,P R O T O K Ó Ł nr XVI/2012
z XVI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 29 lutego 2012 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 11 40.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 21 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o wprowadzenie w pkt. 6 , ppkt „h” dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości
położonej w miejscowości Pieniążkowice.
Proponowana zmiana do projektu porządku obrad została poddana pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego została przyjęta jednogłośnie , przy 21 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XV 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.
b) powołania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem.
c) utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem.
d) utworzenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Cichem.
e) zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
f) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2023
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h) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Pieniążkowice.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Gewont Józef, stwierdził ,
że protokół jest zgodny z przebiegiem 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 XV 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.
W ramach zapytań głos zabrał radny Czepiel Tadeusz , w związku z pkt. dotyczącym udziału
Wójta Gminy w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podhalańskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o w Nowym Targu pytał o tematykę jak była powodem
zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował ,że głównym tematem była tocząca się od 4
lat sprawa sądowa pomiędzy Spółką PPK a Urzędem Miasta Nowy Targ dotycząca wysokości
taryfy za ścieki narzuconej dla gmin Szaflary, Biały Dunajec i Poronin. Została przedstawiona
przez Prezesa Zarządu propozycja porozumienia w sprawie rozliczenia za ścieki odprowadzane
do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu przez PPK w latach 2008 – 2010 oraz sprawa zasad
rozliczeń i warunków umowy w roku 2011 i w dalszych latach. Porozumienie zostało przyjęte
przez Wspólników Zgromadzenia. Drugim ważnym tematem było wybór kandydatów na
członków Rady Nadzorczej.
Przedkładana Informacja o pracy Wójta przez aklamację została przyjęta do akceptującej
wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali niżej wymienieni radni :
radny Garbaciak Tomasz zgłosił interpelacje w formie pisemnej , a dotyczyła ona
następujących kwestii :
• Ile na terenie Gminy Czarny Dunajec znajduje się budynków użyteczności publicznej.
Jaka jest ich powierzchnia użytkowa oraz szacunkowy koszt ich remontu.
• Czy istnieje plan zagospodarowania w/w budynków poprzez przenoszenie do nich
jednostek organizacyjnych gminy.
• Jeśli taki plan istnieje to jakich jednostek organizacyjnych dotyczy.
radny Tylka Jan dokonać udrożnienia dopływu Potoku w rejonie posesji Nr 619 w Cichem
Górnem , ponieważ podczas opadów i obecnych roztopów woda wydostaje się na drogę
powiatową niszcząc jej nawierzchnię.
radny Chowaniec Sebastian w związku z planowanym remontem drogi powiatowej na
przełomie maja – czerwca br. na odcinku od kościoła w miejscowości Piekielnik w stronę
Podszkla do Rynku , dał pod rozwagę sprawę zabezpieczenia środków finansowych na budowę
chodnika w miejscowości Podszkle na odcinku od Rynku do szkoły. Jest to bardzo
niebezpieczny 200 -metrowy odcinek na zakręcie zwłaszcza zimą.
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Jaki jest stan środków finansowych na zadaniu „ zimowe utrzymanie dróg” w poszczególnych
Sołectwach z podziałem na poszczególne dni i ilości godzin wykazanych przez Wykonawców
oraz w jakiej formie był sprawowany nadzór nad tym zadaniem.
Ponadto zgłosił problem występujących pęknięć w nawierzchni drogi wojewódzkiej
w miejscowości Piekielnik. Poczynić odpowiednie starania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
Pytał jak wygląda sprawa , co do dalszego funkcjonowania Liceum Salezjańskiego w Czarnym
Dunajcu. Jakie działania zostały podjęte w kierunku utrzymania szkoły.
Jakie są koszty utrzymania i funkcjonowania toalet publicznych w Czarnym Dunajcu?
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Po podjęciu uchwał Intencyjnych dotyczących reorganizacji sieci szkół w miejscowości Ciche na
ostatniej sesji Rady w dniu 10 lutego br. Wójt Gminy zobowiązany był do wystąpienia o opinię
do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w sprawie przekształcenia szkół ; podstawowej
Nr 1 z filią w Cichem Nr 3. Takie wystąpienie było , odbyło się również spotkanie z Kuratorem ,
który zasugerował , by podjętą uchwałę na ostatniej sesji w sprawie przekształcenia Szkoły nr 1
w Cichem z Filią Nr 3 rozbić na dwie uchwały. Ponieważ tworzenie nowej szkoły nie wymaga
opinii Kuratora , po drugie w podjętej uchwale nie było zapisu ,iż przekształcenie szkoły
Podstawowej nr 1 w Cichem , następuje poprzez likwidację Filii.
Dlatego zostały Radzie przedłożone dwa projekty uchwały : w sprawie zamiaru przekształcenia
szkoły Podstawowej Nr 1 w Cichem z filią w Cichem 3 w Szkołę Podstawową Nr 1 w Cichem
(uchwała intencyjna) oraz druga uchwała w sprawie powołania Szkoły Podstawowej nr 3
w Cichem.
