P R O T O K Ó Ł nr XLVII/2014
z XLVII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 10 listopada 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 radny Adam Szymusiak, który wcześniej usprawiedliwił swoją
nieobecność :
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,
Sesję poprzedziła Msza Święta – dziękczynna w Kościele Parafialnym pw.
Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu w związku z upływającym okresem kadencji 2010
– 2014.
Otwarcia sesji o godz. 10 –tej dokonała Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata
Anna. 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 wprowadzenie w pkt. 5 dodatkowych projektów uchwał
: i tak :
w ppkt. „h) uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Czarnym Dunajcu oraz ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia”,
w ppkt. „i) uchwały w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu
lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec”,
w ppkt. „j) uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/429/2014 z dnia 24 października 2014
roku w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Przy aprobacie Rady proponowane zmiany do projektu porządku obrad zostały poddane pod
jedno głosowanie , w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie , przy 20 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonanymi poprawkami 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 XLVI sesji Rady.
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4. Interpelacje Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2014 rok,
b) przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz
zabezpieczenia środków na jego wykonanie,
c) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny
Dunajec.
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla
Gminy Czarny Dunajec na lata 2012- 2015”.
e) przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
f) przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec.
g) ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych.
h) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu
oraz ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia,
i) dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy
Czarny Dunajec,
j) zmiany Uchwały nr XLVII/429/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
6. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
7. Podsumowanie pracy Rady za okres kadencji 2010 – 2014.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XLVI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Krupa Tadeusz,
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 XLVI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji żaden radny nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do
kontynuowania kolejnego pkt. dzisiejszych obrad , a mianowicie :
Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2014 rok przedłożyła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Dotyczyła ona zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 10.000 złotych ,
w związku z tym ,że gmina otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
w wysokości 10.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce naukowe, dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.
Oprócz wyżej wymienionej zmiany, została przedstawiona propozycja przesunięcia kwoty
w wysokości 54.000 złotych z obsługi długu na odśnieżanie dróg.
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W związku z tym ,że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do propozycji zmian w budżecie gminy,
przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/432/2014
RADY GMINY C ZA R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Przejęcie od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej dotyczyło
rozbudowy chodnika dla pieszych wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości
Podczerwone i Koniówka – etap I. Wstępny koszt inwestycji określony został na kwotę
1.219.000 złotych, finansowany według następujących zasad : 50% ze środków budżetu gminy
i w 50% z dotacji uzyskanej z budżetu Województwa Małopolskiego.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLVII/433/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji
drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
W temacie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
komentarza udzielał Kierownik Referatu Budownictwa – Antoni Chlebek.
Kierownik w formie prezentacji przedstawił wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone do
części tekstowej studium, które były zgłoszone na sesji w dniu 24 października br. i które to były
możliwe do wprowadzenia i tak :
str. 4 studium – zmianie uległa podstawa prawna,
str. 5 – zaktualizowana została liczba ludności w poszczególnych sołectwach gminy,
str. 15 – dokonano aktualizacji pomników przyrody w sołectwie Chochołów.
str. 21 – podano aktualną liczbę mieszkańców gminy wg. stanu na 31 grudnia 2013r.
str. 22 – podano wzrost liczby ludności w okresie od 1999 r. do 2009 r.
str. 23 – zmieniono dane dot. szkół i liczby uczniów wg. stanu na dzień 30 września 2014r.
str. 25 – wykazano aktualne placówki ochrony zdrowia.
str. 26 – wprowadzono zmianę dot. organizacji pozarządowych.
str. 34 – uzupełniono ofertę przewozową przewoźników o miejscowości : Rabka, Podszkle,
Czerwienne.
str. 37 – wykazano podjęte uchwały przez Radę Gminy dot. zaopiniowania projektów uchwał
w sprawie aglomeracji.
str. 38 – wymienione aktualne uchwały dot. gospodarki odpadami,
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drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
W temacie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
komentarza udzielał Kierownik Referatu Budownictwa – Antoni Chlebek.
Kierownik w formie prezentacji przedstawił wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone do
części tekstowej studium, które były zgłoszone na sesji w dniu 24 października br. i które to były
możliwe do wprowadzenia i tak :
str. 4 studium – zmianie uległa podstawa prawna,
str. 5 – zaktualizowana została liczba ludności w poszczególnych sołectwach gminy,
str. 15 – dokonano aktualizacji pomników przyrody w sołectwie Chochołów.
str. 21 – podano aktualną liczbę mieszkańców gminy wg. stanu na 31 grudnia 2013r.
str. 22 – podano wzrost liczby ludności w okresie od 1999 r. do 2009 r.
str. 23 – zmieniono dane dot. szkół i liczby uczniów wg. stanu na dzień 30 września 2014r.
str. 25 – wykazano aktualne placówki ochrony zdrowia.
str. 26 – wprowadzono zmianę dot. organizacji pozarządowych.
str. 34 – uzupełniono ofertę przewozową przewoźników o miejscowości : Rabka, Podszkle,
Czerwienne.
str. 37 – wykazano podjęte uchwały przez Radę Gminy dot. zaopiniowania projektów uchwał
w sprawie aglomeracji.
str. 38 – wymienione aktualne uchwały dot. gospodarki odpadami,
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str. 62 – uzupełniono zapis w sprawie zamiaru likwidacji aglomeracji Czarny DunajecPiekielnik oraz Czarny Dunajec – Stare Bystre.
str. 63 – rozdz. 7.3. – wymienione zostały uchwały Rady Gminy określające cele i działania
w zakresie gospodarki odpadami.
