budżetowej Gminy dokonano następujących zmian :
Ustalono roczne limity dla :
1. zobowiązań z tytuły nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 zł,
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 5.634.705 zł,
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę
wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczke i kredytów do kwoty –
1.115.295 zł..
W związku z tym ,że nie wnoszono uwag do proponowanych zmian w budżecie, przystąpiono do
podejmowania uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVI/421/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
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 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” –
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była ze zmianą kwot dochodów,
wydatków i przychodów budżetu gminy, oraz uaktualnieniem kwot limitów
w przedsięwzięciach.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVI/422/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014
– 2025.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” –
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Planowana pomoc dla powiatu nowotarskiego związana była z realizacją zadnia pn:
„Opracowanie koncepcji budowy i rozbudowy drogi powiatowej Podszkle – Podwilk”.
Z propozycją podpisania Porozumienia w sprawie partycypacji kosztów wystąpił Starosta, który
będzie odpowiedzialny za zlecenie wykonania dokumentacji na planowane przedsięwzięcie
w 2016 roku. Proponowana pomoc finansowa ze strony gminy to kwota w wysokości 27.000
złotych.
Uwag nie odnotowano, została podjęta uchwała :

7

U C H W A Ł A Nr XLVI/423/
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” –
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał i tak :
W trakcie przerwy salę obrad opuścił radny Miętus Józef. Aktualna liczba radnych – 20.
ppkt. d)
W temacie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy głos
zabrał Chlebek Antoni - Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Przestrzennej
i Rozwoju.
Na wstępie poinformował jak przebiegała praca związana z opracowaniem studium. W 2010
roku 14 września Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia kwoty zabezpieczonej
w budżecie gminy, drugi przetarg zakończył się wyborem oferty. Trwały pierwsze opracowania
i w lutym 2012 roku rozpoczął się temat przebiegu obwodnicy. Później odbywały się dwukrotnie
spotkania radnych i sołtysów z projektantem, na których przedstawiana była koncepcja oraz były
wnoszone wnioski, które zostały przetworzone do planu studium. Po uwzględnieniu zgłoszonych
wniosków i ostatecznym opracowaniem planu studium zostało raz jeszcze zorganizowane
spotkanie radnych i sołtysów z projektantem. Pierwsze wyłożenia planu nastąpiło na przełomie
stycznia i lutego 2014 roku , gdzie w ciągu 21 dni można było zgłaszać uwagi do studium.
W efekcie zostały zgłoszone 422 uwagi , niektóre z tych uwag zostały skierowane do ponownego
rozpatrzenia. Drugie wyłożenie planu odbyło się we wrześniu br. Do 10 października można
było składać uwagi. Na dzisiejszą sesję zostały Radzie przedłożone kompletne materiały wraz
z projektem uchwały. Kierownik podkreślił, iż przy opracowaniu plan studium wszystkie
wymagania proceduralne zostały dotrzymane , w związku z czym organ nadzoru nie powinien
wnosić żadnych zastrzeżeń.
W ramach dyskusji głos zabrał radny Czepiel Tadeusz przyznał, że być może przy opracowaniu
studium nie zostały popełnione błędy proceduralne , jednak zgłosił, iż studium zawiera mnóstwo
błędów merytorycznych, nieaktualne zapisy z 2009 i 2010 roku. Być może nie mają one
istotnego wpływy na całość opracowania jednak, w takim brzmieniu Rada nie może uchwalić
studium. Dla przykładu wymienił wadliwe zapisy takie jak : liczba ludności podana z roku 2009,
przy Służbie Zdrowia brak placówki w Piekielniku, budżet gminy – dane z 2010 roku, Firma
„Baltex” nie istnieje, nie wpisane nowe aglomeracje oczyszczające ścieki, niektóre placówki
oświatowe szkół już nie istnieją np: szkoła podstawowa w Załucznem , szkoła podstawowa we
Wróblówce , Salezjańskie Liceum w Czarnym Dunajcu oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Czerwiennem i wiele innych.
