P R O T O K Ó Ł nr XV/2016
z XV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 30 maja 2016 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 14 25.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Józef Miętus. Przed sesją radny podał powód swojej nieobecności
spowodowanej Wezwaniem przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w celu przesłuchania
w charakterze świadka.
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,
Przewodniczący Rady – Pan Gonciarczyk Stanisław o godz. 10 00 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, 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
Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady w sprawie ewentualnych zmian do proponowanego
porządku obrad. W związku z tym, że nie zostały zgłoszone żadne wnioski – Przewodniczący
Rady zaproponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 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.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia
2015 r,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016-2025,
c) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego,
d) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec,
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e) bezprzetargowego wydzierżawienia do 2026 roku dodatkowej powierzchni do
dzierżawionego terenu w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Nadwodnej,
f) bezprzetargowego wydzierżawienia do 2020 roku dodatkowej powierzchni do
dzierżawionego terenu w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Nadwodnej,
g) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość
gminną w miejscowości Ciche,
i) zmiany uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20
czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu
lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec.
9. 9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
10.10. Wolne wnioski i zapytania.
11.11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XIV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Solarczyk Jan, 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 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali niżej wymienieni radni, podnosząc kwestie :
radny Lenart Władysław poruszył sprawę związaną z regulacją stanu prawnego drogi
powiatowej Piekielnik - Podszkle. W ubiegłym roku na sesji w dniu 17 kwietnia, radny
przedmiotową interpelację złożył i uzyskał odpowiedź od Wójta Gminy, który powołując się na
przepisy prawa poinformował, że z dniem 1 stycznia 1999 roku przedmiotowa droga stanowi
własność powiatu nowotarskiego. W związku z czym sprawa została skierowana do
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W imieniu lokalnej społeczności w piśmie
podkreślono potraktowanie sprawy jako pilnej i doprowadzenie do zgodności prawnej
w ewidencji gruntów jak i ksiąg wieczystych ze stanem użytkowania na gruncie oraz
z rzeczywistym stanem prawnym. Od tego momentu minął rok, w związku z tym chciał uzyskać
informację czy pojawiły się jakieś znamiona, że Starostwo realizuje swoje obowiązki w tym
zakresie.
Radny Ratułowski Marcin w związku ze złożeniem wniosku w sprawie ścieżek rowerowych,
a konkretnie odnośnie terenu znajdującego się wokół ścieżki pytał czy jest przygotowana
odpowiedź ze stronu urzędu jak i starostwa powiatowego dotycząca tych terenów.
Radny Dzielski Kazimierz podniósł sprawę wodociągu w Czarnym Dunajcu, która w ostatnim
okresie czasu jest bardzo bulwersująca, ze względu na występujące skażenie wody bakterią coli.
Problem został przeniesiony na forum internetowe. Podkreślał, że sprawa tak naprawdę ciągnie
się już od pięciu lat kiedy to zostały poczynione odwierty na terenie Podczerwonego, jednak brak
pozwoleń i zgód właścicieli działek na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia powoduje
niewykorzystanie tych odwiertów, kolejne zaś odwierty nie spełniają swojego zadania i urząd
gminy nie potrafi się z tym zmierzyć. Zaznaczył, że jest to niesłychany problem dla samych
mieszkańców jak również właścicieli restauracji i innych przedsiębiorców korzystających z tego
wodociągu. Sugerował by temat był przedmiotem dyskusji na kolejnej sesji Rady Gminy.
Zauważył, że gmina realizuje wiele inwestycji, niektóre ważne, czasem mniej ważne, natomiast
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sprawa wodociągu nikogo nie interesuje. W związku z tym pytał jakie są zamierzenia gminy
w tej sprawie, by w przyszłości zapobiec temu problemowi.
Druga interpelacja dotyczyła wykonanego projektu na rozbudowę szkoły podstawowej nr 3
w Cichem Górnym. Projekt został wykonany bez przeprowadzenia badań geologicznych i czy
prawdą jest, że na ten cel została wydatkowana kwota rzędu około 70 tys. złotych, natomiast
dokumentacja jest do „wyrzucenia”, gdyż istniejące osuwisko nie pozwala na realizację
zamierzonego zadania. Kto jest winien takiemu stanu rzeczy i jak sprawa zostanie rozwiązana.
Podkreślił, że jest to kolejna dokumentacja która została „wyrzucona do kosza”, podobny
przypadek był z dokumentacją na rozbudowę remizy OSP w Czarnym Dunajcu.
Radny Miętus Stanisław po raz kolejny zgłosił problem niedrożności studzienek kanalizacji
burzowej na ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu, gdzie podczas intensywnych opadów
gromadząca się woda zalewa pobliskie posesje. Pytał więc, czy planowana modernizacja drogi
wojewódzkiej, ulica Mościckiego przez Rynek w stronę starego dworca kolejowego dojdzie do
skutku, gdyż pojawiła się informacja, że urząd gminy odłożył remont na rok następny, ze
względu na fakt niewykonania sieci wodociągowej na ulicy Mościckiego.
Radny Czepiel Tadeusz ostatnio w internecie pojawiła się informacja, że gmina Czarny
Dunajec wydzierżawia działki położone w Nowym Targu, pytał czy chodzi to o działki
dzierżawione przez Firmę IB. Dalej będąc przy temacie dzierżawy dla Firmy IB poprosił
o przybliżenie sprawy związanej z prowadzonymi działaniami w tym zakresie, jaki jest ich efekt.
W tym miejscu podzielił się z informacją o przygotowywanej ustawie w sprawie utrzymania
czystości i porządku w gminach, gdzie proponowana zmiana diametralnie zmienia
dotychczasowy obowiązek zbiórki i wywozu odpadów komunalnych.
Ponadto chciał znać bliższe szczegóły dotyczące planowanego remontu dróg wojewódzkich
nr 957 Chabówka – Zakopane i 958 Nowy Targ – Jabłonka, w związku z czym zaproponował,
aby na najbliższej sesji zaprosić przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
który jest odpowiedzialny za remont tych dróg, by przedstawił swoje zamierzenia w tej sprawie,
jak również zamierzenia w sprawie planowanej budowy obwodnicy Chochołowa.
W związku ze zmianą Prezesa Spółki Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym
Targu, pytał czy złożone obietnice dotyczące planowanych inwestycji w gminie Czarny Dunajec
będą realizowane przez nowo wybranego Prezesa Spółki. Zwrócił się do Wójta Gminy, jako
Przewodniczącego Rady Nadzorczej tejże spółki o przedstawienie koncepcji odnośnie
zarządzania spółki przez nowego Prezesa.
Radny Marduła Kazimierz wnioskował o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg
w Krakowie w sprawie udrożnienia, kanałów burzowych w miejscowości Chochołów w rejonie
nr 126 i 178, które zostały zamulone po ostatniej ulewie.
Radny Garbaciak Tomasz pytał czy Firma IB – Zakład Utylizacji Odpadów przedstawiła
dokumenty na podstawie których dokonała podniesienia ceny za wywóz odpadów komunalnych
z terenu gminy Czarny Dunajec.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Babicz Józef -Wójt
Gminy.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne
Urzędu Gminy działające z upoważnienia Wójta w okresie od 30 marca do 29 maja 2016 roku
dotyczyły :
W ramach działania Referatu Budownictwa zostały wykonane remonty nawierzchni bitumicznej
na niżej wymienionych drogach gminnych :
• 25-IV-2016 - Wykonano odwodnienie drogi gminne „Za Śtreką” w Chochołowie za
kwotę 2 966,27 zł,
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• 18-IV-2016 - Wykonano przedłużenie i wzmocnienie nawierzchni tłuczniem na drodze
„Rzepki” w Cichem za kwotę 14 990,63 zł,
• 20-V-2016 - Wykonano odwodnienie drogi gminnej „Na Gruszków Wierch” w Cichem
za kwotę 8 100,69 zł
• 20-V-2016 - Wykonano wpust uliczny, przykanaliki oraz ścieki przy drodze gminnej „Na
Gruszków Wierch” za kwotę 8 799,43 zł,
• 17-V-2016
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na drodze rolniczej „Mijane
do Plebańskiego” w Czarnym Dunajcu o dł. 210,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 18 521,96
zł
• 17-V-2016 - Wykonano remont nawierzchni z płyt betonowych na drodze rolniczej „Do
Długosza” w Czerwiennem o dł. 85,00 m, szer. 2,50 m za kwotę 23 424,30 zł
• 14-IV-2016 - Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej „Od
Boru” w Koniówce dł. 170,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 8 924,88 zł
• 18-IV-2016 - Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej
„Szczepankówka” w Koniówce dł. 50,00 m, szer. 3,00 m, za kwotę 11 959,29 zł
• 7-V-2016 - Wykonano remont odwodnienia, zakup i transport tłucznia w celu poprawy
nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej „Za Śtreką” w Koniówce za kwotę 5 346,00 zł
• 10-V-2016 - Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach
gminnych w Odrowążu za kwotę 10 450,00 zł,
• 11-V-2016 - Wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej
„Kuboki-Myski” w Odrowążu za kwotę 3 805,62 zł,
• 21-IV-2016 - Wykonano remont przepustu oraz ścianki czołowe na drodze gminnej
„k/Tomasika” w Piekielniku za kwotę 3 982,63 zł,
• 21-IV-2016 - Wykonano remont umocnienia wylotu przepustu na drodze gminnej „Do
Kapiców” w Piekielniku za kwotę 9 968,19 zł,
• 9-V-2016 - Wykonano schody z kostki brukowej przy drodze gminnej „Do kościoła”
w Piekielniku za kwotę 13 601,06 zł,
• 17-V-2016 - Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze rolniczej
„Lelingdonowa” w Piekielniku dł. 220,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 63 883,74 zł,
• 21-IV-2016 - Wykonano remont kraty przejazdowej i czyszczenie ścieków
odwadniających na drodze gminnej „Do Dziuboka” w Pieniążkowicach za kwotę 700,00
zł,
• 17-V-2016 - Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze rolniczej „Do
Czopów-Kalembów” w Pieniążkowicach dł. 120,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 34 840,37
zł,
• 14-IV-2016 - Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Do
Nutów” w Podszklu dł. 95,00 m, szer. 3,50 m za kwotę 44 949,56 zł,
• 15-IV-2016- Zakupiono 130 ton tłucznia za kwotę 8 602,62 zł w celu wykonania
remontów nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych w Podszklu,
• 25-IV-2016 - Wykonano remont poboczy i odwodnienia drogi gminnej „Graniczna”
w Podszklu za kwotę 9 997,69 zł,
• 17-V-2016
- Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze rolniczej „Do
Nutów” w Podszklu dł. 155,00 m, szer. 3,50 m za kwotę 41 200,08 zł,
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• 8-IV-2016 - Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach
gminnych w Ratułowie za kwotę 15 400,00 zł,
• 12-IV-2016- Zlecono wykonanie remontu odwodnienia oraz umocnienie skarp płytami
ażurowymi drogi gminnej „Wajdowa” w Ratułowie na kwotę 38 980,30 zł,
• 18-IV-2016 - Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej
„Ślamkowa” w Starem Bystrem dł. 158,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 67 945,93 zł,
• 17-V-2016 - Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze rolniczej
„Szlamkowa” w Starem Bystrem dł. 200,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 51 231,96 zł,
• 17-V-2016 - Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze rolniczej „Przy
Dziedzicach” w Załucznem dł. 110,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 18 120,98 zł,
W ramach zamówień publicznych realizowane będą następujące zadania inwestycyjne :
1)
Przebudowa i zmiana funkcji części budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach
Piekielnik oraz Podczerwone na oddziały przedszkolne
Umowa została zawarta w dniu 10.05.2016r. z firmą:
Firma Instalacyjno-Budowlana „MICHALIK” s.c. – Czarny Dunajec
Termin realizacji: do dnia 26 sierpnia 2016 r.