Uwagi wniesione na piśmie przez radnego T. Czepiela zostały uwzględnione tylko w zakresie
tych zagadnień, które zostały udokumentowane w pismach, w pozostałym zakresie tj. aby
wszystkie dane statystyczne były z 2013 r. , a nie z roku 2009 i 2010 nie zostały uwzględnione,
gdyż w chwili obecnej dane Urzędu Statystycznego dotyczące podstawowych informacji
o gminach dotyczą roku 2012, natomiast dane z 2013 roku nie są jeszcze dostępne. Ewentualna
kompleksowa aktualizacja danych wymagałaby dłuższego okresu czasu na zebranie materiałów
oraz ich analiz dla potrzeb, a także znaczącego przeredagowania dokumentu, gdyż projekt
studium zawiera nie tylko suche dane, ale też interpretacje, wnioski i komentarze, które muszą
być kompletne i spójne. Zmiany takie wiązałaby się z konsekwencjami formalno – prawnymi,
gdyż dokument uległby istotnym zmianom w znacząco szerokim zakresie.
radny Tadeusz Czepiel wyraził aprobatę w kwestii uchwalenia studium na dzisiejszej sesji, nie
mniej jednak twierdził , iż zmiany , które było możliwe do wprowadzenia należało wprowadzić.
Nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem Kierownika, że wcześniej radni mogli wnosić uwagi,
co do części tekstowej studium , gdyż na odbytych spotkaniach skupiano się wyłącznie na części
graficznej studium.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/434/2014
RADY GMINY C Z A R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

ppkt.d)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy
obowiązek sporządzenia na okres 4 lat Gminnego programu opieki nad zabytkami oraz
przedstawienia Radzie Gminy co dwa lata sprawozdania z jego realizacji. Gminny program
opieki nad zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 , przyjęty został Uchwałą
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 roku, co oznacza, iż rokiem sprawozdawczym jest rok
2014. Program precyzuje zadania, które należy realizować, aby poprawić i aktualizować stan
zachowania zabytków na terenie Gminy Czarny Dunajec i zahamować proces ich degradacji. Są
one zdefiniowane w pkt. 8 Programu : „Założenia programowe gminnego programu opieki nad
zabytkami Gminy Czarny Dunajec”. Przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do zadań
określonych w Programie na lata 2012- 2015 i wskazuje zarówno zadania zakończone, jak też
stan zaawansowania prac przy realizacji zadań , które są w toku.
Pytań do przedkładanej uchwały nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/435/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
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str. 62 – uzupełniono zapis w sprawie zamiaru likwidacji aglomeracji Czarny DunajecPiekielnik oraz Czarny Dunajec – Stare Bystre.
str. 63 – rozdz. 7.3. – wymienione zostały uchwały Rady Gminy określające cele i działania
w zakresie gospodarki odpadami.
Uwagi wniesione na piśmie przez radnego T. Czepiela zostały uwzględnione tylko w zakresie
tych zagadnień, które zostały udokumentowane w pismach, w pozostałym zakresie tj. aby
wszystkie dane statystyczne były z 2013 r. , a nie z roku 2009 i 2010 nie zostały uwzględnione,
gdyż w chwili obecnej dane Urzędu Statystycznego dotyczące podstawowych informacji
o gminach dotyczą roku 2012, natomiast dane z 2013 roku nie są jeszcze dostępne. Ewentualna
kompleksowa aktualizacja danych wymagałaby dłuższego okresu czasu na zebranie materiałów
oraz ich analiz dla potrzeb, a także znaczącego przeredagowania dokumentu, gdyż projekt
studium zawiera nie tylko suche dane, ale też interpretacje, wnioski i komentarze, które muszą
być kompletne i spójne. Zmiany takie wiązałaby się z konsekwencjami formalno – prawnymi,
gdyż dokument uległby istotnym zmianom w znacząco szerokim zakresie.
radny Tadeusz Czepiel wyraził aprobatę w kwestii uchwalenia studium na dzisiejszej sesji, nie
mniej jednak twierdził , iż zmiany , które było możliwe do wprowadzenia należało wprowadzić.
Nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem Kierownika, że wcześniej radni mogli wnosić uwagi,
co do części tekstowej studium , gdyż na odbytych spotkaniach skupiano się wyłącznie na części
graficznej studium.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/434/2014
RADY GMINY C Z A R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

ppkt.d)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy
obowiązek sporządzenia na okres 4 lat Gminnego programu opieki nad zabytkami oraz
przedstawienia Radzie Gminy co dwa lata sprawozdania z jego realizacji. Gminny program
opieki nad zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 , przyjęty został Uchwałą
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 roku, co oznacza, iż rokiem sprawozdawczym jest rok
2014. Program precyzuje zadania, które należy realizować, aby poprawić i aktualizować stan
zachowania zabytków na terenie Gminy Czarny Dunajec i zahamować proces ich degradacji. Są
one zdefiniowane w pkt. 8 Programu : „Założenia programowe gminnego programu opieki nad
zabytkami Gminy Czarny Dunajec”. Przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do zadań
określonych w Programie na lata 2012- 2015 i wskazuje zarówno zadania zakończone, jak też
stan zaawansowania prac przy realizacji zadań , które są w toku.
Pytań do przedkładanej uchwały nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/435/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
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str. 62 – uzupełniono zapis w sprawie zamiaru likwidacji aglomeracji Czarny DunajecPiekielnik oraz Czarny Dunajec – Stare Bystre.
str. 63 – rozdz. 7.3. – wymienione zostały uchwały Rady Gminy określające cele i działania
w zakresie gospodarki odpadami.