Ustosunkowując się do uwag Kierownik Chlebek podkreślił, że studium określa kierunki
rozwoju gminy i dane o których wspomina radny nie mają wpływu na całokształt planu tego
studium i były podawane urbaniście w 2011 roku kiedy rozpoczynał prace nad studium.
Ostatecznie po krótkiej dyskusji radny T. Czepiel zgłosił wniosek formalny w sprawie
przesunięcia projektu uchwały na najbliższą sesję Rady , która planowana jest w dniu 10
listopada 2014 roku , celem dopracowania i uaktualnienia błędnie podanych danych
statystycznych.

8

Wniosek radnego Przewodnicząca Rady poddała pod jawne głosowanie, w wyniku
którego wniosek został przyjęty przy 11 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 5 głosach
„wstrzymujących”.
Zatem projekt uchwały został przesunięty na sesję Rady w dniu 10 listopada 2014 roku.
ppkt. e)
Skargę na bezczynność Wójta Gminy, skierowała Pani Grażyna Bukowska zam. Rogoźnik 62 do
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który to Urząd w dniu 25 września 2014 r.
przekazał przedmiotową skargę do załatwienia wg właściwości przez Radę Gminy Czarny
Dunajec. Skarżąca podnosi, iż nie otrzymała odpowiedzi na pismo z dnia 6.08.2014 r.
skierowane do Urzędu Gminy związane ze sprawą zajęcia pasa gruntu o pow. 300 m z jej działki
nr 12493/10 położonej w Cichem , pod urządzenie drogi gminnej. Ponadto Pani Grażyna
Bukowska podnosi , iż czuje się ignorowana, lekceważona przez urzędników gminy z powodu
wcześniejszych, w jej ocenie rozmijających się z prawdą pism i brakiem odpowiedzi na ostatnie
pismo.
W trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi , kolejno głos zabierali :
Przewodnicząca Rady Gminy odczytując projekt uchwały Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem
uznający skargę za niezasadną.
Garbaciak Tomasz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając stanowisko
Komisji w przedmiotowej sprawie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w dniu 13 października
2014 roku dokonała rozpatrzenia skargi, uznając ją za zasadną. Przed sesją Rady Gminy w dniu
24 października Komisja Rewizyjna po raz drugi dokonała analizy skargi i postanowiła uznać
skargę za bezzasadną. W uzasadnieniu Komisja stwierdza, że nie dołożono staranności
w rozpatrzeniu sprawy, a skarżąca mogła czuć się lekceważona. Skarga wniesiona przez Panią
Bukowską przyśpieszyła działania Urzędu Gminy.
Przygotowanie wniosku do sądu o zasiedzenie spornego fragmentu drogi trwało około 10
miesięcy. Były próby negocjacji cenowych , podjęte przez Kierownictwo Urzędu Gminy z Panią
Bukowską. Sentencją tych prób było stwierdzenie, że to zły kierunek, gdyż wielość spraw jak
powyższa jest tak duża ,że konsekwencje finansowe mogą być niebezpieczne dla budżetu gminy.
Te zachowania świadczą o braku jednolitej strategii w tego typu postępowaniach i braku
właściwego nadzoru.