Komentarza udzielała Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu –
Anna Słodyczka.
Kolejno dokonano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A INTENCYJNA Nr XVI/146/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 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.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt.b)
U C H W A Ł A Nr XVI/147/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie : powołania Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

4

ppkt. c)
U C H W A Ł A Nr XVI/148/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie : utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
U C H W A Ł A Nr XVI/149/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie : utworzenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Cichem.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
W związku z negatywna opinią Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Czarnym Dunajcu w sprawie
utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Kurator zlecił Delegaturze Kuratorium
w Nowym Targu , sprawdzenia zarzutów wysuwanych przez Radę Pedagogiczną. Po dokonanym
sprawdzeniu i dodatkowych wyjaśnieniach Kurator wydał pozytywną opinię w sprawie
połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu w Zespół Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XVI/150/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie : zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest gmina Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Propozycję zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na 2012 rok
przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dotyczyła ona : zwiększenia dochodów i przychodów , ze środków pozostałych z roku
poprzedniego oraz zwiększenia wydatków budżetu gminy. Zmienia się również deficyt
budżetowy , który zostanie pokryty z wolnych środków. W związku z tym następuje również
zmiana udzielonych Wójtowi Gminy upoważnień.
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Zwiększenie dochodów następuje o kwotę 246.024 złote w Dziale Transport i łączność na
realizację programu „budowa ścieżki rowerowej w Gminie Czarny Dunajec”.
Zadanie to wprowadza się również jako nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy pod nazwą : „ Budowa turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Czarny
Dunajec”. Projekt został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego. Koszt budowy zadania to kwota
5.111.334 złote ,z tego dotacja 3.833.500 złotych ,środki własne 1.277.830 złotych. Środki
własne będą kosztami kwalifikowanymi , wydatki poniesione wcześniej na opracowanie
dokumentacji. Czyli faktycznie wysokość środków , które gmina musi zabezpieczyć na realizację
programu jest niższa. Pierwsza transza dotacji w 2012 roku w wysokości 246.024 , pozostałe
w 2013 roku w wysokości -3.236.147 zł i w 2014 roku – 351.329 zł. Realizacja projektu nastąpi
w latach 2012 do 2013.
Wprowadzenie do budżetu wolnych środków w wysokości 1.599.650 złotych z przeznaczeniem
na zadania :
• modernizacja oświetlenia dróg w miejscowości Koniówka,
• zatrudnienie dodatkowych trenerów na boiskach sportowych „Orlik” – 100.000 zł,
• dokumentacja na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu 46.000 zł,
• odśnieżanie dróg 150.000 zł,
• modernizacja budynku po gimnazjum 40.000 zł,
• wyposażenie nowego gimnazjum w Czarnym Dunajcu 15.000 zł,
• szkoła Ciche 1 – 7.000 zł,
• szkoła Podszkle 15.000 zł,
• modernizacja gimnazjum w Załucznem 23.000 zł,
• realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 19.250 zł,
• modernizacja budynku dworek 190.000 zł,
Zwiększenia – realizacja programu „budowa ścieżki rowerowej w Gminie Czarny Dunajec
1.076.424 złote,
Zadania do realizacji z wolnych środków na koncie bankowym : wodociąg w Czarnym Dunajcu
140.000 zł.
Pozostałe zwiększenia :
1. dodatkowe środki na budowę lodowiska 310.000 zł,
2. koszty związane z rozliczaniem i opracowaniem wniosku o zwrot podatku VAT
67.666 zł.
Po przedstawieniu propozycji zmiany budżetu gminy zapytanie wniósł :
radny Tadeusz Czepiel w związku z przeznaczeniem środków finansowych w wysokości
100.000 złotych na zatrudnienie dodatkowych trenerów na boiska sportowe „Orlik”
zaproponował , aby opracować odpowiedni program na co przyznane środki należy wydatkować.
Byłby to program długoletni (np : 3 lata) , po to by była kontynuacja takiego przedsięwzięcia
i aby środki nie były źle wydane. Ponadto proponował , aby przyznane środki finansowe
ogólnie były przeznaczone na sport , a nie tylko na boiska sportowe „Orlik”.
W kwestii przedsięwzięcia dotyczącego budowy lodowiska i przeznaczenia środków
w wysokości 310.000 złotych stwierdził ,że zadanie zbyt ambicjonalne , zakładające stworzenie
drużyny klubowej pierwszoligowej, czy tak naprawdę jest sens budować lodowisko
pełnowymiarowe z zadaszeniem , a może wystarczyłoby normalne z funkcjonującą ślizgawką ,
bez zbędnych ogromnych kosztów jego budowy , a później utrzymani - pytał radny. Zarzucał ,iż
Rada Gminy nie została poinformowana o tym fakcie, on osobiście z prasy dowiedział się o jego
wymiarach i zadaszeniu. Kończąc , pytał jaką wizję w tej kwestii ma Wójt Gminy.