Uwagi wniesione na piśmie przez radnego T. Czepiela zostały uwzględnione tylko w zakresie
tych zagadnień, które zostały udokumentowane w pismach, w pozostałym zakresie tj. aby
wszystkie dane statystyczne były z 2013 r. , a nie z roku 2009 i 2010 nie zostały uwzględnione,
gdyż w chwili obecnej dane Urzędu Statystycznego dotyczące podstawowych informacji
o gminach dotyczą roku 2012, natomiast dane z 2013 roku nie są jeszcze dostępne. Ewentualna
kompleksowa aktualizacja danych wymagałaby dłuższego okresu czasu na zebranie materiałów
oraz ich analiz dla potrzeb, a także znaczącego przeredagowania dokumentu, gdyż projekt
studium zawiera nie tylko suche dane, ale też interpretacje, wnioski i komentarze, które muszą
być kompletne i spójne. Zmiany takie wiązałaby się z konsekwencjami formalno – prawnymi,
gdyż dokument uległby istotnym zmianom w znacząco szerokim zakresie.
radny Tadeusz Czepiel wyraził aprobatę w kwestii uchwalenia studium na dzisiejszej sesji, nie
mniej jednak twierdził , iż zmiany , które było możliwe do wprowadzenia należało wprowadzić.
Nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem Kierownika, że wcześniej radni mogli wnosić uwagi,
co do części tekstowej studium , gdyż na odbytych spotkaniach skupiano się wyłącznie na części
graficznej studium.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/434/2014
RADY GMINY C Z A R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

ppkt.d)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy
obowiązek sporządzenia na okres 4 lat Gminnego programu opieki nad zabytkami oraz
przedstawienia Radzie Gminy co dwa lata sprawozdania z jego realizacji. Gminny program
opieki nad zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 , przyjęty został Uchwałą
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 roku, co oznacza, iż rokiem sprawozdawczym jest rok
2014. Program precyzuje zadania, które należy realizować, aby poprawić i aktualizować stan
zachowania zabytków na terenie Gminy Czarny Dunajec i zahamować proces ich degradacji. Są
one zdefiniowane w pkt. 8 Programu : „Założenia programowe gminnego programu opieki nad
zabytkami Gminy Czarny Dunajec”. Przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do zadań
określonych w Programie na lata 2012- 2015 i wskazuje zarówno zadania zakończone, jak też
stan zaawansowania prac przy realizacji zadań , które są w toku.
Pytań do przedkładanej uchwały nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/435/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
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str. 62 – uzupełniono zapis w sprawie zamiaru likwidacji aglomeracji Czarny DunajecPiekielnik oraz Czarny Dunajec – Stare Bystre.
str. 63 – rozdz. 7.3. – wymienione zostały uchwały Rady Gminy określające cele i działania
w zakresie gospodarki odpadami.
Uwagi wniesione na piśmie przez radnego T. Czepiela zostały uwzględnione tylko w zakresie
tych zagadnień, które zostały udokumentowane w pismach, w pozostałym zakresie tj. aby
wszystkie dane statystyczne były z 2013 r. , a nie z roku 2009 i 2010 nie zostały uwzględnione,
gdyż w chwili obecnej dane Urzędu Statystycznego dotyczące podstawowych informacji
o gminach dotyczą roku 2012, natomiast dane z 2013 roku nie są jeszcze dostępne. Ewentualna
kompleksowa aktualizacja danych wymagałaby dłuższego okresu czasu na zebranie materiałów
oraz ich analiz dla potrzeb, a także znaczącego przeredagowania dokumentu, gdyż projekt
studium zawiera nie tylko suche dane, ale też interpretacje, wnioski i komentarze, które muszą
być kompletne i spójne. Zmiany takie wiązałaby się z konsekwencjami formalno – prawnymi,
gdyż dokument uległby istotnym zmianom w znacząco szerokim zakresie.
radny Tadeusz Czepiel wyraził aprobatę w kwestii uchwalenia studium na dzisiejszej sesji, nie
mniej jednak twierdził , iż zmiany , które było możliwe do wprowadzenia należało wprowadzić.
Nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem Kierownika, że wcześniej radni mogli wnosić uwagi,
co do części tekstowej studium , gdyż na odbytych spotkaniach skupiano się wyłącznie na części
graficznej studium.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/434/2014
RADY GMINY C Z A R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

ppkt.d)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy
obowiązek sporządzenia na okres 4 lat Gminnego programu opieki nad zabytkami oraz
przedstawienia Radzie Gminy co dwa lata sprawozdania z jego realizacji. Gminny program
opieki nad zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 , przyjęty został Uchwałą
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 roku, co oznacza, iż rokiem sprawozdawczym jest rok
2014. Program precyzuje zadania, które należy realizować, aby poprawić i aktualizować stan
zachowania zabytków na terenie Gminy Czarny Dunajec i zahamować proces ich degradacji. Są
one zdefiniowane w pkt. 8 Programu : „Założenia programowe gminnego programu opieki nad
zabytkami Gminy Czarny Dunajec”. Przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do zadań
określonych w Programie na lata 2012- 2015 i wskazuje zarówno zadania zakończone, jak też
stan zaawansowania prac przy realizacji zadań , które są w toku.
Pytań do przedkładanej uchwały nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/435/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
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str. 62 – uzupełniono zapis w sprawie zamiaru likwidacji aglomeracji Czarny DunajecPiekielnik oraz Czarny Dunajec – Stare Bystre.
str. 63 – rozdz. 7.3. – wymienione zostały uchwały Rady Gminy określające cele i działania
w zakresie gospodarki odpadami.
Uwagi wniesione na piśmie przez radnego T. Czepiela zostały uwzględnione tylko w zakresie
tych zagadnień, które zostały udokumentowane w pismach, w pozostałym zakresie tj. aby
wszystkie dane statystyczne były z 2013 r. , a nie z roku 2009 i 2010 nie zostały uwzględnione,
gdyż w chwili obecnej dane Urzędu Statystycznego dotyczące podstawowych informacji
o gminach dotyczą roku 2012, natomiast dane z 2013 roku nie są jeszcze dostępne. Ewentualna
kompleksowa aktualizacja danych wymagałaby dłuższego okresu czasu na zebranie materiałów
oraz ich analiz dla potrzeb, a także znaczącego przeredagowania dokumentu, gdyż projekt
studium zawiera nie tylko suche dane, ale też interpretacje, wnioski i komentarze, które muszą
być kompletne i spójne. Zmiany takie wiązałaby się z konsekwencjami formalno – prawnymi,
gdyż dokument uległby istotnym zmianom w znacząco szerokim zakresie.
radny Tadeusz Czepiel wyraził aprobatę w kwestii uchwalenia studium na dzisiejszej sesji, nie
mniej jednak twierdził , iż zmiany , które było możliwe do wprowadzenia należało wprowadzić.
Nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem Kierownika, że wcześniej radni mogli wnosić uwagi,
co do części tekstowej studium , gdyż na odbytych spotkaniach skupiano się wyłącznie na części
graficznej studium.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/434/2014
RADY GMINY C Z A R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

ppkt.d)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy
obowiązek sporządzenia na okres 4 lat Gminnego programu opieki nad zabytkami oraz
przedstawienia Radzie Gminy co dwa lata sprawozdania z jego realizacji. Gminny program
opieki nad zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 , przyjęty został Uchwałą
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 roku, co oznacza, iż rokiem sprawozdawczym jest rok
2014. Program precyzuje zadania, które należy realizować, aby poprawić i aktualizować stan
zachowania zabytków na terenie Gminy Czarny Dunajec i zahamować proces ich degradacji. Są
one zdefiniowane w pkt. 8 Programu : „Założenia programowe gminnego programu opieki nad
zabytkami Gminy Czarny Dunajec”. Przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do zadań
określonych w Programie na lata 2012- 2015 i wskazuje zarówno zadania zakończone, jak też
stan zaawansowania prac przy realizacji zadań , które są w toku.
Pytań do przedkładanej uchwały nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/435/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku

4

str. 62 – uzupełniono zapis w sprawie zamiaru likwidacji aglomeracji Czarny DunajecPiekielnik oraz Czarny Dunajec – Stare Bystre.
str. 63 – rozdz. 7.3. – wymienione zostały uchwały Rady Gminy określające cele i działania
w zakresie gospodarki odpadami.
Uwagi wniesione na piśmie przez radnego T. Czepiela zostały uwzględnione tylko w zakresie
tych zagadnień, które zostały udokumentowane w pismach, w pozostałym zakresie tj. aby
wszystkie dane statystyczne były z 2013 r. , a nie z roku 2009 i 2010 nie zostały uwzględnione,
gdyż w chwili obecnej dane Urzędu Statystycznego dotyczące podstawowych informacji
o gminach dotyczą roku 2012, natomiast dane z 2013 roku nie są jeszcze dostępne. Ewentualna
kompleksowa aktualizacja danych wymagałaby dłuższego okresu czasu na zebranie materiałów
oraz ich analiz dla potrzeb, a także znaczącego przeredagowania dokumentu, gdyż projekt
studium zawiera nie tylko suche dane, ale też interpretacje, wnioski i komentarze, które muszą
być kompletne i spójne. Zmiany takie wiązałaby się z konsekwencjami formalno – prawnymi,
gdyż dokument uległby istotnym zmianom w znacząco szerokim zakresie.
radny Tadeusz Czepiel wyraził aprobatę w kwestii uchwalenia studium na dzisiejszej sesji, nie
mniej jednak twierdził , iż zmiany , które było możliwe do wprowadzenia należało wprowadzić.
Nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem Kierownika, że wcześniej radni mogli wnosić uwagi,
co do części tekstowej studium , gdyż na odbytych spotkaniach skupiano się wyłącznie na części
graficznej studium.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/434/2014
RADY GMINY C Z A R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

ppkt.d)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy
obowiązek sporządzenia na okres 4 lat Gminnego programu opieki nad zabytkami oraz
przedstawienia Radzie Gminy co dwa lata sprawozdania z jego realizacji. Gminny program
opieki nad zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 , przyjęty został Uchwałą
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 roku, co oznacza, iż rokiem sprawozdawczym jest rok
2014. Program precyzuje zadania, które należy realizować, aby poprawić i aktualizować stan
zachowania zabytków na terenie Gminy Czarny Dunajec i zahamować proces ich degradacji. Są
one zdefiniowane w pkt. 8 Programu : „Założenia programowe gminnego programu opieki nad
zabytkami Gminy Czarny Dunajec”. Przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do zadań
określonych w Programie na lata 2012- 2015 i wskazuje zarówno zadania zakończone, jak też
stan zaawansowania prac przy realizacji zadań , które są w toku.
Pytań do przedkładanej uchwały nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/435/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
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kompleksowa aktualizacja danych wymagałaby dłuższego okresu czasu na zebranie materiałów
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być kompletne i spójne. Zmiany takie wiązałaby się z konsekwencjami formalno – prawnymi,
gdyż dokument uległby istotnym zmianom w znacząco szerokim zakresie.
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co do części tekstowej studium , gdyż na odbytych spotkaniach skupiano się wyłącznie na części
graficznej studium.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/434/2014
RADY GMINY C Z A R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarny Dunajec.