W związku z tym , iż uzasadnienia do uchwały Wójta Gminy i Komisji Rewizyjnej
różniły się diametralnie, pomimo ,że w obydwu przypadkach skarga została uznana za
bezzasadną, w ramach dodatkowego uzupełnienia sprawy głos zabrał :
Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił,
iż w uzasadnieniu do projektu uchwały obszernie sprawa została opisana dlatego odniesie się
tylko do meritum sprawy. Osobiście nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
w kwestii ,że strona była lekceważona. Pani Bukowska wystąpiła z wnioskiem o wypłatę
odszkodowania za zajęty pas gruntu. Wniosek ten należy traktować jako sprawę , ponieważ Pani
Bukowska wystąpiła z wnioskiem o wypłatę odszkodowania, traktując ten wniosek jako sprawę,
i rozstrzygając ją należało takie odszkodowanie wypłacić bądź odmówić wypłaty. Podkreślił , że
sprawy administracyjne są to takie sprawy , które są przyznane do kompetencji samorządowi,
Wójtowi na podstawie przepisów szczegółowych. Przedmiotowa sprawa należała do spraw
o charakterze cywilnym, gdyż nie jest załatwiana w drodze decyzji , w związku z tym przy jej
załatwianiu Urząd Gminy nie był związany terminami określonymi w art. 35 i 36 Kodeksu
postępowania administracyjnego tj. 30-to i 60-cio dniowym. Zgodnie z przywołanymi artykułami
niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy , które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody
przedstawione prze stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty
i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się
postępowanie , bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
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Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy. Pani Bukowska na pierwsze pismo z dnia 16 lipca 2013 roku otrzymała odpowiedź
w dniu 14 sierpnia 2013r., (a więc w ciągu miesiąca), w którym to piśmie została poinformowana
o odmowie wypłaty żądanego odszkodowania. Odmowa wypłaty odszkodowania tak naprawdę
kończyła załatwienie sprawy, a późniejsze pisma można traktować jako dodatkowe towarzyszące
spornej sprawie, które już nie podlegały regulacjom prawnym. Na ostatnie pismo skarżąca
otrzymała odpowiedź w ciągu dwóch miesięcy , gdyż sprawa była na tyle skomplikowana, że
Urząd Gminy kompletował wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia.
Biorąc powyższe po uwagę Kierownik zwrócił się z prośbą o uznanie skargi za
niezasadnej i przyjęcia uzasadnienia dołączonego do projektu uchwały Wójta Gminy.
Zabierając głos Sekretarz Gminy stwierdził, iż Urząd Gminy z tego typu sprawami spotyka się
coraz częściej, jednak tak naprawdę nie jest to postępowanie moralne, kiedy strona po
kilkudziesięciu latach nagle domaga się wypłaty odszkodowania. Gmina nie ma obowiązku
występowania z wnioskiem do Sądu o zasiedzenie działek, skarżąca mogła wytoczyć przeciwko
gminie powództwo.
W trakcie trwającej dyskusji zdania niektórych radnych były podzielone, ostatecznie
radny Tylka Jan zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania problemowej uchwały.
W związku z czym Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod jawne głosowanie :
U C H W A Ł A Nr XLVI/424/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami „za”, przy 3
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym „ dokonała podjęcia uchwały j/w – stanowiącej
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt.f)
Komentarza do dwóch kolejnych projektów uchwał udzielał Sekretarz Gminy – Michał
Jarończyk.
Głównym powodem likwidacji proponowanych dwóch aglomeracji Czarny Dunajec – Stare
Bystre, i Czarny Dunajec – Piekielnik jest niewystarczająca ilość planowanych podłączeń na
1 km sieci kanalizacyjnej. Dlatego też po prawie dziesięciu latach zmagań z aglomeracjami oraz
po przeprowadzeniu analizy w oparciu o szczegółowe materiały i plany techniczne , która
w zasadniczy sposób zweryfikowała opłacalność ekonomiczną pierwotnie założonej budowy
sieci kanalizacyjnej, Wójt Gminy zawnioskował o likwidację tychże aglomeracji.
W przypadku aglomeracji Stare Bystre długość sieci kanalizacyjnej potrzebnej do wybudowania
w aglomeracji wynosi 93,25 km. Liczba osób przewidzianych do skanalizowania w aglomeracji
wynosi 5679 mieszkańców i 405 turystów. W związku z powyższym nie ma możliwości
spełnienia warunku wskaźnika długości sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy, który przy
obecnych założeniach wynosi 65 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do
wybudowania. Wskazuje to , iż budowa kanalizacji na terenie aglomeracji jest nieuzasadniona
ekonomicznie i technicznie.
Podobna sytuacja występuje w aglomeracji Piekielnik. Długość sieci kanalizacyjnej potrzebnej
do wybudowania
w aglomeracji wynosi 25,35 km. Liczba osób przewidzianych do
skanalizowania w aglomeracji wynosi 1731 mieszkańców i 50 turystów.