Cena zadana: 232.367,60 złotych brutto
2)
Wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej SPSK z oddziałami integracyjnymi
w miejscowości Czerwienne – Etap III
Umowa została zawarta w dniu 12.05.2016r. z firmą: PROFES Firma Remontowo-Budowlana
Rafał Konieczny – Rabka-Zdrój
Termin realizacji: do dnia 15 września 2016 r.
Cena zadana: 876.371,97 złotych brutto
3)
Remont drogi gminnej /Do Budza/ w miejscowości Czerwienne uszkodzonej w wyniku klęski
żywiołowej
Umowa została zawarta w dniu 25.05.2016r. z konsorcjum firm: lider: Podhalańskie Drogi
Sp.zo.o - Nowy Targ
partner: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. - Nowy Targ,
Termin realizacji: do dnia 16 września 2016 r.
Cena zadana: 611.370,76 złotych brutto
4)
Odbudowa dróg gminnych /Na Kościoki/ w miejscowości Ciche, /Kocańdy Dół/ w miejscowości
Załuczne uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej,
Umowa została zawarta w dniu 25.05.2016r. z firmą: F.H.U. RUTKOWSKI Artur Rutkowski Ludźmierz
Termin realizacji: do dnia 16 września 2016 r.
Cena zadana:
Część 1: Ciche – Droga /Na Kościoki/, długość 0,20 km: 59.270,71 zł. brutto
Część 2: Załuczne – Droga /Kocańdy Dół/, długość 0,33 km: 84.911,21 zł. brutto
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5)
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości Ciche na Zespół
Szkół Podstawowej i Gimnazjum
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma Budowlana „SIKORA” Maciej Sikora - Nowy
Targ
Planowany termin zawarcia umowy: czerwiec 2016 r.
Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2017 r.
Cena zadana: 5.849.437,03 złotych brutto
Z zakresu prowadzonych inwestycji zostały zawarte umowy na realizację następujących zadań :
1. W dniu 1 kwietnia podpisano umowę z Firmą ELMARC z Nowego Sącza na wykonanie
dobudowy oświetlenia ulicznego. Wartość umowy 6.031,90 zł. Roboty zostały wykonane.
2. W dniu 1 kwietnia podpisano umowę z firmą Michalik z Czarnego Dunajca na
wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu na poddaszu. Wartość umowy
10.800 zł. Roboty zostały wykonane.
3. W dniu 18 kwietnia przekazano plac budowy firmie Gardenbud z Krakowa, w związku
z realizacją przebudowy południowej części rynku. Wartość umowy 699.162,75 zł.
termin realizacji do 22.08. 2016 r.
4. W dniu 25 kwietnia podpisano umowę z ELMARC z Nowego Sącza na wykonanie
oświetlenia ulicznego :Pod Grapą” i „Miętustwo”. Wartość umowy 64.909,15 zł. Termin
realizacji do 24.06.20916 r.
5. W dniu 4 maja podpisano umowę z firmą NOVUM z miejscowości Grom na dostawę
wyposażenia placu zabaw. Wartość umowy 16.080,09 zł. Termin realizacji do 17.06.2016
r.
6. W dniu 12 maja przekazano plac budowy firmie PROFES z Rabki – Zdroju w związku
z realizacją stanu surowego zamkniętego III etapu budynku szkoły podstawowej nr 2
w Czerwiennem. Wartość inwestycji 876.371,97 zł. z terminem realizacji do 15.09.2016r.
7. W dniu 13 maja podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Harbut
z Czarnego Dunajca na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w Piekielniku.
Wartość umowy 13.500 zł, termin realizacji do 20.06.2016 r.
8. W dniu 23 maja podpisano umowę z firmą MICHALIK z Czarnego Dunajca na
wykonanie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Piekielniku. Wartość umowy
35.000 zł, z terminem realizacji do 1.08.2016 r.
W ramach Biura Rozwoju :
W dniu 13-04-2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa
na dokończenie III etapu (ostatniego) budowy szkół integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
w Czerwiennem.
Szacunkowa całkowita wartość zadania - 2 190 867,83zł
Wnioskowana kwota – 1 000 000,00 zł
2. W dniu 27-11-2016 złożono wniosek o dofinansowanie robót budowlanych służących
rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach
zadań Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie pn: „ rozbudowa i przebudowa
Szkoły Podstawowej nr 2 w Czerwiennem na Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – etap III”
Całkowita wartość zadania – 876 371,97 ( kwota po przetargu na stan surowy - zamknięty)
Wnioskowana kwota – 438 185,98
W dniu 11-05-2016 otrzymano pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
i przyznaniu kwoty: 298 751,85 do wykorzystania w 2016 roku.

7

3. W dniu 30 maja 2016 roku UKS zakończył kontrolę trwającą od dnia 9 marca projektu pn: „
Historyczno – kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr ”. Protokół pokontrolny – bez uwag.
4. W dniu 17 marca poinformowano mieszkańców o rozpoczęciu ankietyzacji dotyczącej
zapotrzebowania gospodarstw domowych w zakresie wymiany starych źródeł ogrzewania na
nowoczesne i ekologiczne.
W związku z ciągłymi zmianami regulaminu konkursu przez Zarząd WFOŚiGW oraz
wyczerpaniem środków finansowych na rok 2016 nie podjęto jeszcze decyzji o dalszych
działaniach w ramach w/w programu na rok 2017.
5. W związku z akceptacją i umieszczeniem wniosku na liście rezerwowej do Wieloletniego
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na budowę boiska
w Czarnym Dunajcu oraz Pieniążkowicach w dniu 27-05-2016 złożono do MSiT wniosek
o dofinansowanie.
6. W dniu 18 maja 2016 otrzymano informację o zaakceptowaniu inwestycji tj. budowa
kompleksu skoczni narciarskich HS16 i HS30 w Chochołowie oraz włączeniu jej do „ Programu
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” z możliwością dofinansowania kwotą
2 500 000,00 zł.
Do dnia 15 czerwca Gmina musi złożyć wniosek właściwy do MSiT.
7. W dniu 25 kwietnia Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach
strażackich w ramach konkursu „ Małopolskie Remizy 2016”
Gmina złożyła wniosek na zadanie pn: „ Remont pomieszczeń remizy OSP Wróblówka”
Całkowity koszt zadania: 29 861,45
Przyznana dotacja: 11 296,00
Referat Geodezji Gospodarki Nieruchomościami dokonał nabycia gruntów z mocy prawa oraz
kupna i sprzedaży :
1. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr WS-VII.7532.1.214.2016.PK
z dnia 09.05.2016r. dotycząca nabycia działek ewid.nr 7573/1, 7573/2 i 7573/4 (drogi)
położone w Koniówce.
Decyzja stała się ostateczna z dniem 25.05.2016r.
2. Nabycie
nieruchomości
w
drodze
komunalizacji:
decyzja
nr
WSVII.7532.1.275.2016.RM z dnia 17.05.2016r. dotycząca nabycia działek ewid.nr 10984/1,
11005, 11072/1 i 11080/1 (drogi) położone w Ratułów. Decyzja stanie się ostateczna
z dniem 02.06.2016r.
3. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr WS-IX.7533.1.217.2014.ESS
z dnia 18.05.2016r. dotycząca nabycia działki ewid.nr 12965/7 (droga-Świńskie Miasto)
położona w Piekielniku.
Decyzja stanie się ostateczna z dniem 03.06.2016r.
4. Umowa sprzedaży nr 465/2016 z dnia 03.03.2016r. dotycząca sprzedaży działki ewid. nr
400/37 położona w Czarnym Dunajcu.
5. Umowa sprzedaży nr 1160/2016 z dnia 08.04.2016r. dotycząca zakupu działki ewid. nr
2430/4 położonej w Czerwiennem na cel urządzenia miejsc do parkowania oraz placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czerwiennem.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej podjął działania związane z :
1. Podpisaniem umowy w dniu 6 kwietnia z Firmą MW Projekt Mateusz Wrześniewski na
wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków na kwotę 16.500 zł, brutto,
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2. Ustawieniem na terenie gminy pojemników na odzież używaną przez Polski Czerwony
Krzyż – Oddział Kraków oraz przekazaniem otrzymanego w ramach współpracy z PCK,
roweru dla dziecka niepełnosprawnego,
3. Pomocą w akcji „Sprzątanie cmentarza żydowskiego” w Czarnym Dunajcu
organizowanej przez Pana Michała Szaflarskiego w porozumieniu z gminą żydowską.
4. Uczestnictwem w dniu 11 kwietnia w Forum w Krakowie dotyczącym ochrony powietrza
w województwie małopolskim,
5. W dniu 13 kwietnia została przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3.475 zł. na zadanie :
„Likwidacja barszczu sosnowskiego na terenie gminy Czarny Dunajec „,
6. Podpisaniem w dniu 26 kwietnia porozumienia ze starostą nowotarskim w sprawie
organizacji prac społeczno – użytecznych dla 10 bezrobotnych,
7. Podpisaniem w dniu 2 maja umowy z Firmą MIKRUT na pielęgnację terenów zielonych
oraz dostarczenie i nasadzanie roślinności w Rynku w Czarnym Dunajcu, Chochołów,
Odrowąż i Piekielnik na kwotę 10.011,60 zł brutto.
8. Udziałem w dniu 5 maja w konferencji w Krakowie podsumowującej projekt
„Środowisko bez barszczu sosnowskiego”.
9. Podpisaniem w dniu 20 maja umowy o dzieło na mycie przystanków autobusowych
w miejscowości Chochołów na kwotę brutto 1.600 zł.
10. Podpisaniem w dniu 24 maja umowy z firmą INTERIN sp. z o.o. w Krakowie na
wykonanie „Analizy działalności spółki PPK na kwotę 19.680 zł brutto.
11. Udziałem w dniu 24 maja w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu planu zadań
ochronnych dla obszarów NATURA 2000 Torfowiska Orawsko – Nowotarskie.
Centrum Kultury i Promocji Gminy w okresie sprawozdawczym zorganizował następujące
imprezy kulturalne i sportowe :
1. 3 kwietnia – konkurs „Muzykowanie na Duchową Nute”
2. 8 – 15 kwietnia Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w kategorii dziewcząt i chłopców,
3. 8 kwietnia – konferencja naukowa w Bukowinie Tatrzańskiej nt.:„ Edukacja regionalna
drogą kształcenia ku wartościom” ,
4. 21 kwietnia – zawody w biegach przełajowych podsumowujące działalność szkółek
działających w ramach Programu Rozwoju Sportu.
5. 6 i 11 maja – zawody lekkoatletyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów,
6. 7 maja – konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej „Majówka Papieska” na Bachledówce.
7. 13 maja – spotkanie „ Poetów Podhala” i koncert gry na gitarze klasycznej dzieci
uczęszczających do szkółki w Czarnym Dunajcu na sali widowiskowej Centrum Kultury,
8. 14 maja – Turniej Tenisa Stołowego Jabłonka kontra Czarny Dunajec na hali
lodowiskowej,
9. 22 maja – wyścig rowerowy PODHALE TOUR ze startem i metą na stadionie we
Wróblówce. Wręczenie nagród, medali i pucharów dla zwycięzców w kategoriach
dziecięcych – MINI – TOUR oraz dorosłych,
10. 23 maja – zwołanie komisji ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów i nagród
sportowych. Zapoznanie się z wynikami prac komisji i wydanie zarządzenia w tej
sprawie.
11. 24- 25 maja – Turniej Siatkówki w szkole podstawowej w Podczerwonem w ramach
memoriału im. Zdzisława Duraja.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznawał pomoc materialną
w formie/lub wykonywał :
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1. pomocy w naturze w formie żywności,
2. dofinansowania do wycieczek szkolnych, zielonych szkół dla dzieci,
3. organizował zbiórkę odzieży, mebli, drzwi, sprzętu AGD dla potrzebujących rodzin,
4. praca socjalna z rodzinami u których funkcjonuje Niebieska Karta, oraz praca socjalna
z osobami, które zostały wymeldowane ze stałego adresu zameldowania,
5. wypłacono świadczenie rodzicielskie 500+ na łączną kwotę 2.052,271,80 zł oraz
stypendia szkolne/socjalne w kwocie 46.020 zł,
W ramach kompetencji Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu :
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

1 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi działającymi na
terenie Gminy Czarny Dunajec.
19 kwietnia 2016 roku udział dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym
Dunajcu w debacie oświatowej organizowanej przez Akademię Ekonomiczną
w
Krakowie,
na
temat
zmian
w
systemie
oświaty
i finansowaniu oświaty.
23 kwietnia 2016 roku - udział w balu charytatywnym na rzecz osób niepełnosprawnych,
organizowanym przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół
w Czerwiennem.
28 kwietnia 2016 roku odbyła się narada dyrektorów, której celem było zapoznanie
dyrektorów ze zmianami w prawie oświatowym. Ponadto zostało przeprowadzenie
szkolenie na temat zmian w Kodeksie Pracy oraz Karcie Nauczyciela, z uwzględnieniem
sytuacji nauczycieli szkół podległych.
Zobowiązano dyrektorów szkół do ponownego przeanalizowania potrzeb szkół,
w
zakresie
koniecznym
do
wystąpienia
z
wnioskiem
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego
(2014-2020).
Planowany
wniosek
o
dofinansowanie
będzie
obejmował
rozwój
kompetencji
kluczowych
u
dzieci,
niezbędnych
na
rynku
pracy.
Główny
nacisk,
zgodnie
z założeniami programu zostanie położony na przedmioty ścisłe (matematyka, fizyka,
chemia, informatyka). Planowane ponadto jest uruchomienie międzyszkolnych pracowni
astronomicznych przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Cichem oraz
Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku.
29 kwietnia 2016 roku odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy I Pięknego
Czytania w Szkole Podstawowej w Pieniążkowicach.
Dyrektorzy szkół składają do Gminnego Zespołu Oświatowego sprawozdania z realizacji
projektu „Książki naszych marzeń”. Sprawozdanie Gminy należy przedłożyć do dnia 15
czerwca Wojewodzie Małopolskiemu.
Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do składania do Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarny Dunajcu informacji niezbędnych do ustalenia dotacji celowej na podręczniki
w roku szkolnym 2016/17. W nowym roku szkolnym darmowe podręczniki oraz
materiały ćwiczeniowe będą mieć klasy: I, II, III, IV, V szkół podstawowych oraz klasy I
i II gimnazjum. Po weryfikacji wniosek zostanie przedłożony Małopolskiemu Kuratorowi
Oświaty w Krakowie, w celu zabezpieczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na realizację
w/w zobowiązań.
Trwa
realizacja
projektu
„Już
pływam”
w
roku
2016.
W I etapie projektu udział bierze 195 uczniów klas I i VI szkół podstawowych z terenu
Gminy Czarny Dunajec W II etapie od września 2016 roku, udział weźmie 135 dzieci.
Całkowita wartość projektu wynosi 105 645,00 zł, z czego 39 700,00 zł pochodziło
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+

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

z dotacji Województwa Małopolskiego, 32 945,00- wkład własny Gminy i 33 000,00 zł
wkład własny rodziców.
Szkoły z terenu Gminy Czarny Dunajec podjęły się realizacji akcji „Sprzątanie świata
2016”. Z przeprowadzonych działań dyrektorzy szkół złożyli sprawozdania do Gminnego
Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
12 maja 2016 roku odbył się Profilaktyczny Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewajmy
Panu” w Starem Bystrem.
17 maja 2016 roku odbył się konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów gimnazjum
organizowany
w
Załucznem.
Ponadto
odbyło
się
spotkanie
z Panią Anną Mlekodaj, w celu przygotowania założeń programowych do wprowadzenia
w szkołach edukacji regionalnej.
20 maja 2016 roku odbyło się szkolenie dla opiekunów świetlic z zakresu profilaktyki.
23-25 maja 2016 roku udział dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym
Dunajcu
w
szkoleniu
wyjazdowym
nt.
„Zmian
w
ustawie
o systemie oświaty. Z Zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych na podstawie
Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.
W związku z upływającymi kadencjami dyrektorów szkół, ogłoszono
4
konkursy
na
stanowiska
dyrektorów:
Szkoły
Podstawowej
w
Podczerwonem,
Szkoły
Podstawowej
im.
Św.
