P R O T O K Ó Ł nr XV/2012
z XV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 10 lutego 2012 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 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 poprosiła Radę o wyrażenie stanowiska w tej kwestii.
Wobec faktu , iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych propozycji do projektu porządku obrad
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 21
głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem z filią w Cichem 3 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w
Cichem oraz powołania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem.
b) utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem.
c) utworzenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Cichem.
d) zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
e) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 - 2023
g) przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz
zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
h) dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych , dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy
Czarny Dunajec.
i) zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
j) planu prac Komisji Rewizyjnej.
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k) planu pracy stałych komisji Rady Gminy.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XIV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Garbaciak Tomasz,
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 XIV 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 żaden radny nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do
kontynuowania kolejnego pkt. dzisiejszych obrad , a mianowicie :
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Reorganizację sieci szkół w miejscowości Ciche przybliżyła Anna Słodyczka – Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Stwierdziła , iż konieczność taka wynika stąd ,że w miejscowości Ciche organizowany jest
dowóz dla 240 uczniów , co stanowi 35,20% wszystkich dowożonych uczniów. Dowóz ten nie
jest do końca uzasadniony ekonomicznie, ponieważ miejscowość Ciche ma wystarczającą liczbę
dzieci i każda z trzech obecnie funkcjonujących szkół może być zapełniona bez dowozu , należy
tylko w odpowiedni sposób zorganizować sieć szkół. W miejscowości Ciche funkcjonują
obecnie : Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem z oddaloną o 9 km
filią w Cichem 3, do której uczęszczają dzieci z miejscowości Ciche. Pomiędzy tymi szkołami ,
pośrodku wsi usytuowane jest Gimnazjum , do którego uczęszczają dzieci z miejscowości Ciche
oraz z miejscowości Czerwienne od numeru 1 do numeru 137. Obecnie uczniowie z górnej
części wsi przez pierwsze 3 lata nauki szkolnej kształcą się w Filii Ciche 3. Kolejne 3 lata
szkolne tj. w klasach od IV- VI są dowożeni około 7 km do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cichem
, zaś kolejne 3 lata są dowożeni około 4 km i kształcą się w Gimnazjum w Cichem. Z kolei
uczniowie ze środkowej części wsi są dowożeni w następujący sposób : nauczanie początkowe
realizują w Szkole Filialnej i są dowożeni ponad 3 km. Potem , będąc w klasach IV – VI są
dowożeni do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cichem do dolnej części wsi , zaś kolejne 3 lata
kształcą się w Gimnazjum w Cichem w środkowej części wsi i nie są już dowożeni. Uczniowie
z dolnej części wsi przez 6 lat kształcą się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cichem , a potem na
okres nauki w gimnazjum dowożeni są do środkowej części wsi. Dzieci z Czerwiennego
dowożone są około 10,5 km i kształcą się w Gimnazjum mijając po drodze Szkołę Podstawową
Nr 1 w Cichem.
W miejscowości Ciche kształci się ogólnie 480 uczniów , z tego do szkoły podstawowej
uczęszcza 323 uczniów , zaś do gimnazjum 157 uczniów. Po planowanej reorganizacji sieci
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szkolnej wszystkie 3 placówki będą zapełnione. Uczniowie z dolnej części wsi będą mogli
kształcić się w istniejącej szkole podstawowej i nowoutworzonym gimnazjum. Uczniowie ze
środkowej części wsi będą mogli kształcić w istniejącym gimnazjum i nowoutworzonej szkole
podstawowej. Uczniowie z górnej części wsi będą nadal kształcić się przez pierwsze 3 lata
w samodzielnej Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem , o niższym stopniu organizacyjnym, a
następnie od klasy IV byliby uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem i Gimnazjum Nr 2
znajdujących się w środkowej części wsi. Uczniowie z Czerwiennego kończący klasę VI
kształciliby się w Gimnazjum Nr 1 w Cichem oddalonym od Czerwiennego o 3,5 – 4
kilometrów.
W ten sposób Gmina uniknie bardzo kosztownego dowozu , zaś uczniowie będą mieli
możliwość uczęszczania do szkoły w swojej części wsi przez 9 lub 6 lat, co pozwoli im na
swobodny udział w zajęciach pozalekcyjnych , udział w unijnych projektach i programach.