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przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy
obowiązek sporządzenia na okres 4 lat Gminnego programu opieki nad zabytkami oraz
przedstawienia Radzie Gminy co dwa lata sprawozdania z jego realizacji. Gminny program
opieki nad zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 , przyjęty został Uchwałą
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 roku, co oznacza, iż rokiem sprawozdawczym jest rok
2014. Program precyzuje zadania, które należy realizować, aby poprawić i aktualizować stan
zachowania zabytków na terenie Gminy Czarny Dunajec i zahamować proces ich degradacji. Są
one zdefiniowane w pkt. 8 Programu : „Założenia programowe gminnego programu opieki nad
zabytkami Gminy Czarny Dunajec”. Przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do zadań
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Pytań do przedkładanej uchwały nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/435/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
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w sprawie : przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad
zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 „.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy na wniosek Przedsiębiorstwa może dokonać
przedłużenia na okres nie dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf na
zbiorowe odprowadzenie ścieków. Obecne taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do
dnia 31 grudnia 2014 roku. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym
Targu wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie taryf o 4 miesiące tj. na okres od 1 stycznia 2015
roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku, uzasadniając to tym ,że warunki ekonomiczne pozwalają na
stosowanie dotychczasowych taryf.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLVII/436/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może dokonać przedłużenia na okres nie
dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Obecne taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Wójt Gminy proponuje przedłużyć ich obowiązywanie o 12 miesięcy, tj. na okres od 1 stycznia
2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku uzasadniając, to tym ,że warunki ekonomiczne
pozwalają na stosowanie dotychczasowych taryf. Proponowana taryfa ma zastosowanie do
dostaw wody dla mieszkańców miejscowości Czarny Dunajec.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/437/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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w sprawie : przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad
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Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
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i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może dokonać przedłużenia na okres nie
dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Obecne taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Wójt Gminy proponuje przedłużyć ich obowiązywanie o 12 miesięcy, tj. na okres od 1 stycznia
2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku uzasadniając, to tym ,że warunki ekonomiczne
pozwalają na stosowanie dotychczasowych taryf. Proponowana taryfa ma zastosowanie do
dostaw wody dla mieszkańców miejscowości Czarny Dunajec.
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w sprawie : przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad
zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 „.
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i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy na wniosek Przedsiębiorstwa może dokonać
przedłużenia na okres nie dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf na
zbiorowe odprowadzenie ścieków. Obecne taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do
dnia 31 grudnia 2014 roku. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym
Targu wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie taryf o 4 miesiące tj. na okres od 1 stycznia 2015
roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku, uzasadniając to tym ,że warunki ekonomiczne pozwalają na
stosowanie dotychczasowych taryf.
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2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku uzasadniając, to tym ,że warunki ekonomiczne
pozwalają na stosowanie dotychczasowych taryf. Proponowana taryfa ma zastosowanie do
dostaw wody dla mieszkańców miejscowości Czarny Dunajec.
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przedłużenia na okres nie dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf na
zbiorowe odprowadzenie ścieków. Obecne taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do
dnia 31 grudnia 2014 roku. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym
Targu wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie taryf o 4 miesiące tj. na okres od 1 stycznia 2015
roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku, uzasadniając to tym ,że warunki ekonomiczne pozwalają na
stosowanie dotychczasowych taryf.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLVII/436/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może dokonać przedłużenia na okres nie
dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Obecne taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Wójt Gminy proponuje przedłużyć ich obowiązywanie o 12 miesięcy, tj. na okres od 1 stycznia
2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku uzasadniając, to tym ,że warunki ekonomiczne
pozwalają na stosowanie dotychczasowych taryf. Proponowana taryfa ma zastosowanie do
dostaw wody dla mieszkańców miejscowości Czarny Dunajec.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/437/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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w sprawie : przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad
zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015 „.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy na wniosek Przedsiębiorstwa może dokonać
przedłużenia na okres nie dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf na
zbiorowe odprowadzenie ścieków. Obecne taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do
dnia 31 grudnia 2014 roku. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym
Targu wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie taryf o 4 miesiące tj. na okres od 1 stycznia 2015
roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku, uzasadniając to tym ,że warunki ekonomiczne pozwalają na
stosowanie dotychczasowych taryf.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XLVII/436/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może dokonać przedłużenia na okres nie
dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Obecne taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Wójt Gminy proponuje przedłużyć ich obowiązywanie o 12 miesięcy, tj. na okres od 1 stycznia
2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku uzasadniając, to tym ,że warunki ekonomiczne
pozwalają na stosowanie dotychczasowych taryf. Proponowana taryfa ma zastosowanie do
dostaw wody dla mieszkańców miejscowości Czarny Dunajec.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/437/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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ppkt.g)
Dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych ustalono w wysokości 7,38 złotych netto. Dopłatę obowiązywać będzie w okresie od
dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/438/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Ustanowienie służebności przesyłu dotyczyło budowy linii kablowych eSN i eNN, budowy stacji
transformatorowej oraz dokonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych tj. niezbędnych
napraw, przeglądów i konserwacji usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, wyprowadzenia ze stacji transformatorowej sieci energetycznej ESN i eNN jak
również dostępu tj. przejazdu i przechodu do stacji transformatorowej i linii kablowych celem
dokonywania powyższych prac. Roboty zostały wykonane przez Firmę TAURON , zgodnie
z Decyzjami Starosty Nowotarskiego.
Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na działkach gminnych położonych w Rynku
w Czarnym Dunajcu. Jednorazowe wynagrodzenie ustalono na kwotę 14.100 złotych i zostało
naliczone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W związku z tym ,że pytań nie zgłaszano przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/439/2014
RADY GMINY C ZA R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia prawa służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu oraz ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych dotyczyło dróg o nazwie „Myski – Żary”
w Odrowążu, „Zoki” w miejscowości Ratułów, „Ogrojcowa” w Podczerwonem i droga
„Skubisze” w Czerwiennem.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego w dniu 4 listopada 2014 roku wydał pozytywna opinię w sprawie
zaliczenia powyższych dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęto uchwałę :
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ppkt.g)
Dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych ustalono w wysokości 7,38 złotych netto. Dopłatę obowiązywać będzie w okresie od
dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/438/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Ustanowienie służebności przesyłu dotyczyło budowy linii kablowych eSN i eNN, budowy stacji
transformatorowej oraz dokonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych tj. niezbędnych
napraw, przeglądów i konserwacji usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, wyprowadzenia ze stacji transformatorowej sieci energetycznej ESN i eNN jak
również dostępu tj. przejazdu i przechodu do stacji transformatorowej i linii kablowych celem
dokonywania powyższych prac. Roboty zostały wykonane przez Firmę TAURON , zgodnie
z Decyzjami Starosty Nowotarskiego.
Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na działkach gminnych położonych w Rynku
w Czarnym Dunajcu. Jednorazowe wynagrodzenie ustalono na kwotę 14.100 złotych i zostało
naliczone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W związku z tym ,że pytań nie zgłaszano przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/439/2014
RADY GMINY C ZA R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia prawa służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu oraz ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych dotyczyło dróg o nazwie „Myski – Żary”
w Odrowążu, „Zoki” w miejscowości Ratułów, „Ogrojcowa” w Podczerwonem i droga
„Skubisze” w Czerwiennem.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego w dniu 4 listopada 2014 roku wydał pozytywna opinię w sprawie
zaliczenia powyższych dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęto uchwałę :

6

ppkt.g)
Dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych ustalono w wysokości 7,38 złotych netto. Dopłatę obowiązywać będzie w okresie od
dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/438/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Ustanowienie służebności przesyłu dotyczyło budowy linii kablowych eSN i eNN, budowy stacji
transformatorowej oraz dokonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych tj. niezbędnych
napraw, przeglądów i konserwacji usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, wyprowadzenia ze stacji transformatorowej sieci energetycznej ESN i eNN jak
również dostępu tj. przejazdu i przechodu do stacji transformatorowej i linii kablowych celem
dokonywania powyższych prac. Roboty zostały wykonane przez Firmę TAURON , zgodnie
z Decyzjami Starosty Nowotarskiego.
Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na działkach gminnych położonych w Rynku
w Czarnym Dunajcu. Jednorazowe wynagrodzenie ustalono na kwotę 14.100 złotych i zostało
naliczone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W związku z tym ,że pytań nie zgłaszano przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/439/2014
RADY GMINY C ZA R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia prawa służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu oraz ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych dotyczyło dróg o nazwie „Myski – Żary”
w Odrowążu, „Zoki” w miejscowości Ratułów, „Ogrojcowa” w Podczerwonem i droga
„Skubisze” w Czerwiennem.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego w dniu 4 listopada 2014 roku wydał pozytywna opinię w sprawie
zaliczenia powyższych dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęto uchwałę :
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ppkt.g)
Dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych ustalono w wysokości 7,38 złotych netto. Dopłatę obowiązywać będzie w okresie od
dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/438/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Ustanowienie służebności przesyłu dotyczyło budowy linii kablowych eSN i eNN, budowy stacji
transformatorowej oraz dokonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych tj. niezbędnych
napraw, przeglądów i konserwacji usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, wyprowadzenia ze stacji transformatorowej sieci energetycznej ESN i eNN jak
również dostępu tj. przejazdu i przechodu do stacji transformatorowej i linii kablowych celem
dokonywania powyższych prac. Roboty zostały wykonane przez Firmę TAURON , zgodnie
z Decyzjami Starosty Nowotarskiego.
Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na działkach gminnych położonych w Rynku
w Czarnym Dunajcu. Jednorazowe wynagrodzenie ustalono na kwotę 14.100 złotych i zostało
naliczone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W związku z tym ,że pytań nie zgłaszano przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/439/2014
RADY GMINY C ZA R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia prawa służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu oraz ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych dotyczyło dróg o nazwie „Myski – Żary”
w Odrowążu, „Zoki” w miejscowości Ratułów, „Ogrojcowa” w Podczerwonem i droga
„Skubisze” w Czerwiennem.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego w dniu 4 listopada 2014 roku wydał pozytywna opinię w sprawie
zaliczenia powyższych dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęto uchwałę :
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ppkt.g)
Dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych ustalono w wysokości 7,38 złotych netto. Dopłatę obowiązywać będzie w okresie od
dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/438/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Ustanowienie służebności przesyłu dotyczyło budowy linii kablowych eSN i eNN, budowy stacji
transformatorowej oraz dokonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych tj. niezbędnych
napraw, przeglądów i konserwacji usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, wyprowadzenia ze stacji transformatorowej sieci energetycznej ESN i eNN jak
również dostępu tj. przejazdu i przechodu do stacji transformatorowej i linii kablowych celem
dokonywania powyższych prac. Roboty zostały wykonane przez Firmę TAURON , zgodnie
z Decyzjami Starosty Nowotarskiego.
Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na działkach gminnych położonych w Rynku
w Czarnym Dunajcu. Jednorazowe wynagrodzenie ustalono na kwotę 14.100 złotych i zostało
naliczone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W związku z tym ,że pytań nie zgłaszano przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/439/2014
RADY GMINY C ZA R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia prawa służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu oraz ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych dotyczyło dróg o nazwie „Myski – Żary”
w Odrowążu, „Zoki” w miejscowości Ratułów, „Ogrojcowa” w Podczerwonem i droga
„Skubisze” w Czerwiennem.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego w dniu 4 listopada 2014 roku wydał pozytywna opinię w sprawie
zaliczenia powyższych dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęto uchwałę :
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ppkt.g)
Dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych ustalono w wysokości 7,38 złotych netto. Dopłatę obowiązywać będzie w okresie od
dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XLVII/438/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Ustanowienie służebności przesyłu dotyczyło budowy linii kablowych eSN i eNN, budowy stacji
transformatorowej oraz dokonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych tj. niezbędnych
napraw, przeglądów i konserwacji usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, wyprowadzenia ze stacji transformatorowej sieci energetycznej ESN i eNN jak
również dostępu tj. przejazdu i przechodu do stacji transformatorowej i linii kablowych celem
dokonywania powyższych prac. Roboty zostały wykonane przez Firmę TAURON , zgodnie
z Decyzjami Starosty Nowotarskiego.
Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na działkach gminnych położonych w Rynku
w Czarnym Dunajcu. Jednorazowe wynagrodzenie ustalono na kwotę 14.100 złotych i zostało
naliczone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W związku z tym ,że pytań nie zgłaszano przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLVII/439/2014
RADY GMINY C ZA R N Y DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : ustalenia prawa służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu oraz ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych dotyczyło dróg o nazwie „Myski – Żary”
w Odrowążu, „Zoki” w miejscowości Ratułów, „Ogrojcowa” w Podczerwonem i droga
„Skubisze” w Czerwiennem.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego w dniu 4 listopada 2014 roku wydał pozytywna opinię w sprawie
zaliczenia powyższych dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęto uchwałę :
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U C H W A Ł A Nr XLVII/440/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie : dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na
terenie Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
Ostatnia planowana do podjęcia uchwała w kadencji 201 2014 dotyczyła zmiany Uchwały
w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Rozdział 11 programu
– stanowiący załącznik do uchwały został uzupełniony o wysokość środków finansowych
przeznaczonych na współpracę z organizacjami ogółem o kwotę 430.000 złotych, w tym na
realizację zadań w zakresie kultury – 230.000 zł, na realizację zadań w zakresie sportu – 200.000
złotych.
Poprawka została wprowadzona na wniosek Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego.
Został podjęta uchwała jak niżej :
U C H W A L A Nr XLVII/441/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.6. W związku z tym, iż nie zostały zgłoszone żadne interpelacje Radnych, pkt. 6.
zatwierdzonego porządku obrad nie był realizowany.
Ad. pkt. 7. Podsumowanie pracy Rady za okres kadencji 2010 – 2014 dokonała
Przewodnicząca Rady Gminy – Palenik Beata Anna.
Pełna treść wystąpienia jak poniżej :
Wysoka Rado ! Szanowni Państwo!
Szybko dobiega końca kolejna kadencja władz samorządowych , w moim przypadku trzecia.
Pracując dla dobra naszej gminy nigdy nie kierowałam się emocjami, złośliwością czy
nienawiścią. Czasami mimo odmiennych zdań podejmowaliśmy ważne decyzje, myślę ,że
w miłej atmosferze pozbawionej wrogich antagonizmów.
Początki były trudne, zwłaszcza dla nowych radnych, ale wyzwania z którymi przyszło się im
zmierzyć zaowocowało podjętymi ważnymi uchwałami. Zrozumienie problemów i potrzeb
poszczególnych miejscowości wchodzących w skład naszej gminy, pozwoliło nam podjąć
w mijającej kadencji na 47 sesjach zwyczajnych rady gminy 441 uchwał, przy 99,23% głosów
„za”, 0,35% głosów „przeciw”, 0,41% głosów „wstrzymujących”.
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Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.6. W związku z tym, iż nie zostały zgłoszone żadne interpelacje Radnych, pkt. 6.
zatwierdzonego porządku obrad nie był realizowany.
Ad. pkt. 7. Podsumowanie pracy Rady za okres kadencji 2010 – 2014 dokonała
Przewodnicząca Rady Gminy – Palenik Beata Anna.
Pełna treść wystąpienia jak poniżej :
Wysoka Rado ! Szanowni Państwo!
Szybko dobiega końca kolejna kadencja władz samorządowych , w moim przypadku trzecia.
Pracując dla dobra naszej gminy nigdy nie kierowałam się emocjami, złośliwością czy
nienawiścią. Czasami mimo odmiennych zdań podejmowaliśmy ważne decyzje, myślę ,że
w miłej atmosferze pozbawionej wrogich antagonizmów.
Początki były trudne, zwłaszcza dla nowych radnych, ale wyzwania z którymi przyszło się im
zmierzyć zaowocowało podjętymi ważnymi uchwałami. Zrozumienie problemów i potrzeb
poszczególnych miejscowości wchodzących w skład naszej gminy, pozwoliło nam podjąć
w mijającej kadencji na 47 sesjach zwyczajnych rady gminy 441 uchwał, przy 99,23% głosów
„za”, 0,35% głosów „przeciw”, 0,41% głosów „wstrzymujących”.
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To prawie stuprocentowa jednomyślność przy podejmowaniu uchwał. Jest to odzwierciedlenie
postaw i zaangażowania radnych reprezentujących swój elektorat.
W czasie mijającej kadencji radni złożyli 250 interpelacji , przy czym stwierdzić należy , iż na
moje prośby zwracali się bezpośrednio do Kierowników poszczególnych Referatów z bieżącymi
sprawami i problemami zaistniałymi w ich miejscowościach, nie czekając na posiedzenia Rady,
przyniosło to oczekiwane rezultaty. Udało się nam raz wyjechać w ramach sesji wyjazdowej
i dokonać przeglądu zrealizowanych inwestycji na terenie gminy. Komisje pracowały rzetelnie.
Odbywały swoje posiedzenia zgodnie z zatwierdzonym ramowym planem pracy na dany rok, jak
również były zwoływane w miarę potrzeb, celem wydania opinii do projektów uchwał, czy też
wydania opinii w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej, w przypadku Komisji
Budżetowej. Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem
kontroli i przeprowadziła w mijającej kadencji 23 kontrole. Ponadto rozpatrzyła 4 skargi na
działalność Wójta Gminy. Pozostałe Komisje Rady odbyły łącznie 78 posiedzeń i tak :
1. Komisja Oświaty, Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej - 29 posiedzenia.
2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 22 posiedzenia,
3. Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym , Rolnictwa i Ochrony Środowiska -17
posiedzenia.
4. Komisja Działalności Gospodarczej , Spraw Przeciwpożarowych i Porządkowych -13
posiedzeń.
Szanowni Radni! .
Na zakończenie chciałam Wam serdecznie podziękować za wyrozumiałość, wspaniałą
współpracę, przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych i ważnych uchwał wspierających naszą
gminę. Myślę, że pracę naszą obiektywnie ocenią wyborcy podczas zbliżających się wyborów
samorządowych.
Życzę Wam zdrowia , pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a wszystkim tym , którzy
stanęli do wyborów ponownego zdobycia mandatu radnego.
Panie Wójcie! Pani Skarbnik ! Panie Sekretarzu! Kierownicy Wydziałów na Wasze ręce składam
serdeczne podziękowanie dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy za współpracę, przy
tworzeniu i realizowaniu uchwał, życząc wszystkim wszystkiego najlepszego, pomyślności
w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.
Tobie zaś Wójcie, przede wszystkim życzę zdrowia byś mógł zrealizować wszystkie zamierzone
plany, zwłaszcza rozpoczęte inwestycje i oczywiście ponownego wyboru na stanowisko Wójta.
Sołtysom, gospodarzom 15 Sołectw wchodzących w skład gminy dziękuję za współpracę, cenne
uwagi i podpowiedzi, życząc Wam dużo zdrowia i dalszych sukcesów oraz wielu kadencji
sołtysich.
Przedstawicielom środków masowego przekazu, redaktorom lokalnych pras i radia, za rzetelne
relacjonowanie prac rady ,życząc dalszych sukcesów.
Pani inspektor Zosi Czyszczoń za wszelką pomoc, wspieranie mnie w pracy samorządowca,
życząc dużo zdrowia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby praca z nową
Radą była dla Ciebie prawdziwą przyjemnością i dawała Ci dużo satysfakcji.
Szanowni Państwo ! pozwólcie ,że razem z Wójtem złożymy Wam pamiątkowe podziękowania
na piśmie , po czym zapraszam na kilkuminutową podróż po naszej gminie, pięknej gminie,
gdzie na filmie widać piękne inwestycje stworzone , przy naszym udziale. Z czego powinniśmy
być bardzo dumni.
Dziękuję bardzo!.
Wystąpienie Przewodniczącej Rady – Palenik Beaty zostało przyjęte wielkimi brawami.
Po wystąpieniu Przewodnicząca wraz z Wójtem dokonali wręczenia Podziękowań dla
radnych i Sołtysów Sołectw.
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gdzie na filmie widać piękne inwestycje stworzone , przy naszym udziale. Z czego powinniśmy
być bardzo dumni.
Dziękuję bardzo!.
Wystąpienie Przewodniczącej Rady – Palenik Beaty zostało przyjęte wielkimi brawami.
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To prawie stuprocentowa jednomyślność przy podejmowaniu uchwał. Jest to odzwierciedlenie
postaw i zaangażowania radnych reprezentujących swój elektorat.
W czasie mijającej kadencji radni złożyli 250 interpelacji , przy czym stwierdzić należy , iż na
moje prośby zwracali się bezpośrednio do Kierowników poszczególnych Referatów z bieżącymi
sprawami i problemami zaistniałymi w ich miejscowościach, nie czekając na posiedzenia Rady,
przyniosło to oczekiwane rezultaty. Udało się nam raz wyjechać w ramach sesji wyjazdowej
i dokonać przeglądu zrealizowanych inwestycji na terenie gminy. Komisje pracowały rzetelnie.
Odbywały swoje posiedzenia zgodnie z zatwierdzonym ramowym planem pracy na dany rok, jak
również były zwoływane w miarę potrzeb, celem wydania opinii do projektów uchwał, czy też
wydania opinii w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej, w przypadku Komisji
Budżetowej. Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem
kontroli i przeprowadziła w mijającej kadencji 23 kontrole. Ponadto rozpatrzyła 4 skargi na
działalność Wójta Gminy. Pozostałe Komisje Rady odbyły łącznie 78 posiedzeń i tak :
1. Komisja Oświaty, Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej - 29 posiedzenia.
2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 22 posiedzenia,
3. Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym , Rolnictwa i Ochrony Środowiska -17
posiedzenia.
4. Komisja Działalności Gospodarczej , Spraw Przeciwpożarowych i Porządkowych -13
posiedzeń.
Szanowni Radni! .
Na zakończenie chciałam Wam serdecznie podziękować za wyrozumiałość, wspaniałą
współpracę, przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych i ważnych uchwał wspierających naszą
gminę. Myślę, że pracę naszą obiektywnie ocenią wyborcy podczas zbliżających się wyborów
samorządowych.
Życzę Wam zdrowia , pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a wszystkim tym , którzy
stanęli do wyborów ponownego zdobycia mandatu radnego.
Panie Wójcie! Pani Skarbnik ! Panie Sekretarzu! Kierownicy Wydziałów na Wasze ręce składam
serdeczne podziękowanie dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy za współpracę, przy
tworzeniu i realizowaniu uchwał, życząc wszystkim wszystkiego najlepszego, pomyślności
w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.
Tobie zaś Wójcie, przede wszystkim życzę zdrowia byś mógł zrealizować wszystkie zamierzone
plany, zwłaszcza rozpoczęte inwestycje i oczywiście ponownego wyboru na stanowisko Wójta.
Sołtysom, gospodarzom 15 Sołectw wchodzących w skład gminy dziękuję za współpracę, cenne
uwagi i podpowiedzi, życząc Wam dużo zdrowia i dalszych sukcesów oraz wielu kadencji
sołtysich.
Przedstawicielom środków masowego przekazu, redaktorom lokalnych pras i radia, za rzetelne
relacjonowanie prac rady ,życząc dalszych sukcesów.
Pani inspektor Zosi Czyszczoń za wszelką pomoc, wspieranie mnie w pracy samorządowca,
życząc dużo zdrowia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby praca z nową
Radą była dla Ciebie prawdziwą przyjemnością i dawała Ci dużo satysfakcji.
Szanowni Państwo ! pozwólcie ,że razem z Wójtem złożymy Wam pamiątkowe podziękowania
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Tym oto sposobem dobiegła końca XLVII sesja Rady Gminy, ostatnia w kadencji 20102014. Przewodnicząca Rady Gminy – Palenik Beata o godz. 12 15 dokonała zamknięcia obrad
sesji.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata
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