Jana
Kantego
w
Odrowążu,
Szkoły
Podstawowej
im.
Powstańców
Chochołowskich
w Chochołowie, Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu. Planowane konkursy
odbędą się z końcem czerwca br.
Od 1-31 maja 2016 roku trwa procedura przeliczania i zatwierdzania arkuszy
organizacyjnych na nowy rok szkolny 2016/17.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
3 kwietnia – udział w Zebraniu Wiejskim w Ratułowie,
8 kwietnia - udział w Walnym Zgromadzeniu LOT „Chochołowski”,
10 kwietnia – udział w Zebraniu Wiejskim w Dziale,
11 kwietnia – spotkanie z potencjalnymi dzierżawcami łąk w „borach” w rejonie Załucznego,
Odrowąża, Wróblówki i Czarnego Dunajca. Na spotkaniu omówiono lokalizację terenów
gminnych łąk oraz możliwości wydzierżawienia.
Przyjęcie delegacji organów związanych z realizacją i rozliczeniem projektów transgranicznych
połączone z wizytacją zrealizowanego Szlaku rowerowego wokół Tatr.
12 kwietnia – udział w Kongresie Euroregion Tatry w Zakopanem,
13 kwietnia – spotkanie z radnymi i sołtysami w sprawie przygotowania do realizacji zadań
związanych z budową ścieżek rowerowych.
14 kwietnia – spotkanie z Wójtem Gminy Kościelisko w sprawie możliwości wspólnego
ubiegania się o dotacje na budowę kanalizacji z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Spotkanie z Proboszczem Parafii Czarny Dunajec w sprawie możliwości inwestowania na terenie
budynku Liceum Ogólnokształcącego (współwłasność).
15 kwietnia – spotkanie z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie planów
inwestycyjnych dotyczących dróg wojewódzkich na terenie gmin. Na spotkaniu przedstawione
zostały plany zadań na najbliższe lata oraz dokonano uzgodnień w kwestiach rozwiązań
związanych z projektami oraz harmonogramem działań.
17 kwietnia – udział w zebraniach wiejskich w Załucznem i Piekielniku,
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21 kwietnia – spotkanie z wykonawcami dróg żwirowych na terenie gminy w sprawie jakości
użytego materiału na terenie miejscowości Podszkle i Piekielnik,
21 kwietnia – Zebranie Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej,
26 kwietnia – podpisanie porozumienia w sprawie Karty Termalnej,
4 maja- posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
5 maja – spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz projektantami w sprawie koncepcji
obwodnicy Chochołowa.
Spotkanie z przedstawicielami miasta Trstena w sprawie możliwości przygotowania wspólnego
projektu i ubiegania się z Programu Transgranicznego,
9 maja – spotkanie z Sołtysami w sprawie możliwości wydzierżawienia łąk gminnych
w „Borach” w rejonie Załucznego, Odrowąża, Wróblówki i Czarnego Dunajca.
17 maja – spotkanie z firmą Interfin z Krakowa w sprawie warunków umowy obejmującej
analizę działalności inwestycyjnej oraz analizę ekonomiczną Spółki PPK w Nowym Targu,
23 maja – udział w przekazaniu dokumentacji projektowej dla etapu I kanalizacji sanitarnej
w Piekielniku,
24 maja – spotkanie konsultacyjne z regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie
projektu Planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko – Nowotarskie.
Ponadto Wójt Gminy przedstawił dofinansowanie do planowanej budowy szkoły nr 1 w Cichem
przez Komisje Lasowe Wspólnoty 8 Wsi Uprawnionych na łączną kwotę 276.210, 87 złotych
oraz dostarczeniu 100 m3 drzewa.
Do złożonego Sprawozdania zapytania wnieśli :
Radny Lenart Władysław w związku z akcją „Sprzątania świata” podjętą przez szkoły z terenu
gminy i zobowiązaniem dyrektorów do złożenia sprawozdania w tym zakresie pytał jakie dane
zawierało przedmiotowe sprawozdanie, oraz czy wszystkie szkoły uczestniczyły w tej akcji.
W związku z odbytym spotkaniem w dniu 13 kwietnia w temacie ścieżki rowerowej z udziałem
radnych i sołtysów, pytał w jakich miejscowościach jest ona planowana.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy stwierdził, iż do organizowanej akcji sprzątania
podporządkowały się wszystkie szkoły z terenu gminy, w sprawie spotkania w temacie
planowanej budowy ścieżki rowerowej dotyczyło to miejscowości Ciche i Czerwienne.
Radny Miętus Stanisław czy zostały podjęte konkretne kroki związane z obytym spotkaniem
z proboszczem Parafii Czarny Dunajec w sprawie udziału we współwłasności gminy i Parafii
w budynku obecnego Liceum Integracyjnego w Czarnym Dunajcu.
Odnosząc się do tej kwestii Wójt poinformował, że ks. Proboszcz w tej sprawie odbędzie
spotkanie z biskupem Metropolitą Krakowskim dopiero w miesiącu sierpniu, po odbytych
Światowych Dniach Młodzieży. Podkreślił, że ks. Proboszcz jest zainteresowany
pertraktowaniem sprawy z biskupem dotyczącej przejęcia w drodze zakupu nieruchomości przez
jedną ze stron i jasnego stanowiska w kwestii finansowania tego budynku. W chwili obecnej
budynek ten stanowi 49% udziału gminy i 51% udziału Parafii.
Więcej pytań nie było – Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedkładane
Sprawozdanie Wójta Gminy do akceptującej wiadomości.
Ad. pkt. 6. Informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przez
Przewodniczącego Rady Gminy przedłożył – Gonciarczyk Stanisław.
Do przedkładanej informacji żaden z radnych nie wnosił pytań, przez aklamację została przyjęta
do akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
przystąpiono do realizacji :

12

Ad. pkt.7. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2015 przedstawiła Anna Trebunia –
Wyrostek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Sprawozdanie wcześniej w formie opisowej zostało dostarczone radnym oraz było przedmiotem
posiedzenia Komisji Oświaty, dlatego Dyrektor podała najważniejsze informacje.
Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 7 stycznia 2015r. został ogłoszony otwarty konkurs na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań w zakresie kultury pod nazwą
:”Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” oraz
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Na pierwsze zadanie została przyznana kwota w wysokości 230.000 złotych. Na rozwój kultury
fizycznej i sportu kwota 20.000 złotych.
W sprawozdaniu zostały podane kwoty przyznane dla poszczególnych organizacji
pozarządowych. Z każdą organizacją indywidualnie Centrum Kultury zawarło umowę na
realizację określonego zadania i obowiązkiem Centrum jest sprawdzenie, czy wykorzystanie
dotacji nastąpiło, zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie. Koszt finansowy
związany z realizacją zadania nie może przekroczyć, w danym dziale kwoty większej niż 30%.
W sprawozdaniu również została przedstawiona działalność tychże organizacji i celowość
przeznaczenia przyznanych środków finansowych.
Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował o pozytywnej opinii do
przedmiotowego Sprawozdania, wypracowanej na posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2016
roku.
Do sprawozdania zapytania wnieśli :
Radny Dzielski Kazimierz negował podawanie w sprawozdaniu informacji dotyczących
uczestnictwa członków Związków Podhalan w imieninach księdza proboszcza, czy kapelana.
Zdaniem radnego są to mało ważne sprawy i taka forma ich podawania jest niepoważna. W tym
miejscu wyraził nadzieję, że tego typu impreza nie jest finansowana z dotacji i konkretnie chodzi
o jej oprawę muzyczną.
Natomiast kwestie poruszane przez radnego ściśle powiązane były z działalnością klubów
sportowych i ich finansowaniem. W Chochołowie działają trzy kluby sportowe, w związku
z czym radny pytał czy nie powtarzają się Ci sami zawodnicy, gdyż przyznana dotacja
w wysokości 40 tys. zł na te kluby jest dość pokaźna, w porównaniu z innymi miejscowościami.
Prosił więc o precyzyjną informację dotyczącą działalności tych klubów, gdyż na dodatek to są te
samy dyscypliny sportowe.
Dyrektor Centrum stwierdziła, że nie do końca są to te same dyscypliny, gdyż LZS „Szarotka”
specjalizuje się w zupełnie innej dyscyplinie, gdyż głównie to jest strzelectwo. Ponadto
w ostatnim czasie utworzyli drużyną piłkarska amatorską. Natomiast KS Chochołów zajmuje się
głównie biegami narciarskimi, chociaż działa również duża sekcja zawodników starszych.
Dyrektor stwierdziła, że Centrum nie ma jakby całościowego wglądu w program działalności
klubu, gdyż Klub rozliczany jest z dotacji przekazanej przez gminę, natomiast wszystkie inne
środki, które Klub pozyskuje od prywatnych sponsorów nie mogą być kontrolowane przez
Centrum. Środki te głównie przekazywane są na biegi narciarskie i kombinację norweską oraz
skoki narciarskie, tylko dla dzieci i młodzieży, natomiast starsi zawodnicy korzystają z innych
form wsparcia finansowego. W przypadku trenerów, są to inne osoby, w UKS jest nauczyciel
wychowania fizycznego, natomiast KS Chochołów jest to już bardziej profesjonalna działalność
Klubu, profesjonalny sprzęt i treningi na odpowiednim poziomie i rzadko, który Klub może się
pochwalić tak dużą ilością zawodników i takimi osiągnięciami. Dodała, że miejscowość
Chochołów na tle gminy jest taką miejscowością z tradycjami narciarskimi, podobnie jak
Kościelisko, które ma swoje pewne tradycje, których inne miejscowości podhalańskie aż w takim
stopniu nie mają. W tym miejscu Dyrektor podała stronę internetową Centrum Kultury
i Promocji Gminy w zakładce stowarzyszenia, gdzie podane są wyniki sportowe ogólnopolskie,
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wojewódzkie i powiatowe, z którymi można się zapoznać, by mieć pełny obraz ilu zawodników
z Chochołowa osiąga dobre wyniki.