Do wystąpienia radnego ustosunkował się Wójt Gminy. Na wstępie stwierdził , iż lodowisko ma
służyć przede wszystkim młodzieży szkolnej. Planowane jest lodowisko o wymiarach 40x20 m ,
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więc nie jest pełnowymiarowe, musi być zadaszone , aby również podczas występujących
opadów atmosferycznych mogło funkcjonować.
Proponowane środki finansowe na realizację tegoż przedsięwzięcia pochodzą z oszczędności (ze
zwrotu podatku VAT). Prace związane z opracowaniem dokumentacji są już na etapie
końcowym i po ich zakończeniu Rada zostanie z projektem zapoznana.
Pomysł budowy lodowiska poparli radni : Klimowski Władysław oraz Chowaniec Sebastian pod
warunkiem, że lodowisko będzie „ zarabiało na swoje utrzymanie ” ,żeby budżet gminy nie był
w całości obciążony jego kosztami.
Przystąpiono do głosowania uchwały , wcześniej projekt został uzupełniony o zapis (na wniosek
radnego T. Czepiela) o treści : „realizacja programu – zatrudnienie dodatkowych trenerów na
zajęciach sportowych – 100.000 złotych”.
U C H W A Ł A Nr XVI/151/2012
RADY G MINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2012 , Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była z dokonanymi wcześniej
zmianami kwot dochodów , wydatków i przychodów na rok 2012 oraz wprowadzeniem nowego
przedsięwzięcia pod nazwą : „ Budowa turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Czarny
Dunajec”. Ponadto dokonano zmian w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy – jak w zał. nr 3
do niniejszej uchwały.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XVI/152/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
– 2023.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
Ostatnia uchwała jaka została podjęta na dzisiejszej sesji dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie
przez Gminę w drodze zakupu nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.0206 ha
położonej w miejscowości Pieniążkowice. Nieruchomość nabywana jest na cel modernizacji
rowu odprowadzającego wodę z pól.
Została podjęta uchwała :
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U C H W A Ł A Nr XVI/153/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Pieniążkowice.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Na pisemną Interpelację Radnego Tomasza Garbaciak dotyczącą wykazu budynków
użyteczności publicznej wymagających remontu zostanie udzielona pisemna odpowiedź.
W kwestii udrożnienia dopływu Potoku w Cichem – Urząd Gminy wystąpi do Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej.
Odpowiedzi na interpelację radnego S. Chowaniec w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na wykonanie chodnika w miejscowości Podszkle, udzielił Wójt Gminy. Stwierdził
, iż na pewno przy okazji modernizacji drogi powiatowej w Piekielniku nie będzie możliwe
wykonanie chodnika w miejscowości Podszkle, z prostego powodu – w budżecie gminy nie ma
zagwarantowanych środków finansowych na ten cel. Jest natomiast specjalny program
z Funduszu „Solidarności” z którego środki otrzymały, tylko Powiaty z terenu Małopolski ,
pomimo ,że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Termin realizacji , czyli wydatkowania
tych środków jest do końca czerwca br. jeżeli Powiat ich nie wyda to przepadają. Jest niewiele
czasu na wykonanie dokumentacji. W chwili obecnej gmina jedynie może wystąpić do Powiatu
o dofinansowanie wykonania chodnika.
Stan środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg zostanie radnemu przedstawiony , po
zakończeniu okresu zimowego.
Urząd Gminy wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o podjęcie czynności
zmierzających do usunięcia usterek (pęknięć) na drodze wojewódzkiej w miejscowości
Piekielnik.
Sprawa Liceum Salezjańskiego w
Czarnym Dunajcu – powołany Zespół odbędzie
w najbliższym czasie spotkanie z udziałem przedstawiciela Starostwa w Nowym Targu na
którym zostaną podjęte odpowiednie działania w kierunku utworzenia szkoły średniej
samorządowej.
Sprawa ponoszonych kosztów związanych z funkcjonowaniem toalet publicznych w Czarnym
Dunajcu – zostanie przygotowana w formie pisemnej i przedłożona radnemu.
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
W wolnych wnioskach głos zabrał Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa ,
informując o mającym się odbyć spotkaniu z urbanistą odpowiedzialnym za przygotowanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w dniu 9 marca br.
(piątek) o godz. 10 –tej. Urbanista Pan Jacek Banduła przedstawi na tę okoliczność referat
łącznie z materiałami w formie elektronicznej.
Na powyższe spotkanie zaproszeni zostali Radni Rady Gminy oraz Sołtysi Sołectw z terenu
gminy.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 1140 dokonała zamknięcia obrad XVI sesji RADY GMINY.
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Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