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W związku z powyższym nie ma możliwości spełnienia warunku wskaźnika długości sieci
kanalizacyjnej planowanej do budowy, który przy obecnych założeniach wynosi 70 mieszkańców
na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania. Likwidowana aglomeracja obejmuje
obszar o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 1781. Natomiast ustawa z dnia 18 lipca
2001 – Prawo wodne nałożyła na sejmik województwa obowiązek wyznaczenia aglomeracji
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, w związku z powyższym aglomeracja ta nie
spełnia wymogu minimalnej równoważnej liczby mieszkańców, co kwalifikuje ją do likwidacji.
Gminy które do końca 2015 roku nie wywiążą się ze skanalizowania aglomeracji będą ponosić
konsekwencje , kary.
radny Chowaniec Sebastian wyraził swoje obawy związane z likwidowaną aglomeracją i pytał
co dalej z kanalizacją w miejscowości Piekielnik.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż likwidacja aglomeracji nie pozbawia gminę
stworzenia systemu odbioru ścieków i jest możliwość kanalizacji terenów, które nie są
aglomeracjami, będzie również szansa pozyskania środków finansowych , natomiast pojawiła
się nowa możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przy dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zasadzie wsparcia kredytowego.
Więcej pytań nie było , dokonano podjęcia uchwał jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVI/425/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie : wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie likwidacji aglomeracji Czarny Dunajec – Stare Bystre.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
U C H W A Ł A Nr XLVI/426/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie : wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie likwidacji aglomeracji Czarny Dunajec – Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilo opuścił radny A. Ligas.
ppkt. h)
Nadanie statutu Samodzielnemu Gminnego Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu wynikało z koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej Zakładu
do aktualnie obowiązującej. I tak występuje konieczność zmiany nazewnictwa Przychodni
w Odrowążu i Chochołowie. Przychodnie , które funkcjonują krócej jeden lekarz na jeden etat,
zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2013 roku mogą funkcjonować
tylko jako filie jednostki. Dlatego też jest propozycja , aby Przychodnia w Odrowążu otrzymała
nazwę „ Filia Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym
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Dunajcu – Przychodnia w Odrowążu” i Przychodnia w Chochołowie : „ Filia Samodzielnego
Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Chochołowie”. Druga
zmiana związana była z określeniem zadań dla Rady Społecznej, które to zadania określone
zostały w § 12 statutu.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLVI/427/
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Dwie kolejne uchwały dotyczyły warunków i trybu wspierania sportu oraz programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Komentarza do uchwał udzielał Marek
Kaczmarczyk –pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy. Do tej pory warunki i tryb
wspierania rozwoju sportu zawarte były w jednej uchwale w sprawie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Jednak w wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
wydano zalecenie, aby warunki i tryb wspierania finansowego sportu znalazły odzwierciedlenie
w oddzielnej uchwale Rady Gminy. Dlatego przedłożono dwa oddzielne projekty uchwał.
Nie budziły one żadnych wątpliwości, dlatego dokonano ich podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XLVI/428/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr XLVI/429/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt.k)
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Komentarza do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania na raty należności
pieniężnych mający charakter cywilnoprawny udzielał Walkosz Marian – Radca Prawny
Urzędu.
Podjęta uchwała w 2010 roku dotycząca umarzania należności pieniężnych, ze względu na
zmianę stanu prawnego wymagała pewnej nowelizacji, ponieważ nie przystaje do regulacji
prawnych obowiązujących na dzień dzisiejszy. Ponadto poprzednia uchwała w wielu punktach
nie przewidywała pewnych sytuacji , kiedy zachodzi potrzeba umarzania drobnych kwot z umów
cywilno-prawnych (np: opłata za wodę , śmieci). Przedkładana uchwała reguluje tego typu
sytuacje, wskazując który organ może mieć takie uprawnienia i do jakiej wysokości może
dokonywać umorzenia, odraczania należności pieniężnych. Uchwała nie ma zastosowania do
należności pieniężnych, których zasady i tryb umarzania, odroczenia spłaty oraz rozkładania na
raty regulują odrębne przepisy.
Przedkładana uchwała nie budziła żadnych wątpliwości, dokonano zatem jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XLVI/430/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarny Dunajec oraz jej jednostkom
podległym, oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
Ostatnia planowana do podjęcia uchwała dotyczyła nabycia przez gminę w drodze zakupu
nieruchomości gruntowej położonej w Czarnym Dunajcu o łącznej pow. 0.2711 ha za cenę
27.110,00 zł wynegocjowaną z właścicielem. Nabywane działki sąsiadują bezpośrednio
z działkami gminnymi, na których znajdują się stawy rybackie i będą wykorzystane na
poprawienie funkcjonalności całej nieruchomości jako terenu rekreacyjnego.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLVI/431/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały – stanowiącej załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Odpowiedzi na interpelację radnego Sebastiana Chowaniec udzielał Sekretarz
Gminy – Michał Jarończyk. Pod koniec miesiąca został ogłoszony w trybie nieformalnym
przetarg w formie Obwieszczenia na dzierżawę lodowiska w Czarnym Dunajcu. Wyłoniło się
kilku zainteresowanych z Nowego Targu i Zakopanego. Jest przygotowany projekt umowy
określający zasady i warunki na jakich będzie się odbywać dzierżawa.
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Dzierżawca będzie zobowiązany udostępniać grupom szkół, klubom sportowym wstęp darmowy.
Gmina ponosi koszty energii elektrycznej, obciążając dzierżawcę kosztami w wysokości 30%.
Na takich warunkach potencjalni dzierżawcy muszą podać wysokość czynszu.
radny Chowaniec Sebastian wyrazi swoje niezadowolenie z faktu dzierżawy lodowiska.
Uzasadniał , iż gmina poniosła koszty w wysokości ponad 5 mln. złotych , jeszcze obiekt nie jest
oddany do użytku w sensie funkcjonalnym , a gmina już się go chce pozbyć, jego zdaniem należy
go przez rok użytkować ,żeby sprawdzić jak będzie funkcjonował i jakie koszt finansowe będą
ponoszone – twierdził radny. Ponadto, w związku ze zbliżającym się końcem kadencji , zdaniem
radnego decyzję należy zostawić przyszłej Radzie i przyszłemu Wójtowi.
Ad. pkt. 11. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała Gołąb – Majek Katarzyna mieszkanka Czarnego Dunajca ,
która zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na złożone uwagi do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ad. pkt. 12. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 roku –
na wniosek Wojewody Małopolskiego odznaczeni zostali :
Srebrnym krzyżem Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej :
Pan Władysław Bukowski
Pan Jan Pech
Brązowym Krzyżem Zasługi – za zasługi na rzecz społeczności lokalnej :
Pani Grażyna Otręba
Pan Józef Jasień
Pan Andrzej Ligas
za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej :
Pan Stanisław Żądlak
Wręczenia medali dokonał Wicewojewoda Małopolski Pan Andrzej Haręźlak.
Po tym miłym i uroczystym akcencie głos zabrał Wicewojewoda Małopolski , który
złożył podziękowanie za cztery lata pracy na rzecz samorządu. Stwierdził, iż po krótkiej
rozmowie z Wójtem Gminy można śmiało powiedzieć ,że te cztery lata które upłynęły na pewno
nie były czasem straconym. Udało się szereg rzeczy zrobić, poprawiła się w gminie
infrastruktura, mimo że apetyty są o wiele większe. Nie mniej jednak nasza wspólna wieś
małopolska zmienia się coraz bardziej i jest coraz piękniejsza. I to Szanowni Państwo,
w znacznej mierze Wasza zasługa. Dlatego też raz jeszcze podziękował za pracę na rzecz
swojego środowiska , za to że czynicie życie ludzkie łatwiejszym i piękniejszym. Może na co
dzień nie zdajecie sobie sprawę, ale to w dużej mierze te uchwały , które podejmujecie do tego
się przyczyniają – mówił kończąc swoje wystąpienie.
Tym wszystkim , którzy po raz kolejny będą ubiegali się o mandat radnego, życzył aby
osiągnęli sukces i mogli dalej pracować dla dobra wspólnego.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 13 30 dokonała zamknięcia obrad XLVI sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata
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