Radny Dzielski Kazimierz oświadczył, że nie neguje finansowania Klubów sportowych,
natomiast ma wątpliwości, czy jest rzeczywiście tyle dzieci, żeby stworzyć 3 kluby
w Chochołowie, dodał, że jeśli są wyniki, to z tego należy się tylko cieszyć. Dalej pytał czy
trenerzy klubów prowadzą dzienniki zajęć.
Dyrektor odpowiadając na te wątpliwości potwierdziła fakt prowadzenia dzienników zajęć,
w ramach Programu Rozwoju Sportu i takie dzienniki są w posiadaniu Centrum Kultury,
natomiast jeśli chodzi o kluby sportowe nie może tego faktu potwierdzić.
Radny Dzielski kontynuując dalej pytał czy Towarzystwo Sportowe Podhalański dalej finansuje
piłkę siatkową, która znajduje się w Nowym Targu, a wyszła z Czarnego Dunajca. Ponadto czy
były przypadki zwrotu dotacji, które nie zostały wykorzystane w 2015 roku przez organizacje
pozarządowe.
Dyrektor Centrum w kwestii finansowania piłki siatkowej, stwierdziła, że na pewno takiej
sytuacji nie było, co do zwrotu dotacji przez organizacje pozarządowe przyznała, że takie
przypadki były w 2015 roku i dotyczyło to klubu sportowego „Korona” Piekielnik.
Odpowiadając na dalsze pytanie radnego co było przyczyną zwrotu Dyrektor oświadczyła, że
przeszacowanie kosztów związanych z realizacją szkolenia z powodu likwidacja sekcji juniorów,
i pozostania tylko sekcji seniorów.
Dalej Radny Dzielski zauważył, że Klub sportowy „Korona” w tym roku otrzymał większą
dotację niż pozostałe kluby sportowe.
Dyrektor oświadczyła, że klub sportowy „Korona” Piekielnik w tym roku otrzymał dużą
mniejszą dotację, w porównaniu z rokiem ubiegłym i również mniej niż klub sportowy „Delta”
Pieniążkowice w granicach 1000 zł lub 2.000 zł. Argumentując zasadność podziału dotacji
dodała, że klub „Korona” jest to bardziej liczniejszy klub.
W dalszej części dyskusji radny Dzielski Kazimierz przyznał że ma jeszcze trochę pytań, jednak
żeby nie zabierać czasu na sesji szczegółami, którymi być może nie są wszyscy zainteresowani,
do tematu wróci przy okazji posiedzenia komisji.
Dyrektor oświadczyła, że wszystkich zainteresowanych radnych zaprasza do biura Centrum,
wtedy to może udzielić odpowiedzi na szczegółowe pytania, mając w posiadaniu niezbędne
dokumenty.
W omawianym temacie głos jeszcze zabrali :
Sekretarz Gminy uzupełniając wypowiedzi Dyrektor Centrum stanowczo oświadczył, że gmina
nie finansuje żadnej drużyny z innej gminy czy miasta. Piłka siatkowa działa w Załucznem,
trenerem jest prawdziwy pasjonat, który ma wybitne osiągnięcia i tak się stało, że Klub
Podhalański wziął pod skrzydła tą drużynę, kiedy skończyła się siatkówka juniorów. Jest to
bardzo dobrze funkcjonujący klub w skład którego wchodzą dziewczyny gimnazjalistki
i licealistki, osiągają bardzo wysokie wyniki, zajmując VI miejsce w całym województwie
małopolskim. W temacie Klubu KS Chochołów stwierdził, że jest otwarty dla wszystkich dzieci,
są dzieci z Czarnego Dunajca i innych miejscowości, nie tylko samego Chochołowa. Podobnie
jest w przypadku Klubu „Szarotka” są dzieci z różnych miejscowości, które biorą udział
w treningach ze strzelectwa sportowego. Klub jest otwarty na współpracę i dodatkowo
organizują turniej na festynach gminnych.
Radny Tadeusz Czepiel zabierając głos w przedmiotowym temacie zwrócił uwagę na brak
współpracy pomiędzy klubami sportowymi, animatorami Orlików i szkołami oraz innymi
stowarzyszeniami. Żeby dyskusja nie przybierała formy polemiki, zaproponował, aby temat
został dokładnie rozeznany i przeanalizowany pod względem finansowym, oraz współpracy
i wzajemnej wymiany doświadczeń.
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Dyrektor oświadczyła, że z czystym sumieniem może stwierdzić, że taka ścisła współpraca
w 90% jest. Ponadto zapewniła, że jest otwarta na współpracę i zaprasza do dyskusji. Ponadto
zauważyła, że przed opracowaniem Programu Rozwoju Sportu odbyło się spotkania trenerów
i działaczy sportowych, którzy mają bezpośredni kontakt z młodzieżą i zadecydowali, że ten
program ma funkcjonować na zasadzie utworzenia szkółek w różnych dyscyplinach sportowych.
Przyznała, że nie wie dlaczego akurat to się nie udało w Piekielniku, udało się natomiast
Akademii Piłkarskiej „Wisła” w Czarnym Dunajcu, która skupia bardzo wielu zawodników
osiągających bardzo dobre wyniki. Jej głównym celem jest przekazywanie najzdolniejszej
młodzieży do klubów bardziej profesjonalnie działających.
Radny Dzielski Kazimierz by był dobrze zrozumiany wyjaśnił, że nie krytykuje działalności
klubów sportowych „bo chwała tym chłopcom, że grają, kiedyś była drużyna tylko
w Podczerwonem, potem to umarło, ale w sporcie chodzi o to, aby nawet w czasach trudnych
umieć się odbudować, a odbudujemy się wtedy kiedy będziemy dbać o tych najmłodszych, po to
by rosło nam zdrowe społeczeństwo”. W tym miejscu podkreślił dobrą robotę Akademii
Piłkarskiej „Wisła” w skład której wchodzi 108 zawodników, szkoda jednak, że Ci najlepsi
odchodzą później do innych klubów.
Radny Lenart Władysław podsumowując dyskusję, stwierdził, że Dyrektor Centrum Kultury
i Promocji powinien być odpowiedzialny głównie za kulturę i promocję, natomiast do tej
działalności „dorzucony” jest sport, i jeśli coś w tym sporcie nie do końca działa tak jak należy,
to jego zdaniem winna jest struktura organizacyjna. Pytał zatem czy jest osoba na szczeblu
gminnym, która by koordynowała działania związane ze sportem i była mocną stroną tej
działalności.
Dyrektor oświadczyła, że sport jest to zadanie zlecone dla Centrum i są zatrudnieni pracownicy,
którzy zajmują się sportem, ponadto jest również zatrudniony na umowę- zlecenie koordynator
sportu, który współpracuje ze wszystkimi trenerami i szkołami.
Radny Garbaciak Tomasz zabierając głos sugerował, by w ślad za wnioskiem Komisji
Rewizyjnej, po dokonanej kontroli w temacie Programu Rozwoju Sportu dokonać zatrudnienia
osoby odpowiedzialnej za sport w gminie, która podlegałby bezpośrednio Wójtowi Gminy.
Natomiast na dzień dzisiejszy proponował spotkanie z szefami wszystkich klubów sportowych
i przedstawicielami rady, którzy na zasadzie wymiany doświadczeń wypracują wspólny cel
działania.
Na tym w całości został wyczerpany temat - Przedmiotowe sprawozdanie z wykonania
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Czarny
Dunajec za rok 2015 – stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Zmiany związane były z planowaną realizacją 3 największych inwestycji w gminie, które będą
realizowane w roku bieżącym tj. : budowa szkoły Ciche Nr 1. Na tę inwestycję został już
przeprowadzony przetarg, III etap budowy szkoły w Czerwiennem Górnym oraz budowa skoczni
w Chochołowie.
Następuje więc zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 2.803.616 zł,
Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.453.616 zł,
Dochody :
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 135.640 zł – środki z budżetu
województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
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Podział na miejscowości jest następujący : Ciche – 6.800 zł, Czarny Dunajec- 9.200 zł,
Chochołów – 11.600 zł, Czerwienne - 11.600 zł, Dział – 9.600 zł, Koniówka – 3.440 zł,
Odrowąż – 11.600 zł, Piekielnik – 11.700 zł, Pieniążkowice – 11.600 zł, Podszkle- 11.600 zł,
Ratułów – 11.600 zł, Stare Bystre – 11.600 zł, Wróblówka – 4.700 zł, Załuczne – 9.000 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że wysokość przydzielonych środków związana jest z tym, że
wysokość dotacji ze środków budżetu województwa nie może przekroczyć 50% wartości robót.
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki z budżetu
województwa na modernizację remizy OSP Wróblówka w wysokości 11.962 złote.