Podejmowane w szkole podstawowej działania będą mogły być kontynuowane w gimnazjum
( np: uprawianie danych dyscyplin sportowych , członkowstwo w zespołach regionalnych
i klubach , kontynuacja zajęć w teatrzykach i teatrach szkolnych oraz kontynuacja programów
wychowawczych i profilaktycznych). Istniejąca sieć szkolna w miejscowości Ciche w dużej
mierze utrudniała pracę z uczniami zdolnymi , gdyż udział tej grupy uczniów w zajęciach
pozalekcyjnych był mocno ograniczony odwozem uczniów do domów po zajęciach lekcyjnych.
Podjęcie działań przewidzianych w uchwałach ma na celu racjonalizację sieci szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego na terenie miejscowości Ciche oraz dostosowanie sieci szkół do
prognozowanej sytuacji gospodarczej Gminy Czarny Dunajec , jak również zapewnienie
placówkom oświatowym odpowiedniego finansowania , dostosowanego do stale zmieniających
się potrzeb edukacyjnych.
Następnie Pani Dyrektor poinformowała o przeprowadzonych na tę okoliczność Zebraniach
z rodzicami uczniów we wszystkich 4 szkołach. Generalnie rodzice wyrazili zrozumienie
w kwestii planowanej reorganizacji sieci szkolnej , nie mniej jednak pewne obawy z ich strony
zostały zgłoszone. W tym miejscu Dyrektor zapoznała Radę ze zgłoszonymi obawami , które
zostały spisane w protokole odbytych Zebrań i przedstawione wcześniej na posiedzeniu Komisji
Oświaty w dniu 3 lutego br. Odnosząc się do niektórych obaw Pani Dyrektor oświadczyła , iż
ilość oddziałów zostanie na tym samym poziomie , co dotychczas. Zakładając , iż koszt jednego
oddziału w szkole podstawowej wynosi 77.771 złotych , natomiast w gimnazjum 96.000 złotych
, to kwota oszczędności na dowozach powinna wynieś około 43.400 złotych (taka sama kwota
oszczędności powstała z powodu likwidacji dowozu w miejscowości Ratułów , w wyniku
utworzenia Zespołu szkół).
W ramach Dyskusji głos zabrali :
radny Krupa Tadeusz pytał co z uczniami z miejscowości Czerwienne , w przypadku gdy
wyrażą wolę kształcenia się w nowoutworzonym gimnazjum w Cichem Nr 1 i nie będą mieli
zapewnionego dojazdu , ze względu na brak wymaganej ustawowo odległości 4 km. W związku
z tak planowaną reorganizacją sieci szkół w miejscowości Ciche na pewno zakłada się pewne
oszczędności finansowe z tego tytułu, radny sugerował aby środki te wróciły właśnie do
miejscowości Ciche ,zważywszy na fakt , iż budynek szkoły jest w opłakanym stanie.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Anna Słodyczka poinformowała , iż uczniowie
ustalony obwód mają w nowoutworzonym gimnazjum Nr 1 w Cichem i dowóz będzie
zapewniony tylko i wyłącznie , w przypadku gdy odległość przekroczy ustawowe 4 km.
W kwestii oszczędności Dyrektor oświadczyła ,że nie ona jest władna decydować o tych
środkach , to Rada decyduje o przeznaczeniu środków finansowych.

Na marginesie dodała ,że na początku reformy oświaty z roku 2000/2001 dowozy były
gwarantowane przez Ministerstwo i środki przekazywane do gmin w ramach subwencji.
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Od 6 lat dowozy zostały zrzucone jako zadanie własne gminy. I gdyby władze ówczesne liczyły
się z takim faktem ,że dowozy będą finansowane z własnych środków gminy , być może inaczej
zostałaby utworzona sieć szkół.
radny Gewont Józef pytał czy będzie zachodziła konieczność zatrudniania dodatkowo nowych
nauczycieli.
Pani Dyrektor udzielając odpowiedzi stwierdziła ,że nie będzie zachodziła taka konieczność
w przypadku nauczycieli , natomiast jedynie pod uwagę należy brać etat pedagoga i logopedy
w nowoutworzonym gimnazjum. Zaznaczyła ,że kwestia planowanej reorganizacji nie wzięła się
z dnia na dzień, ponieważ już w zeszłym roku robione były symulacje , z których wynikały
pewne względy finansowe, ponadto takie postulaty były zgłaszany od lokalnej społeczności.
Nawiązując dalej do kadry nauczycielskiej radny Krupa Tadeusz pytał czy nauczyciel uczący
w szkole podstawowej, ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania w gimnazjum.
Dyrektor zapewniła , iż wszyscy nauczyciele z Cichego uzupełnili swoje wykształcenie o studia
podyplomowe i mają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, gdyż sprawa reorganizacji sieci
szkół w tej miejscowości była wiadoma już co najmniej od dwóch lat.
radny Czepiel Tadeusz zabierając głos w dyskusji poruszył następujące wątki :
• dla dopełnienia formalności pytał czy były przeprowadzone konsultacje z odpowiednimi
podmiotami,
• ilu uczniów będzie w poszczególnych szkołach w miejscowości Ciche , czy będą klasy
łączone oraz czy planowana reorganizacja sieci nie zrobi więcej krzywdy dzieciom.
W przypadku klas łączonych należy wziąć pod uwagę kwestię mniejszego wynagrodzenia
nauczycieli.
• ponadto podnosił , iż w uzasadnieniu do uchwały brak jest wykazanej kwoty
oszczędności z tytułu reorganizacji. W tym roku w budżecie gminy na dowozy uczniów
do szkół zaplanowano kwotę w wysokości 981 tys. zł. , jeżeli w samym Cichem dowozy
stanowią 35% to oszczędności powinny być w granicach 300 tys. złotych. W 2009 roku
na dowozy wydatkowano środki w wysokości 997 tys. zł, w 2010 roku - 922 tys. zł.
w 2011 – 944 tys. zł. – zdaniem radnego nie są to więc drastyczne skoki po
przeprowadzonej reorganizacji w miejscowości Ratułów.
• dlaczego od razu nie jest tworzony Zespół szkół w Cichem , czy w perspektywie brana
jest pod uwagę taka możliwość?. Żądał pełnej odpowiedzi , czy na dzień dzisiejszy są
odcinki , gdzie odległość do szkoły podstawowej jest większa niż 3 km i do gimnazjum
większa niż 4 km.
• nie zgodził się z wypowiedzią Pani Dyrektor ,że to rolą Rady Gminy jest , gdzie pójdą
oszczędności z tytułu reorganizacji.
• Czy planowana jest zmiana sieci szkół w innych częściach gminy.
Do podnoszonych wątków ustosunkowała się Dyrektor – Anna Słodyczka. Stwierdziła , iż nie
jest przewidywana zmiana sieci szkół w innych miejscowościach gminy, ponieważ sieć jest
dobrze ułożona , więc nie zachodzi potrzeba wprowadzania zmian. Jeżeli miałaby nastąpić
reorganizacja to z pełną świadomością ,że otrzymywana subwencja nie pokryje kosztów z tym
związanych, a od lat prowadzona jest taka polityka aby subwencja pokrywała koszty
funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy. W kwestii przeznaczenia środków
finansowych pochodzących z oszczędności , w wyniku przeprowadzonej zmiany sieci szkół- nie
może złożyć takiej deklaracji ,że wrócą one do Cichego. W temacie powstałych oszczędności
i 30% stanowiącego dowozu w Cichem stwierdziła ,że są to koszty już po przeprowadzonych
przetargach na dowóz uczniów. Należy odróżnić dowóz , który gmina pokrywa ogółem , łącznie
z kierowcami zatrudnionymi przez Gminny Zespół Oświatowy i składający się na kwotę 981 tys.

zł , natomiast 30% stanowią przetargi. Z kwoty 552 tys. zł. tj. właśnie 30%. Po utworzeniu
Zespołu szkół w miejscowości Ratułów kwota wynikająca z oszczędności to 43.400 złotych
rocznie.
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Co do odległości i dowozu uczniów – zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, uczniom
gimnazjum należy zapewnić dowóz w przypadku , gdy odległość wynosi powyżej 4 km ,
natomiast uczniom szkół podstawowych powyżej 3 km. Utworzenie Zespołu szkół
w miejscowości Ciche prawnie jest możliwe dopiero w przyszłym roku. Ustawa nie przewiduje
łączenia w Zespół , czegoś co jeszcze nie istnieje.
Zdaniem Pani Dyrektor planowana reorganizacja nie wyrządzi szkody uczniom , ponieważ nie
w tym kierunku powinno iść wychowanie – że odgradzamy murem gimnazjalistów od uczniów
młodszych ze szkoły podstawowej , kwestia dotyczy tylko ułożenia programów wychowawczych
i ułożenia szkoły. Oświadczyła ,że tak będą tworzone oddziały , aby była taka ilość dzieci jaka
jest przewidziana tj. po 20 ,25 uczniów. W przypadku Cichego nie przewiduje się łączenia klas ,
gdyż jest wystarczająca ilość uczniów. Jedynie w takiej sytuacji mogłaby stanąć szkoła nr 3
w Cichem Górnem. Stwierdziła , iż łączenie klas wcale nie jest rozwiązaniem najgorszym , gdyż
takie łączenie klas występuje na terenie gminy w szkole podstawowej nr 1 w Czerwiennem ,
Podszklu i Dziale , jednak szkoły te mają największe wyniki nauczania. Jej stanowisko jest takie
iż należy czuwać nad poziomem nauczania , szczególnie w szkołach , gdzie takie łączenia
występują ,natomiast nie iść w kierunku likwidacji szkół.
W dalszej części głos zabrali :
Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława , która ustosunkowała się w kwestii finansowania dowozu
uczniów , stwierdzając ,że pokrywany jest z budżetu własnego gminy. Są to środki , o których
decyduje Rada Gminy. Zwróciła uwagę na fakt , iż z roku na rok liczba dzieci maleje ,
w związku z czym i subwencja oświatowa jest coraz mniejsza, a co za tym idzie budżet gminy
dopłaca do subwencji. Zatem należy juz dzisiaj myśleć o tym , jak w przyszłości budżet gminy
udźwignie oświatę , w takim sensie żeby nie dochodziło do likwidacji szkół i żeby można było
utrzymać wszystkie szkoły jakie obecnie funkcjonują na terenie gminy , nawet te małe , ale
należy szukać oszczędności takich, żeby nie trzeba było dopłacać z budżetu gminy ,zwłaszcza
tam ,gdzie takiej konieczności nie ma. W pełni zatem popiera stanowisko reorganizacji sieci
szkolnej w miejscowości Ciche. Podkreśliła ,że dzisiaj nikt nie złoży deklaracji ,gdzie te środki
zostaną wykorzystane , ponieważ są to środki pochodzące z tzw. budżetu ogólnego gminy.
Wójt Gminy zabierając głos zwrócił uwagę również na kwestię finansowania oświaty, apelując
jednocześnie do Rady o rozwagę i podjęcie proponowanych uchwał w sprawie reorganizacji sieci
szkolnej w miejscowości Ciche.
Następnie przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty , Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej , który poinformował ,że Komisja po zapoznaniu się z opiniami
Rady Rodziców, Rad Pedagogicznych zainteresowanych miejscowości i biorąc pod uwagę
korzyści zwłaszcza finansowe – zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał dotyczące
reorganizacji sieci szkolnej w Cichem.
Na koniec głos zabrał jeszcze Sołtys Sołectwa Ciche , który uczestniczył we wszystkich
zorganizowanych Zebraniach w miejscowości Ciche , potwierdził ,że zdecydowana większość
osób biorących udział w Zebraniach opowiedziała się za proponowanymi zmianami w sieci
szkolnej.
Na tym w całości została zamknięta dyskusja, kolejno dokonywano podejmowania uchwał jak
niżej :
U C H W A Ł A INTENCYJNA Nr XV/135/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie : zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem z filią w Cichem 3 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Cichem oraz powołania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem.
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Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
U C H W A Ł A INTENCYJNA Nr XV/136/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : utworzenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Cichem.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
U C H W A Ł A INTENCYJNA Nr XV/137/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Propozycja połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w Czarnym Dunajcu w Zespół Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum powstała w związku z tym ,że została zakończona inwestycja
budowy skrzydła budynku przeznaczonego pod gimnazjum.
Dotychczasowa sieć szkolna w miejscowości Czarny Dunajec ukształtowała się w okresie
reformy oświaty 2000 roku. W miejscowości Czarny Dunajec funkcjonują obecnie : Szkoła
Podstawowa z siedzibą przy ul. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Gimnazjum z siedzibą przy
ulicy Mościckiego 12. Budynek Szkoły Podstawowej mieści się w nowym budynku , bardzo
dobrze wyposażonym , zarówno w pomoce dydaktyczne jak potrzebne pomieszczenia (2 sale
gimnastyczne , biblioteka ,duża stołówka , gabinety specjalistyczne oraz sale lekcyjne.
Powstanie Zespołu Szkół w Czarnym Dunajcu przyczyni się do :
1) wprowadzenia jednolitego systemu zapewniającego bezpieczeństwo uczniów
w szkole jak i poza nią,
2) zapewnienie wysokiej jakości zarządzania budynkiem przez jednego gospodarza.
3) efektywniejszego kształtowania długofalowej polityki kadrowej,
4) wprowadzenia jednego systemu wychowawczego , co umożliwi monitorowanie
rozwoju uczniów. Do szkoły będą uczęszczać dzieci w różnym wieku z tej samej
rodziny, co umożliwi im bieżący kontakt, braterską opiekę i pomoc.
5) zgodnej współpracy w zakresie korzystania z hali gimnastycznej , zaplecza
żywieniowego, biblioteki ,czytelni oraz auli.
6) zwiększenia mobilności wśród nauczycieli podejmujących rozmaite działania nie
tylko na rzecz szkoły, ale również środowiska lokalnego.
7) lepszej organizacji dowozów.
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Ponadto budynek został przekazany w zarząd trwały dyrektorowi Szkoły Podstawowej i prawnie
on odpowiada za stan techniczny obiektu , jego przeglądy i bezpieczeństwo uczniów oraz osób
przebywających w szkole. Sytuacja „podwójnego zarządzania” powodowałaby problemy
z dokładnym określeniem odpowiedzialności w powyższym zakresie.
Wszystkie media (tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna, opłaty wodno – kanalizacyjne,
monitoring) mają liczniki obejmujące cały budynek. Utworzenie Zespołu Szkół stworzy warunki
do lepszego nauczania poprzez współdziałanie nauczycieli prowadzących zajęcia na etapie
szkoły podstawowej i gimnazjum. Pełne rozpoznanie ucznia od pierwszej klasy szkoły
podstawowej do ukończenia gimnazjum wpłynie na łatwiejszą i efektywniejszą realizację
procesu wychowawczego.
Szkoły : podstawowa i gimnazjum będą funkcjonowały jako organizmy odrębne pod względem
dydaktycznym. Nikt z nauczycieli nie utraci zatrudnienia. Na stanowisko dyrektora szkoły
zostanie ogłoszony konkurs. Nastąpią jednak niewielkie zmiany organizacyjne:
1) godziny rozpoczynania lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum nie będą się pokrywały
, co pozwoli na rozładowanie ruchu podczas przychodzenia uczniów do szkoły , a także
na wymienne wydawanie obiadów.
2) wydzielone zostanie odrębne wejście dla dzieci dowożonych autobusami,
3) miejsca newralgiczne będą monitorowane oraz szczególnie nadzorowane.
Wszyscy rodzice popierają projekt utworzenia zespołu. Są jednocześnie bardzo wdzięczni
władzom samorządowym za troskę i stworzenie tak dobrej bazy dydaktycznej dla młodzieży.
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu wydała pozytywna opinię
w sprawie powołania Zespołu Szkół. Natomiast Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Czarnym
Dunajcu wydała negatywna opinię dotyczącą utworzenia Zespołu Szkół. Wyraża swoje obawy
dotyczące zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Zespołu Szkół , szczególnie młodszym.
Dostrzega również utrudnienia związane w zapewnieniu nieograniczonego dostępu do zasobów
biblioteki i czytelni , wynikające z lokalizacji zasobów bibliotecznych w innym budynku.
Możliwość zapewnienia stabilnej i wykwalifikowanej kadry może być zakłócona brakiem
gwarancji zatrudnienia w pełnym wymiarze dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół
w perspektywie przyszłych lat.
W dalszej części pani Dyrektor Anna Słodyczka udzielająca komentarza do przedmiotowej
uchwały odniosła się do negatywnej opinii wyrażonej przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum
w Czarnym Dunajcu , gdyż jak stwierdziła nie utożsamia się z nią. W kwestii dotyczącej
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom stwierdziła , że i tak stoimy przed faktem, że dzieci te
należy przeprowadzać , więc tu nie ma jakby „kroku do tyłu”. Oprócz faktu ,że dzieci będą
razem i proces wychowawczy należy tworzyć wspólny , to również godziny rozpoczynania lekcji
i przerwy nie będą się pokrywały. Ponadto uczniowie będą mieli odrębne budynki szkolne
i osobiście stwierdziła , iż nie widzi takiego zagrożenia. Nie rozumie również wysuwanego
argumentu przez Radę Pedagogiczną dotyczącego utrudnień związanych z dostępem do
zasobów biblioteki , czy też czytelni.
W kwestii zagrożenia zatrudnienia nauczycieli - stwierdziła ,że nawet w przypadku gdyby nie był
tworzony Zespół ,a liczba uczniów była mała , to zatrudnienie nauczycieli byłoby również
zagrożone. Wręcz odwrotnie stwierdziła Dyrektor GZO - mądrością Dyrektora Zespołu powinno
być , aby nauczycieli z gimnazjum uzupełniać w szkole podstawowej i odwrotnie.
W związku z tym ,że przedkładany projekt uchwały nie budził żadnych wątpliwości ,
przystąpiono do glosowania jak niżej :

U C H W A Ł A INTENCYJNA Nr XV/138/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
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w sprawie : zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec.
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 :
ppkt. e)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawił Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dotyczyła ona :
• zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 285.802 złote. Środki pochodziły z unii
europejskiej z przeznaczeniem na nowy program oświatowy pn. „ Indywidualizacja
nauczania w gminie Czarny Dunajec”.
• zmiany przeznaczenia środków w miejscowości Piekielnik tj. przeniesienia kwoty
w wysokości 14.000 z zadania modernizacja dróg gminnych na zadanie budowa remizy
OSP.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XV/139/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt.f)
Zmiana w budżecie gminy powoduje konieczność dokonania zmian również w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Druga zmiana związana była z wprowadzeniem dwóch przedsięwzięć :
1) „Indywidualizacja nauczania w gminie Czarny Dunajec” – realizacja programu nastąpi
w latach 2012 – 2013. W 2012 roku z kwotą 285.802 złote, w 2013 – 75.600 złotych.
2) „Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru” – został przeprowadzony przetarg na
inspektora nadzoru na okres 3 lat. Zaplanowana została kwota w wysokości 390.000 zł.
Inspektor nadzoru otrzymuje wynagrodzenie procentowe w stosunku do wydatkowanej
kwoty na realizację danego zadania.
Dokonano podjęcia uchwały :

U C H W A Ł A Nr XV/140/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
– 2023.
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Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Przejęcie od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej dotyczyło :
przygotowania „Budowy zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości
Wróblówka. Zadanie przedmiotowe obejmuje opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego oraz pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Wstępny koszt został
określony na kwotę 22.000 złote , zabezpieczonej w budżecie gminy na 2012 rok.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XV/141/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji
drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Kolejny projekt uchwały związany był z zaliczeniem do dróg gminnych , dróg w miejscowości
Czarny Dunajec i Stare Bystre. Zaliczenie tych dróg do kategorii dróg gminnych było warunkiem
złożenia wniosku o dotację na usuwanie klęsk żywiołowych. W przypadku miejscowości Czarny
Dunajec dotyczyło drogi o nazwie „ Droga za Stacją „ – stanowiąca część działki o nr ewid. 404
oraz drogi o nazwie potocznej „droga za Stacją – do Sośniny” o nr ewid. 404 – łączące
przedmiotową drogę z drogą wojewódzką nr 957 Białka – Jabłonka – Nowy Targ w kierunku
Czarnego Dunajca. W miejscowości Stare Bystre dróg o nazwach potocznych : „ Wierchowa” –
stanowiąca część działki o nr ewid. 11910 i „Wierchowa – do Sośniny” – stanowiąca część
działki o nr ewid. 11910. Drogi te mają swój początek w miejscu skrzyżowania z drogą gminną
„Skałka”.
Komentarza do uchwały udzielał Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XV/142/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych , dróg o znaczeniu lokalnym na
terenie Gminy Czarny Dunajec.

Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody dotyczyło drzewa
położonego na działce nr 17182/1 tj. prywatnej posesji należącej do Pani Anny Kania z Cichego.

10

Pani Anna Kania zwróciła się z wnioskiem o zabezpieczenie tego drzewa , gdyż obecny stan
zdrowia drzewa powoduje zagrożenie dla ludzi, mienia oraz użytkowników drogi powiatowej.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz ustawy o samorządzie gminnym , ustawienie lub
zniesienie pomnika przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały, po uzyskaniu pozytywnej
opinii właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Urząd Gminy taka opinię
uzyskał , wcześniej została wykonana ocena dendrologiczna , która potwierdziła zły stan
zdrowotny przedmiotowego drzewa.
Krótkiego komentarza udzielił Pawłowski Stanisław – Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska.
Wątpliwości przedkładana uchwała nie budziła , zatem dokonano jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XV/143/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
Dwie ostatnie uchwały związane były z uchwaleniem planu pracy Komisji stałych Rady Gminy.
Plany pracy wcześniej zostały opracowane na posiedzeniu komisji i przyjęte przez członków tych
komisji.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwał jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XV/144/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
U C H W A Ł A Nr XV/145/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie : planu pracy stałych komisji Rady Gminy.

Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. zatwierdzonego porządku obrad nie był realizowany ,w związku z tym ,że nie została
zgłoszona żadna interpelacja.
Przystąpiono zatem do realizacji :
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania.
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radny Czepiel Tadeusz podniósł sprawę ostatnio bardzo burzliwą , a dotyczącą wysokich opłat
jakie są pobierane za korzystanie z parkingu w rejonie szpitala specjalistycznego w Nowym
Targu. Ponadto zwrócił uwagę , że nie ma obecnie żadnej możliwości bezpłatnego przyjazdu
z chorym bezpośrednio pod wejście szpitala. Apelował do władz gminy , o podjęcie
odpowiednich czynności w tej kwestii.
Rada Gminy przez aklamację przyjęła sprzeciw i oburzenie przeciwko tak wysokim stawkom
opłat pobieranym za korzystanie z parkingu przy szpitalu w Nowym Targu.
Sekretarz Gminy – Jarończyk Michał zabierając głos nawiązał do sprawy studium kierunków
i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec. Nowe studium
nakreśla przeznaczenie terenu i nawiązuje do istniejącego przeznaczenia , nie mniej jednak może
przewidywać pewną modyfikację. Zwrócił się do obecnych radnych i Sołtysów jako
przedstawicieli lokalnej społeczności o analizę obecnych terenów ich zmiany przeznaczenia,
dotyczących zwłaszcza dróg , a potrzebnych planiście do prac związanych ze studium. Wszelkie
wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej bądź też ustnej na ręce Kierownika Referatu
Budownictwa.
Ostatecznie ustalono , aby zorganizować spotkanie z udziałem planisty z radnymi i sołtysami
celem wypracowania pewnych uzgodnień i ustaleń związanych ze studium.
W podnoszonym temacie głos zabrał jeszcze Kierownik Referatu Budownictwa informując już
o odbytym spotkaniu z udziałem radnych z Czarnego Dunajca , Chochołowa , Podczerwonego ,
Koniówki oraz Chochołowa i projektanta , który przedstawił wstępną koncepcję przebiegu
obwodnicy. Na dzień dzisiejszy wpłynęło około 200 wniosków o zmianę punktową w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy , która będą również uwzględnione przy okazji prac
związanych z opracowaniem studium.
radny Gonciarczyk Stanisław wnioskował o dodatkowe oznakowanie drogi wojewódzkiej
Nr 957 od Nowego Targu w kierunku Suchej Beskidzkiej dotyczącej nazwy miejscowości
„Białka” , ponieważ dla wielu przyjeżdżających turystów takie oznakowanie stanowi
dezinformację i bardzo często miejscowość „Białka” mylona jest z miejscowością turystyczną
jaką jest Białka Tatrzańska.
Bobek Józef – Sołtys Sołectwa zwrócił uwagę na złe zimowe utrzymanie drogi powiatowej na
odcinku Pieniążkowice – Piekielnik.
Ponadto przypomniał ,że okres Świąt Bożego Narodzenia już minął , najwyższy czas , aby
dokonać zdemontowania iluminacji świątecznych.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 15 dokonała zamknięcia obrad XV sesji RADY GMINY.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