Dział 8091 – Oświata i wychowanie – dotacja na budowę szkoły Ciche 1 zmniejszenie
o 3.200.000 złotych, przyznanie dotacji nastąpi dopiero w roku 2018, w związku z czym gmina
na budowę szkoły musi zaciągnąć kredyt, planowany koszt budowy szkoły to około 6 mln. zł.,
w tym roku do przerobienia 2 mln. zł, w związku z tym do kwoty 800.000 zł, zaplanowanej
w tym roku dochodzi 1.200.000 zł.
Czerwienne Górne zmniejszenie dotacji z PEFRON o kwotę 201.218 złotych oraz dodatkowe
środki na budowę pochodzące od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w wys. 300.000
zł.
Dział 926- Kultura fizyczna – dotacja na budowę skoczni w Chochołowie 150.000 zł. w roku
2016 i 2.350.000 zł w roku 2017.
Oprócz w/w zmian, następują przesunięcia środków :
1) w Zespole Szkół w Czarnym Dunajcu – przeniesienie kwoty 10.000 zł z rozdziału
gimnazja do rozdz.92605- lodowisko z przeznaczeniem na zabezpieczenie otworów
znajdujących się pod zadaszeniem lodowiska.
2) Wsparcie Straży Granicznej – 2.000 zł,
3) Podszkle z remontu dróg na pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na remont przepustu
w ciągu drogi powiatowej w wysokości 15.000 zł,
4) Ratułów przeniesienie kwoty 11.100 zł z remontu dróg na wyposażenie boiska 4.600 zł
i 6.500 zł na modernizację oświetlenia ulicznego, oraz przeniesienie kwoty 100.000 zł
z planowanych wypłat odszkodowań na pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na
modernizację drogi powiatowej.
Ponieważ zmiany dotyczą zarówno dotacji jak i też środków przyjętych z budżetu województwa,
do uchwały zostały dołączone dodatkowe załączniki.
Bezpośrednio po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej pozytywnej
opinii do proponowanych zmian budżetu gminy na 2016 rok, oraz po odczytaniu uchwały,
przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XV/151/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec,
z dnia 30 grudnia 2015 r
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
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Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wiązała się ze zmianą kwot dochodów,
wydatków i przychodów budżetu w 2016 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć takich
jak :
1) „Budowa skoczni narciarskiej w Chochołowie”,
2) „ Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cichem”.
Pytań nie było dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XV/152/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie zmian y Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016
– 2025.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny T. Krupa. Aktualna ilość radnych -19.
ppkt. c)
Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego w wysokości 115.000 złotych związana była z planowaną
modernizację zadania pn: „ Odbudowa przepustu w km. 6+ 120 w ciągu drogi powiatowej
nr 1664 Harkabuz – Piekielnik – kwota 15.000 zł,
„modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów” – kwota 100.000
zł.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XV/153/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Planowane do podjęcia kolejne uchwały dotyczyły dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia
komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec, wydzierżawienia do 2020 i do 2026 roku
dodatkowej powierzchni do dzierżawionego terenu w miejscowości Czarny Dunajec przy ulicy
Nadwodnej, oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez
nieruchomość gminną w miejscowości Ciche.
Proponowane do wydzierżawienia tereny uzyskały pozytywne opinie Rad Sołeckich i ze strony
Rady nie wnoszono żadnych pytań, dlatego bezpośrednio po odczytaniu dokonywano ich
podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XV/154/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2016 r.
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w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
U C H W A Ł A Nr XV/155/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do 2026 r. dodatkowej powierzchni do
dzierżawionego terenu miejscowości Czarny Dunajec przy ulicy Nadwodnej
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 10 do niniejszego
protokołu.
ppkt. f)
U C H W A Ł A Nr XV/156/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do 2020 r dodatkowej powierzchni do
dzierżawionego terenu w miejscowości Czarny Dunajec przy ulicy Nadwodnej
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 11 do niniejszego
protokołu.
ppkt. g)
U C H W A L A Nr XV/157/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 12 do niniejszego
protokołu.
ppkt. h)
Przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu
i przechodu stosownego komentarza udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu
Geodezji.
Przypomniał, że w 2013 roku Rada Gminy uchwałą ustanowiła służebność, jako pewne
zobowiązanie powstałe w momencie nabywania gruntu pod budowę szkoły w Cichem Górnym.
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Wówczas zobowiązanie to uznano jako w pełni uzasadnione i należące się osobom, które grunt
ten sprzedały pod budowę szkoły. Był odpowiedni dokument w którym zastrzegano sobie taką
służebność. W uchwale z dnia 27 września 2013 roku zapisane zostało nieodpłatne ustanowienie
tej służebności. Jednak w trakcie realizacji tejże uchwały okazało się, że ustawa o gospodarce
nieruchomościami nie przewiduje takich rozwiązań, nieodpłatnych. Dlatego też prawnie nie dało
się tego zrealizować, wobec tego Kierownik zwrócił się do Rady o uchylenie uchwały
z 2013 roku i podjęcia nowej, w której ustanawia się odpłatne ustanowienie służebności.
Odpłatność w wysokości 2.700 zł. została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę
oraz uzgodniona z nabywcą służebności.
Pytań nie było, podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XV/158/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez
nieruchomość gminną w miejscowości Ciche
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej zał. nr 13 do niniejszego
protokołu.
ppkt. i)
Ostatnią planowaną do podjęcia na dzisiejszej sesji uchwałę przedstawił Chlebek Antoni –
Kierownik Referatu Budownictwa. Uchwała dotyczyła zmiany uchwały podjętej przez Radę
w 2005 roku w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym
poprzez dokonanie zmiany w załączniku do tej uchwały, w punkcie 10 „Do Morawy” nr ewid.
działki z dotychczasowego „11109/2” na nowy „11109/4”. Problem związany z tą drogę polegał
na tym, że częściowo przechodziła ona przez zabudowania gospodarczo –mieszkalne. Sprawa
była wcześniej konsultowana na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ratułów, stąd też padł wniosek,
aby dokonać zmiany w uchwale z 2005 roku.
Po przedstawieniu projektu uchwały miała miejsce dyskusja, w trakcie której odłożono w czasie
podjęcie niniejszej uchwały. Głos w dyskusji zabierali :
Radny Marcin Ratułowski twierdził, iż Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ratułów
dotycząca spornej drogi była negatywna. Tytułem wyjaśnienia radny poinformował, że nowa
działka o nr 11109/4 jest to fragment od drogi powiatowej. Na Zebraniu Wiejskim pojawiła się
wątpliwość, że p. Karol Szeliga może postawić szlaban na tej użytkowanej drodze
i zawnioskowano, aby władze gminy uzyskały zapewnienie od właścicieli gruntu. W związku
z tym radny pytał, czy takie zapewnienie gmina uzyskała.
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk wyjaśnił, że obawy związane z postawieniem szlabanu nie
mają żadnego związku z proponowaną zmianą uchwały. Jeśli dojdzie do postawienia szlabanu,
to nie na tej działce zaktualizowanej, jak również nie na działce, która kiedyś stanowiła problem.
Jeżeli powstanie szlaban, to jedynie na działce P. Szeligi. Droga na nieaktualnej działce, to nie
jest działka po której obecnie odbywa się przejazd. Mieszkańcy jeśli mają problemy z dojazdem
powinni je wyjaśnić w drodze sądowej. Dodał, że działka znajdująca się pod budynkami stanowi
mienie gminy i trudno żądać jakichkolwiek zapewnień od mieszkańców, ponieważ nie do końca
wiadomo na co. Gmina może bronić jedynie tego fragmentu, który dzisiaj stanowi początek
zjazdu z drogi powiatowej, o długości co najwyżej kilkadziesiąt metrów. Sekretarz oświadczył,
że jest to bardziej porządkowanie uchwały niż zmiana stanu prawnego.
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Na pytanie radnej z Ratułowa czy mieszkańcy po zmianie numeru działki będą mieli możliwość
dojazdu do sowich domów Sekretarz oświadczył, że to nie zależy od podjęcia uchwały, lecz od
tego jakie prawa wywalczyli Ci mieszkańcy w Sądzie i jest to sprawa poza gminą. Gmina
zastanawia się nad rozwiązaniem dojazdu od strony rzeki, jednak na dzień dzisiejszy dojazd jest
możliwy jedynie na podstawie służebności orzeczonej wyrokiem Sądu.
W dalszej części toczącej się dyskusji i informacji Kierownika Referatu Geodezji, że
mieszkańcy w Sądzie wywalczyli tą drogę jako konieczną oraz pytaniach ze strony radnego T.
Czepiela jaki jest cel proponowanej uchwały, co ona wnosi oraz czy jest uzyskana przez
mieszkańców służebność przejazdu i wielu innych wątpliwościach zgłaszanych przez niektórych
radnych - ostatecznie radny Tadeusz Czepiel zgłosił wniosek formalny o przesunięcie
proponowanej uchwały na najbliższą sesję Rady.
Powyższy wniosek został przyjęty, przy 18 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym.
Ad.pkt.9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielali :
Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji w sprawie regulacji stanu prawnego drogi
powiatowej Piekielnik – Podszkle oświadczył, że na dzień dzisiejszy powiat nie udzielił żadnej
odpowiedzi, nie mniej jednak Kierownik zobowiązał się do monitorowania sprawy i ponownego
wystąpienia z zapytaniem, czy cokolwiek w tej materii zostało zrobione. Jeżeli właściciele
gruntu nie sygnalizowali problemu, to prawdopodobnie nie zostały podjęte jeszcze żadne
czynności.
Kierownik Referatu Budownictwa – Antoni Chlebek ustosunkował się do kwestii terenów przy
planowanej ścieżce rowerowej informując, iż w tej sprawie wystosowano pisma do urbanisty,
ponadto były prowadzone rozmowy w starostwie powiatowym. Jednak Kierownik nie chciał
składać konkretnych zapewnień dlatego, że nie ma jednoznacznego stanowiska prawników, co
do interpretacji przepisów prawa budowlanego i ustawy o ruchu drogowym. Nie mniej jednak
zobowiązał się do udzielenia radnemu pisemnej odpowiedzi w tej sprawie, na tyle na ile uda się
zasięgnąć informacji w tym temacie.
Radny Ratułowski prosił o ponaglenie sprawy, gdyż obecnie wspólnie z Panią sołtys zbierane są
podpisy od właścicieli działek. Sprawa jest o tyle istotna, gdyż w nowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy nastąpi przekwalifikowanie działek na budowalne.
I jest to jedyna droga dojazdowa w przyszłości do nieruchomości przyszłych budowlanych i jeśli
tam powstanie ścieżka rowerowa to zachodzi obawa czy właściciele działek położonych wzdłuż
planowanej ścieżki rowerowej otrzymają pozwolenie na budowę, skoro nie będą mieć dostępu do
drogi publicznej, tylko do rowerowej.
Kierownik oświadczył, że jedynie w rejonie nasypu kolejowego jest trasa rowerowa, po której
jest zakaz poruszania się innymi pojazdami niż rowerem, natomiast na drogach gminnych nie
można dopuścić do tego, aby drogę gminną urządzić pod ruch rowerowy. Kierownik zapewnił,
że do takich sytuacji nie może dojść i rolnicy jak i też właściciele nieruchomości będą mogli
korzystać z drogi publicznej.
W tym miejscu radny M. Ratułowski zwrócił się do Sekretarza Gminy, aby rozważyć taką
możliwość, by trasa ścieżki rozpoczynała się, za terenami ujętymi w nowym planie
zagospodarowania jako budowlanymi.
Odpowiedzi na interpelację radnego K. Dzielskiego w sprawie zanieczyszczenia wody
z wodociągu gminnego w Czarnym Dunajcu udzielił Antoni Chlebek – Kierownik Referatu
Budownictwa. Informując na wstępie o kosztach związanych z modernizacją sieci wodociągowej
na podstawie opracowanych kosztorysów. Na ulicy Targowej koszt – 650.000 zł, ul. Kamieniec
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Dolny, strona południowa – 118.000 zł, ul. Piłsudskiego i Kolejowa – 634.000 zł., oraz ujęcie
wody w Podczerwonem, przebudowa ujęcia w Czarnym Dunajcu z budową stacji uzdatniania
wody to koszt 3.460.000 zł. Razem wydatek to kwota rzędu 4.860.000 zł. Urząd posiada decyzję
pozwolenia na budowę na przeprowadzenie wszystkich wymienionych robót, wydaną w grudniu
2014 roku. Decyzja jest ważna 3 lata, czyli do grudnia 2017 roku. Każde podjęcie czynności
robót budowlanych na tych obiektach powoduje przedłużenie pozwolenia o kolejne 3 lata. Na
zadanie to był ogłoszony przetarg w maju zeszłego roku, jednak w efekcie został unieważniony,
z powodu krótkiego terminu, jaki narzucono, przy dofinansowaniu zadania w formie dotacji
i wynikających karach przy niedotrzymaniu terminu. Oferenci składając oferty uwzględnili
ewentualne kary umowne, także przetarg znacznie przekraczał kwotę zabezpieczoną w budżecie
gminy. Prawdopodobnie w tym roku na przełomie lipca i sierpnia będzie możliwość składania
wniosków na dotację, wówczas to gmina przystąpi do prac związanych z modernizacją sieci
wodociągowej. Kierownik podkreślił, że nad wodociągiem gmina pracuje już od wielu lat
i zostały poczynione duże prace związane z wymianą rur azbestowych, obecnie jest robiona lewa
część Rynku w Czarnym Dunajcu, pozostały jeszcze do wymiany rury na ulicy Mościckiego
w stronę mostu na rzece Czarny Dunajec. Ponadto została uszczelniona sieć wodociągowa,
w dawnych czasach był problem z uzyskaniem 2 atmosfer ciśnienia oraz były przypadki braku
wody na piętrach w budynkach. Zaznaczył, że takie są realia na dzień dzisiejszy, nie ma
możliwości realizacji zadania ze środków budżetu gminy, tylko przy udziale dofinasowania.
Radny Dzielski Kazimierz stwierdził, że uzyskana odpowiedź go nie satysfakcjonuje, gdyż
Kierownik przybliżył czyste dane techniczne. Wymiana rur azbestowych nic nie daje, przy braku
czystej wody. Jak mają funkcjonować szkoły, restauracje – pytał radny. Dalej zasugerował, że
skoro gmina zaciąga duże kredyty na różne inwestycje, czy nie należałoby taki kredyt zaciągnąć
na rozwiązanie sprawy wodociągu, czy mamy czekać aż dojdzie do zatrucia. Oczekuje zatem
konkretnych rozwiązań w problemowej kwestii.
Do uwag radnego odniósł się Sekretarz Gminy stwierdzając, że jeśli chodzi o planowane
działania związane z modernizacją wodociągu to są one konkretne. Sekretarz potwierdził, iż
w trzecim kwartale bieżącego roku odbędzie się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, jest to jedyne źródła gdzie można ubiegać się o dotację na ten cel, gmina
przymierza się do tego, ma niezbędną dokumentację, aby taką dotację otrzymać, jednak prace
możliwe do wykonania są w roku przyszłym. Wszystkie zadania wykonywane na wodociągu
były wykonywane przy dofinansowaniu, natomiast nigdy nie było takiej woli miejscowości, gdyż
jest to wodociąg wiejski, aby zadanie wykonać w ramach zaciągniętego kredytu. Generalnie
Sekretarz stwierdził, że stan wody jest na pewno lepszy, natomiast od samego początku
szwankuje ujęcie, które jest nieudane infiltracyjne, studnie zostały wykopane w miejscu gdzie
wody nie ma, żeby nie Potok „Młynówka” tej wody w ogóle by nie było, a jest to na tyle mała
odległość, że infiltracja przez te niewielkie warstwy daje taki efekt, że woda jest zamącona
i zanieczyszczona przez bakterie.
Jednak wypowiedź Sekretarza w dalszym ciągu nie zadawalała radnego, który podtrzymywał
swoje wcześniejsze stanowisko, że odpowiedzi nie są niewyczerpujące. W podnoszonej
interpelacji chodziło mu przede wszystkim o ujęcia, które wykonano pięć lat temu na terenie
Podczerwonego, gdzie znajdują się pokłady wody, czy to da się połączyć i rozwiązać
w niedługim czasie. Powtórzył raz jeszcze, że gminę stać na duże inwestycje, natomiast nikt się
nie przejmuje mieszkańcami, którzy nie mogą korzystać z wody. Dalej radny pytał kto zlecał
wykonanie tych odwiertów, że one nie działają, oraz czy prawdą jest, że mieszkańcy blokują, że
nie można z nich korzystać. W związku z czym raz jeszcze domagał się konkretnej odpowiedzi.
Sekretarz potwierdził, że Kierownik informował, że ujęcie jest zaprojektowane w oparciu
o studnie, które zostały wykonane, jak również informował o prawomocnym pozwoleniu
z grudnia 2014 roku. Gmina czeka tylko na dotację. Potwierdził również fakt posiadania zgód
właścicieli działek, natomiast nie wie skąd się wzięła taka informacja, że gmina ich nie posiada.
Raz jeszcze powtórzył, że jest pozwolenie na budowę całego ujęcia obejmującego :
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wykorzystanie odwiertów w Podczerwonem, które są odpowiednio wydajne, przebudowę
rurociągu tranzytu pomiędzy ujęciem w Podczerwonem a ujęciem w Czarnym Dunajcu,
wykonanie budynku (obiektu) na którym będzie uzdatniana woda z tych studni, polegająca na
likwidacji mętności wody, usunięciu nadmiaru manganu i amoniaku, ponieważ występują
w tym ujęciu niewielkie przekroczenia, ale normy są bardzo rygorystyczne i należy je
przestrzegać. Będzie zachowane uzdatnianie chlorowe.
Radny Miętus Stanisław pytał skąd urząd dowiedział się o skażeniu wody.
Gawron Magdalena p.o. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformowała, że taką
informację gmina otrzymała z przeprowadzonych wyników badań przez laboratorium
z Pszczyny. Takie badania gmina zleca co miesiąc, aby informację o skażeniu wody podać
oficjalnie należy mieć Decyzję wydaną w tej sprawie przez SANEPID.
W udzielanej odpowiedzi wywiązała się dłuższa dyskusja, w której glos zabrali jeszcze :
Radny Ratułowski Marcin stwierdzając, że bezwzględnie należy inwestować w wodociąg,
chociażby ze względu na to, że niedługo zaczną działać termy Chochołowskie i w gminie może
się zacząć rozwijać turystyka. Ponadto mając perspektywę uzyskania statusu gminy
uzdrowiskowej, jest rzeczą niewyobrażalną by mieszkańcy nie mieli dobrej jakości wody pitnej.
Podał przykład wodociągu w Murzasichlu, gdzie spółka wodna działająca na prawie wodnym,
przynosi ogromne dochody i jest w stanie wyremontować całe magistrale wodne. Dalej wyraził
nadzieję, ze zadanie związane z modernizacją wodociągu będzie zadaniem priorytetowym
ogólnogminnym finansowanym z budżetu gminy, gdyż sama miejscowość tego nie udźwignie.
Gawron Jan – sołtys Sołectwa Pieniążkowic zabierając głos zwrócił uwagę, że skoro sprawa
wodociągu jest bardzo ważna, to dlaczego sołectwo w wykazie zadań do projektu budżetu na rok
2016 nie uwzględniło modernizacji wodociągu w swojej miejscowości przeznaczając na ten cel
środki wydzielone z budżetu gminy. Pozostałe miejscowości, w tym również i Pieniążkowice
muszą sobie we własnym zakresie pokrywać koszty związane z utrzymaniem wodociągu.
W tym miejscu ze strony radnego Dzielskiego padła ostra riposta do komentarza sołtysa,
Przewodniczący Rady zaapelował o wyważenie swoich własnych wypowiadanych słów,
przechodząc jednocześnie do dalszej części związanej z udzielaniem odpowiedzi na drugą
interpelację radnego, dotyczącą wykonanego projektu na rozbudowę szkoły podstawowej Nr 3
w Cichem. Odpowiedzi udzielał Kierownik Referatu Budownictwa, zaznaczył, że sprawa jest
bardzo skomplikowana jeśli chodzi o projektowanie szkoły, ze względu na powstałe osuwisko.
Zdaniem geologa, aby nie doszło do uaktywnienia osuwiska należałoby zastosować pale do 6m,
co wiązało by się z ogromnym kosztem budowy. W związku z czym na tym etapie zostało
zatrzymane projektowanie. Kierownik jednak zaznaczył, że projekt ten nie został „wyrzucony do
kosza”, ponieważ jeśli miejscowości zdecyduje, że mimo wszystko koszty należy ponieś, zawsze
można doprojektować i rozpocząć rozbudowę szkoły.
Radny Dzielski pytał czy najpierw nie powinno być zrobione badanie geologiczne, a później
dopiero projektowanie, zaznaczył, że wcześniej wiadomo było o istniejącym osuwisku. Jeśli
dokumentacja została zatrzymana, to czy urząd gminy zapłacił za jej wykonanie.
Skarbnik Gminy w kwestii zapłaty poinformowała, że umowa z wykonawcą była podpisana na
kwotę 25.000 złotych. Na podstawie zawartej ugody została wypłacona kwota 20.000 zł, w tym
były uwzględnione koszty opłacenia geologa. Co do wątku związanego z kolejnością
wykonywanego projektowania Kierownik Chlebek przyznał radnemu rację, że przed
rozpoczęciem projektowania należało wykonać badanie geologiczne, jednak nie zawsze do końca
można przewidzieć wszystkich utrudnień jakie powstają w trakcie projektowania.
Niedrożność studzienek kanalizacji burzowej na ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu była
zgłaszana już dwukrotnie przez gminę Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg, który zapewniał, że

22

zostaną podjęte działania zmierzające do czyszczenia studzienek, jednak nie wywiązał się z tego.
Ponownie Urząd Gminy wystosuje pisemne ponaglenie.
Co do remontu ulicy Mościckiego Kierownik poinformował, iż 15 kwietnia było spotkanie
z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który planuje wykonać szybką przebudowę tych dróg, z uwagi
na zamknięcie mostu w Białym Dunajcu i przekierowania ruchu na Czarny Dunajec. Na dzień
dzisiejszy jest wykonywana koncepcja przebudowy dróg i na tej podstawie zostanie wydana
decyzja środowiskowa. Zarząd będzie występował o środki unijne na przebudowę dróg w ramach
programu „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zatwierdzonego planu inwestycyjnego
przebudowa ma nastąpić w latach 2015 – 2017, czyli w roku bieżącym projektowanie,
a w przyszłym rozpoczęcie robót.
Odpowiedź na interpelację radnego T. Czepiela w sprawie wydzierżawiania działek na terenie
Nowego Targu udzielił Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji, informując, że Baca,
który zajmuje się wypasem owiec w rejonie lotniska w Nowym Targu zwrócił się do wszystkich
okolicznych gmin z prośbą o wydzierżawienie gruntu po drugiej stronie terenu, który pozostaje
poza ogrodzeniem Zakładu Utylizacji Odpadów. Całą sprawę koordynuje miasto Nowy Targ.
Gmina wyrazi zgodę na dzierżawę na okres trzech lat, w związku z czym zostały poczynione
prace przygotowawcze w kierunku zawarcia umowy.
W temacie działań podjętych w sprawie dzierżawy terenów dla Firmy IB Przewodniczący Rady
poinformował, że działania są na etapie zawarcia umowy z kancelarią prawną w Krakowie na
wydanie opinii prawnej w problemowej sprawie. Temat wróci pod obrady sesji i będzie dalej
procedowany, jednak dopiero po uzyskaniu przedmiotowej opinii, która będzie kluczowa przy
podejmowaniu decyzji.
W kwestii zmiany Prezesa w spółce Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sekretarz
wyjaśnił, że nowy Prezes nie został jeszcze wyłoniony, należy zatem zaczekać do początku
czerwca, wtedy to gmina przekaże mu zapewnienia jakie złożył poprzedni Prezes w kwestii
planów inwestycyjnych w gminie Czarny Dunajec.
Sprawa niedrożności kanałów burzowych w miejscowości Chochołów, a także niedrożność
studzienek kanalizacji burzowej na ulicy Mościckiego zostanie pisemnie przekazana do
Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.
Planowana budowa obwodnicy w Chochołowie – w ostatnim czasie w tej sprawie odbyło się
robocze spotkanie z projektantem, wniesiono uwagi na podstawie których zostały opracowane 3
koncepcje, które zostały wysłane do Rad Sołeckich w Chochołowie i Koniówce celem
zapoznania się i dokonania wyboru odpowiedniego wariantu przebiegu obwodnicy.
Sprawa kalkulacji budowy cen za wywóz odpadów komunalnych przez Firmę IB, została
przedstawiona w piśmie z dnia 15.04. br.
Na tym w całości został wyczerpany punkt związany z udzielaniem odpowiedzi na
interpelacje Radnych.
Ad. pkt.10. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Tadeusz Czepiel podniósł sprawę utrudnień, jakie występują w Ośrodku Zdrowia
w Odrowążu, podczas nieobecności lekarza, związanej z przebywaniem na urlopie
wypoczynkowym. Zdaniem radnego nie może być tak, aby zastępstwo było tylko dwa razy
w tygodniu po parę godzin, a mieszkańcy zmuszeni byli korzystać z opieki zdrowotnej w innych
ośrodkach. Argumentował, że Ośrodek świadczy usługi dla pacjentów z 4 miejscowości i należy
coś z tym zrobić, gdyż problem pojawia się co roku.
Dyrektor SG ZPOZ Joanna Mateja wyjaśniła, że w czasie kiedy lekarz korzysta z urlopu
wypoczynkowego, przez okres ostatnich dziesięciu lat stosowano taką zasadę, że zastępstwo było
organizowane przez dwa dni w tygodniu, w miejscowościach, gdzie funkcjonuje jeden lekarz.
Tak było w Ośrodku Zdrowia w Chochołowie i w Odrowążu.
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Czasami udało się zorganizować pracę, tak że zastępstwo było trzy razy w tygodniu w wymiarze
pracy lekarza zatrudnionego na stałe, jednak należy liczyć się z tym, że kilku lekarzy
równocześnie przebywa na urlopie i wtedy sytuacja z zastępstwami jest o wiele trudniejsza.
Lekarz w Ośrodku Zdrowia w Odrowążu przebywał 2 tygodnie na urlopie, z tego czwartek był
dniem wolnym od pracy, we wtorek już było zastępstwo, w pozostałe dni tygodnia dostęp do
opieki zdrowotnej był możliwy w Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu i Ratułowie do godz.
18-tej. Zaznaczyła, że w ostatnim czasie występuje ciężka sytuacja z zatrudnieniem lekarzy, gdyż
nie ma chętnych do podjęcia pracy.
Radny Styrczula Józef podniósł sprawę budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
w miejscowości Podczerwone, kiedy będzie kontynuowany dalszy ciąg prac. Podkreślił, że
Gmina planuje budowę obwodnicy w Chochołowie, natomiast budowa chodnika nie może
ruszyć. Czy może mieszkańcy mają wyjść z protestem?
Odpowiadając Sekretarz Gminy zapewnił, że w tym roku prace zostaną rozpoczęte, gdyż jest
możliwość uzyskania dotacji w wysokości 85% do wszystkich elementów tej inwestycji za
wyłączeniem nawierzchni chodnika. Jest to zatem wielkie obciążenie budżetu. Zadanie to zostało
zgłoszone do tej dotacji wraz z innym inwestycjami obejmującymi cały ciąg drogi RabkaZakopane. Powtórnie dla całości inwestycji należy uzyskać decyzję środowiskową. Termin do jej
wydania to okres 1 miesiąca, pomimo doświadczenia, że różnie bywa z decyzjami
środowiskowymi, w tym przypadku nie powinno być problemu, gdyż nie ma spraw
konfliktowych.
Radny Garbaciak Tomasz zgłosił wnioski w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli odbytego przetargu na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych
w gminie oraz sporządzenia symulacji kosztów przez projektanta dotyczącej budowy całego
obiektu skoczni w Chochołowie.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1425 dokonał zamknięcia obrad XV sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław

