P R O T O K Ó Ł nr XVI/2016
z XVI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 30 czerwca 2016 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 53.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczyła radna Antonina Żegleń, która wcześniej usprawiedliwiła swoją
nieobecność.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
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 zawnioskował o wprowadzenie w pkt. 8 dodatkowego ppkt. „i”
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany polegającej na
ustanowieniu przez Gminę Czarny Dunajec służebności gruntowej w zamian za przeniesienie na
rzecz Gminy własności nieruchomości położonej w Chochołowie.
W tym miejscu Przewodniczący poprosił Kierownika Referatu Geodezji o krótkie uzasadnienie
wprowadzenia do porządku obrad niniejszej uchwały.
Uzasadniając wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Kierownik Klocek Stanisław
oświadczył, iż konieczność taka wynikła z rozprawy terenowej, jaka została przeprowadzona
w zeszłym tygodniu w Chochołowie. Dotyczy to regulacji własności nieruchomości prywatnego
właściciela, który regulując własność swoich działek uwłaszczył się na działce, która przylega
do jego działek, a jest użytkowana przez samorząd wiejski, a konkretnie przez spółkę
wodociągową. Urząd Gminy doszedł do porozumienia z tym właścicielem, że zwróci gminie tą
nieruchomość, w zamian za ustanowienie służebności drogi dojazdowej do posesji, która
notabene istnieje i funkcjonuje w terenie. Ponieważ istnieje możliwość odwołania się od
postanowienia sądowego w terminie 3 miesięcy, zachodzi zatem pilna konieczność załatwienia
tej sprawy na dzisiejszej sesji. Kierownik zwrócił się do Rady z prośbą o przyjęcie projektu
uchwały do porządku dziennego i jej podjęcie.
Wniosek został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały został
wprowadzony w pkt. 8 ppkt „i” jednogłośnie, przy 20 głosach „za”.
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Następnie proponowany porządek obrad wraz z dokonaną zmianą, został poddany 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 XV sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Absolutorium dla Wójta Gminy :
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2015 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok,
c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy,
d) zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 4 kwietnia 2016 roku,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej.
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,
b) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec,
c) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec,
d) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy czarny Dunajec, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Dunajec oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków,
e) zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
f) zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji,
g) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego,
h) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2015 rok,
i) wyrażenia zgody ba dokonanie zamiany polegającej na ustanowieniu przez Gminę Czarny
Dunajec służebności gruntowej w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy własności
nieruchomości położonej w Chochołowie.
9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Styrczula Józef,
oświadczając, że w sporządzonym protokole z XV sesji nie stwierdził żadnych uchybień,
zwracając się jednocześnie z wnioskiem o jego przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu, że pozostali Radni nie wnosili żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z XV sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
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W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli następujący radni :
Ratułowski Marcin pytał kiedy otrzyma odpowiedź na swoje wnioski dotyczące ścieżki
rowerowej, złożone do gminy ponad dwa miesiące temu.
Garbaciak Tomasz wnioskował o dokonanie prawidłowego oznakowania ograniczenia
prędkości w terenie zabudowanym w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Czerwienne od
strony miejscowości Bustryk, oraz w rejonie przysiółka „Takuśki” koło posesji Nr 20 a.
Miętus Stanisław zgłosił konieczność postawienia 5 wiat przystankowych na terenie
miejscowości Czarny Dunajec na ulicy Jana Pawła II i Kmietowicza, które jego zdaniem są
niezbędne, by oczekujący pasażerowie mogli się schronić podczas niesprzyjających warunków
pogodowych.
Dzielski Kazimierz jego interpelacja dotyczyła stanu - na dzień dzisiejszy - budowy elektrowni
wodnej na Kamieńcu Dolnym w Czarnym Dunajcu oraz jak wygląda sprawa regulacji terenu
wzdłuż planowanej inwestycji i jego zagospodarowania. Na ten cel Rada Sołecka przeznaczyła
środki finansowe. Zaznaczył, że jest to jedyny teren rekreacyjny na terenie miejscowości.
Czepiel Tadeusz wnioskował o podjęcie pilnej interwencji zmierzającej do wykoszenia trawy na
trasie ścieżki rowerowej. Ponadto w związku z tym, że wiele znaków blokujących wjazd na
ścieżkę w kierunku Rogożnika zostało usuniętych, proponował rozważenie możliwości
zastosowania innej blokady uniemożliwiającej wjazd pojazdom mechanicznym.
Prosił także o krótką informację w sprawie udziału na sesji Rady przedstawicieli Zarządu Dróg
Wojewódzkich jak również nowo wybranego Prezesa Spółki Podhalańskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Nowym Targu oraz informację dotyczącą dzierżawy terenów dla IB Zakład
Utylizacji Odpadów na jakim etapie są obecnie prowadzone działania w tym kierunku.
Styrczula Józef w związku z zapewnieniem na ostatniej sesji, że sprawa wydania decyzji
środowiskowej na zadanie budowa chodnika w Podczerwonem nastąpi pod koniec miesiąca
czerwca, pytał czy zakładany termin zostanie dotrzymany.
Miętus Józef zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie usunięcia składowanego
obornika obok drogi tzw. „Wierchowej” w Starem Bystrem, gdyż wydobywający się przykry
zapach powoduje utrudnienia z korzystania z tej drogi.
Szuba Władysław pytał czy w tym roku zostanie dokończona budowa pozostałego odcinka
chodnika, wzdłuż drogi wojewódzkiej w Piekielniku.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Babicz Józef
Wójt Gminy.
Ważniejsze działania podejmowane przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne
Urzędu Gminy działające z upoważnienia Wójta w okresie od 30 maja do 29 czerwca dotyczyły :
Z zakresu inwestycji drogowych :
• 24-V-2016

• 8-VI-2016

• 8-VI-2016

• 13-VI-2016

- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na drodze rolniczej
„Za Śtreką” w Chochołowie
dł. 335,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 39 521,75 zł
- Wykonano zabezpieczenie studni wlotowej do przepustu ø 100
na drodze „Na Gruszków Wierch” w Cichem
za kwotę 3 572,69 zł
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej
„Krawcowa Boczna” w Cichem
dł. 220,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 30 000,19 zł
- Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej
„Przed Oknami” w Dziale, dł. 50,00 m, szer. 2,70 m za kwotę 16 610,41 zł
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• 13-VI-2016

• 6-VI-2016

• 2-VI-2016

• 2-VI-2016
• 6-VI-2016
• 6-VI-2016
• 3-VI-2016

• 6-VI-2016
• 10-VI-2016

• 6-VI-2016

• 1-VI-2016
• 21-VI-2016

- Wykonano poszerzenie skrzyżowania dróg gminnych
„Za Skotnicą” i „Do Gronia” w Dziale
za kwotę 10 558,92 zł
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na drodze rolniczej
„k/Jachymiaka” w Dziale
dł. 184,00 m, szer. 2,00 – 2,5 m za kwotę 19 256,61 zł
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na drodze rolniczej
„Żary do Wierchu” w Odrowążu
dł. 242,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 23 976,64 zł
- Zakupiono rury w celu wykonania odwodnienia drogi gminnej
na roli Wójcikowej w Piekielniku za kwotę 2 100,00 zł
- Wykonano remont odwodnienia drogi gminnej
„Do Czopów” w Pieniążkowicach za kwotę 4 339,93 zł
- Wykonano remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej
„Graniczna” w Podszklu za kwotę 6 862,59 zł
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na drodze rolniczej
„Wajdowa” w Ratułowie
dł. 305,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 31 582,40 zł
- Zakup i transport tłucznia celem wykonania remontu
nawierzchni dróg rolniczych za kwotę 2 800,00 zł
- Wykonano czyszczenie studni wlotowej,
odwodnienia liniowego oraz ścieków przy drodze gminnej
„Wajdowa” w Ratułowie za kwotę 1 230,00 zł
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na drodze rolniczej
„Do Boru” we Wróblówce
dł. 100,00 m, szer. 3,00 m za kwotę 9 495,60 zł
- Zakupiono rury w celu wykonania odwodnienia dróg gminnych
w Załucznem za kwotę 668,00 zł
- Zakupiono rury w celu wykonania odwodnienia dróg gminnych
w Załucznem za kwotę 639,00 zł

W ramach zamówień publicznych realizowane będą następujące zadania inwestycyjne :
1. Remont części parteru budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Piekielnik. Umowa
została zawarta w dniu 7 czerwca z firmą UNI – BUD Jacek Smoleń z Krakowa, na
kwotę 175.000 zł z terminem realizacji do dnia 18 sierpnia 2016 r.
2. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowość i Ciche na
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum. Umowa została zawarta w dniu 16 czerwca
z firmą Budowlaną „SIKORA” z Nowego Targu.
Z zakresu prowadzonych inwestycji gminnych zostały zawarte umowy na realizację
następujących zadań :
1. W dniu 3 czerwca podpisano umowę z Firmą ELMARC z Nowego Sącza na wykonanie
dobudowy oświetlenia ulicznego. Wartość umowy 10.392,77 zł. Roboty zostały
wykonane.
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2. W dniu 13 czerwca podpisano umowę z firmą ANIK Stanisław Słodyczka
z Czerwiennego na wykonanie remontu salki gimnastycznej. Wartość umowy 9.800 zł,
3. W dniu 22 czerwca podpisano umowę z Panem Czesławem Szopińskim z Nowego Targu
na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dwóch odcinków dróg gminnych.
Wartość umowy 6.000 zł,
4. W dniu 23 czerwca dokonano końcowego odbioru robót związanych z remontem sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Piekielniku. Wykonawca Antoni Michalik
z Czarnego Dunajca. Wartość robót 35.000 zł.
Referat Geodezji Gospodarki Nieruchomościami dokonał nabycia gruntów z mocy prawa oraz
kupna i sprzedaży :
1. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji: decyzja nr
WS-IX.7533.1.209.2014.ESS z dnia 16.06.2016r. dotycząca nabycia działki ewid.nr
12575/7 (droga-Świńskie Miasto) położona w Piekielniku.
Decyzja stanie się ostateczna z dniem 02.07.2016r.
2. Umowa sprzedaży nr 4940/2016 z dnia 28.06.2016r. dotycząca zakupu działek ewid. nr
14995/2, 14995/3, 15000/2 i 15000/3 o łącznej pow. 0.1151 ha za cenę w kwocie:
10 693,00 zł oraz darowizny działek ewid.nr 14995/1 i 15000/1 o łącznej pow. 0.5526 ha
– wartość przedmiotowej darowizny na kwotę: 137 708,00 zł - położonych w Czarnym
Dunajcu (na Kamieńcu, działki na których planowana była budowa elektrowni wodnej
z dniem 28 czerwca stały się własnością gminy).
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej podjął działania związane z :
1. Podpisaniem umowy w dniu 7 czerwca z Firmą Konserwacja Zabytków Jan Chodorowicz
na przeprowadzenie I etapu prac konserwatorsko – renowacyjnych przy kapliczce
domkowej znajdującej się na granicy Pieniążkowic i Odrowąża na kwotę 13.647 zł.
2. Organizacją w dniach 9 – 10 lipca V Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
w Ludźmierzu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu przyznawał pomoc materialną
w formie/ lub wykonywał pracę socjalną :
1. udzielał pomocy w naturze w formie żywności ,
2. typował na kolonie letnią dzieci z najuboższych rodzin organizowaną przez Urząd
Marszałkowski w Krakowie,
3. organizował zbiórkę odzieży, mebli, drzwi, sprzętu AGD dla potrzebujących rodzin,
4. wykonywał pracę socjalną z rodzinami u których funkcjonuje Niebieska Karta, oraz pracę
socjalną z osobami, które zostały wymeldowane ze stałego adresu zameldowania.
5. przyznał pomoc materialną dla dwóch rodzin z miejscowości Stare Bystre, którym uległy
spaleniu zabudowania gospodarcze oraz mieszkalne.
Ponadto :
Wypłacono kwotę 3 937 558,20 zł na świadczenie wychowawcze 500 +.
Wypłacono zasiłki szkolne w kwocie : 1 770,00 zł.
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Wypłacono stypendia szkolne w kwocie: 46 397,60 zł
Wydano 2 196 Kart Dużej Rodziny
Wypłacono kwotę 91 065,20 zł na świadczenia rodzicielskie
Wypłacono kwotę 8 857,94 zł na pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Założono 10 niebieskich kart
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wziął udział w spotkaniach i naradach :
31 maja –

Udział w Sympozjum naukowo – integracyjnym „15 lat kształcenia integracyjnego
na Podhalu".
1 czerwca – Udział w posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PPK
w Nowym Targu. Na posiedzeniu m.in. podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej, w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz członkom Rady
Nadzorczej, a także w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową
kadencję.
13 czerwca – Spotkanie z potencjalnymi dzierżawcami łąk w „Borach” w rejonie Załucznego,
Odrowąża i Czarnego Dunajca. Na spotkaniu omówiono warunki zawarcia
umowy dzierżawy.
13 czerwca – Spotkanie z przedstawicielami samorządów słowackich w sprawie możliwości
wspólnej realizacji projektów partnerskich z wykorzystaniem środków Programu
Współpracy Transgranicznej.
15 czerwca – Udział w posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PPK.
Na posiedzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił kandydata
na stanowisko Prezesa Zarządu.
20 czerwca – Narada z wójtami gmin Kościelisko i Poronin w sprawie możliwości
współdziałania przy projekcie rozbudowy ścieżek rowerowych oraz ubiegania się
o środki finansowe dostępne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej.
20 czerwca – Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w sprawie
możliwości podjęcia współpracy w zakresie opracowania koncepcji systemów
kanalizacji dla miejscowości znajdujących się poza aglomeracją.
23 czerwca – Spotkanie z Dyrektor Bożeną Kotońską w sprawie możliwości i warunków
wykonywania kolejnych odcinków ścieżek rowerowych w granicach Obszaru
Natura 2000 oraz z Dyrektorem RZGW w Krakowie Tomaszem Sądakiem
w sprawach bieżących zadań.
26 czerwca – Udział w Zebraniu sprawozdawczo– wyborczym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Czarnym Dunajcu.
27 czerwca – Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
27 czerwca – Spotkanie z Wójtem Gminy Kościelisko w sprawie wspólnego ubiegania się
dotacje z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę kanalizacji i sieci
wodociągowej w Aglomeracji Czarny Dunajec.
29 czerwca – Spotkanie z przedstawicielami Dolnego Kubina na Słowacji oraz Gminy Poronin
i Miasta Zakopane w sprawie możliwości wspólnej realizacji projektu budowy
ścieżek rowerowych z wykorzystaniem środków Programu Współpracy
Transgranicznej.
W ramach przedkładanego Sprawozdania głos zabrał radny Lenarty Władysław prosząc o szersze
przybliżenie tematu związanego z odbytym w dniu 23 czerwca spotkaniem z Dyrektor Bożeną
Kotońską oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
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Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że celem spotkania było omówienie
możliwości i warunków wykonywania kolejnych odcinków ścieżek rowerowych w granicach
obszaru „Natura 2000” w miejscowościach Odrowąż i Załuczne. Natomiast z Dyrektorem
Sądakiem były omówione sprawy realizacji zadań bieżących dotyczących wyznaczenia linii
brzegowej w miejscowości Ratułów oraz umocnienia brzegu w Cichem. Jednak z powodu braku
środków finansowych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zadania te nie będzie realizował.
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.
W ramach złożonej informacji radny Dzielski Kazimierz w kwestii odbytego spotkania
roboczego w sprawie obwodnicy Koniówka – Chochołów poprosił o doprecyzowanie tematu.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w spotkaniu udział brały Rady Sołeckie Koniówki
i Chochołowa oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie. Na spotkaniu
były zaprezentowane cztery warianty przebiegu obwodnicy. Odrzucony został wariant
planowanego przebiegu od strony wschodniej, czyli jadąc w kierunku Zakopanego, po lewej
stronie Chochołowa i Koniówki. Pozostały zatem 3 warianty, jednak na spotkaniu tym nie
została przyjęta żadna z przedstawionych wersji. Rady Sołeckie zainteresowanych dwóch
miejscowości proponowane wersje przebiegu obwodnicy miały przedstawić i zatwierdzić na
Zebraniu Wiejskim. Z ostatnich informacji wynika, że Sołectwo Koniówka odrzuciło w ogóle
budowę obwodnicy. Dodał, że na to zadanie są możliwe do pozyskania środki finansowe
w Urzędzie Marszałkowskim rzędu 60 mln. zł.
Odpowiedź Przewodniczącego Rady uzupełnił Sekretarz Gminy - w związku z tym, że na
spotkaniu nie wypracowano żadnych rozstrzygnięć, temat został przeniesiony na Zebranie
Wiejskie, z którego wyłonił się taki obraz, że planowana obwodnica ma wyłączyć ruch dwóch
miejscowości Koniówki i Chochołowa. Każda z tych miejscowości chce, aby obwodnicę
wykonać po innej stronie. Generalnie stwierdził, że nie ma możliwości dojścia do porozumienia,
gdyż Koniówka przebieg obwodnicy widzi od strony wschodniej, ze względu na to, iż po stronie
zachodniej zlokalizowane działki w perspektywie mogą stać się budowlanymi. Natomiast
Chochołów ze względu na natężony ruch drogowy, jaki odbywa się na Słowację nie widzi
możliwości, aby obwodnica była po stronie wschodniej, tylko po zachodniej. Reasumując
stwierdził, że sprawa jest bardzo trudna do rozwiązania.
Radny Tadeusz Czepiel podkreślał wagę problemu, zwracając uwagę na wysokość środków
finansowych, które można zaprzepaścić, informując jednocześnie o podpisanej umowy na
budowę obwodnicy Ostrowsko – Łopuszna w stronę Harklowej. W związku z tym pytał jakie jest
stanowisko gminy w tej sprawie.
Z kolei radny K. Dzielski poprosił o sprecyzowanie planowanego przebiegu obwodnicy, gdyż
określenie wschód, zachód nie daje pełnego obrazu .
Sekretarz Gminy precyzując dodał, że wariant wschodni, to wariant związany z koniecznością
wykonania mostu przez rzekę Czarny Dunajec, na koniec miejscowości Podczerwone i od strony
wschodniej, między Koniówką a Cichem. Natomiast nie ma wizji w którym miejscu miałaby
powracać. Dodał, że na tym wariancie, który przygotował Zarząd Dróg Wojewódzkich miałoby
to nastąpić już za mostem w Chochołowie tzw.”Gumolastym”(przed Aqa Parkiem).
Wariant zachodni to przed mostem w Koniówce, prosto wzdłuż rzeki, przez pola z możliwością
wykupu niewielkich skrawków gruntów, przecinając drogę na Słowację łącznie z drogami
i dojazdami do pól, następnie wyjście przez górę Beskid, po połączeniu z drogą wojewódzką,
w rejonie drogi „Na Krowiarki”. W kwestii stanowiska Sekretarz wyjaśnił, że projekt obwodnicy
wykonuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w trybie spec ustawy o drogach w ramach przymusowego
wykupu.
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Stanowisko Zarządu jest takie, że niewielka grupka ludzi protestujących nie będzie miała
wpływu na realizację inwestycji, natomiast jeśli cała miejscowość się sprzeciwi, obwodnica nie
będzie wykonywana.
W problemowej sprawie wypowiedział się jeszcze Sołtys Wsi Koniówka, który wyraził, pogląd
że osobiście nie neguje słuszności planowanej inwestycji, jednak mieszkańcy jednogłośnie nie
wyrazili zgody na udostępnienie swoich terenów przez które ma przebiegać obwodnica, gdyż ich
zdaniem są to najładniejsze działki mające swoją wysoką wartość cenową.
Radny Dzielski Kazimierz proponował w dalszym ciągu rozmowę z zainteresowanymi
mieszkańcami sołectw. Jednak zauważył, że w tej kwestii ważne jest stanowisko gminy,
wyrażając jednocześnie nadzieję, że w sprawę zaangażuje się cała Rada. Budowa obwodnicy to
szansa na rozwój turystyki – przekonywał radny.
Ustosunkowując się do uwag radnego Wójt zaproponował spotkanie w tej sprawie
z mieszkańcami, przy udziale radnych Rady Gminy. Co do obwodnicy Czarnego Dunajca
przypomniał, że w tej sprawie było bardzo dużo protestów i poprzednia Rada Gminy nie
uwzględniła tego zadania w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
Jednak radny nie podzielił poglądu, by spotkanie organizować z udziałem radnych. W pierwszej
kolejności domagał się stanowiska Wójta w tej sprawie, czy budowa planowanej obwodnicy jest
priorytetem dla gminy. Natomiast Rada Gminy za gminę i Wójta tego problemu nie załatwi.
Wójt Gminy potwierdził, że owszem osobiście jest za budową obwodnicy, lecz zaangażowanie
w tą sprawę powinno być zarówno ze strony Zarządu Dróg, Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej, jak i też samej Rady Gminy.
W związku z tym, że dyskusja odbiegała od realizowanego obecnie punktu –
Przewodniczący ponowił swoje wcześniejsze pytanie „czy są uwagi do przedstawianej przez
niego Informacji”, w związku z tym, że nikt już głosu nie zabrał, przystąpiono do dalszej części
obrad związanej z procedurą absolutoryjną dla Wójta Gminy.
Niniejsza Informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad. pkt.7. Absolutorium dla Wójta Gminy :
ppkt. a)
Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Gonciarczyk udzielił głosu Skarbnik Gminy –
Pilch Stanisławie, która dokonała omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2015 rok oraz sprawozdania finansowego.
Na wstępie podała parę cyfr dla zobrazowania wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Rada Gminy uchwaliła budżet gminy w następujących kwotach :
• Dochody
• Wydatki
• Nadwyżka

– 69.400.220 złotych
- 63.323.953 złote
- 6.076.267 złotych

Nadwyżka planowana była na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W rozchodach zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 8.905.200 złotych.
Natomiast w przychodach planowano pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 1.600.000 złotych,
z przeznaczeniem na :
1/ kredyt na pomoc dla powiatu nowotarskiego na budowę chodnika w Ratułowie 750.000 zł,
2/ kredyt na budowę ścieżki rowerowej 450.000 zł,
3/ pożyczka na zakup auta bojowego dla OSP Ratułów Górny 400.000 zł,
W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu, w wyniku których ogółem zwiększenie
dochodów nastąpiło o kwotę 8.252.645,12 złotych, a planowane wydatki zwiększone zostały
o kwotę 15.900.236,12 złotych ( zwiększenie z dochodów 8.252.645,12 zł + 5.933.000 zł
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zwiększenie wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów na budowę ścieżki rowerowej +
1.714.591 zł wolne środki na koncie bankowym).
Po w prowadzeniu tych zmian realizacja budżetu przedstawiała się następująco :
• Dochody
- 77.652.865,12 złotych
• Wydatki
- 79.224.189,12 złotych
• Deficyt
- 1.571.324,00 złote
Z tego przychody – 10.476.524 złote, rozchody – 8.905.200 złotych.
Dochody zostały wykonane w wysokości 99,57%, wpłynęła kwota 77.320.075,57 złotych.
Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 95,04%, wydatkowano kwotę
w wysokości 75.298.087,10 złotych.
W grudniu 2015 roku Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego w kwocie 269.300,65 złotych, przekazane na wydzielone konto z terminem
realizacji do 30 czerwca 2016 roku. Były to następujące kwoty :
1. Budowa chodnika w Podczerwonem (dokumentacja) -7.426,00 zł,
2. Wykonanie dokumentacji droga w Chochołowie – 26.937,00 zł,
3. Wykonanie dokumentacji droga w Ratułowie - 18.019,50 zł,
4. Wykonanie dokumentacji modernizacja Rynku – 31.365,00 zł,
5. Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku po gimnazjum – 18.450,00 zł,
6. Remont budynku w Chochołowie (dokumentacja) – 6.920,00 zł,
7. Program rewitalizacji gminy – 25.000,00 zł,
8. Dokumentacja kanalizacja w Chochołowie – 43.818,75 zł,
9. Dokumentacja na budowę skoczni -91.364,40 zł.
Dołączona Tabela Nr 3 do Sprawozdania zawiera informację o zadłużeniu gminy i spłatach rat
kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2015 roku. Ostateczne zadłużenie gminy wyniosło
31.520.300 złotych.
Środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2015 roku : środki krajowe
w wysokości – 2.649.192 złote, głównie na likwidację szkód powodziowych – 1.839.316
złotych. Dotacja ze środków województwa na modernizację dróg rolniczych w wysokości
100.00 zł, dotacja na budowę chodnika w Podczerwonem 429.343 zł, pomoc z budżetu
województwa na remont remizy w Podczerwonem 11.753 zł, pomoc z budżetu województwa na
remont kapliczki 7.000 zł, pomoc z budżetu województwa na programy sportowe szkolne 69.440
zł, wpłata rodziców na realizację szkolnych programów sportowych 48.600 zł, oraz dotacja na
Fundusz Sołecki (zwrot wydatków z 2014r) 143.740 zł.
Środki z Unii Europejskiej na zadania :
• Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 64.667 zł,
• Modernizacja kotłowni dla 3 budynków w Czarnym Dunajcu 100.335 zł,
• Remont remizy OSP i zakup samochodu Czarny Dunajec 129.520 zł,
• Ścieżka rowerowa 5.408.193 zł,
• Oznakowanie tras turystycznych 39.520 zł,
• Budowa lodowiska 260.000 zł,
• Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu 48.865 zł,
• Modernizacja placu w Chochołowie 98.280 zł,
• Budowa boiska sportowego w Chochołowie 46.000 zł,
• Wydanie książki „Architektura drewniana” 34.181 zł,
• Modernizacja oddziałów przedszkolnych 653.484 zł,
• Fotowoltaika 852.782 zł.
Razem środki, które wpłynęły na konto gminy to kwota 7.735.827 zł. Ogółem uzyskane
dodatkowe środki w 2015 roku 15.385.019 złotych.
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Na koniec Skarbnik Gminy zaznaczyła, że nie nastąpiło przekroczenie wydatków.
Na pytanie Przewodniczącego Rady czy są pytania do przedstawione sprawozdania nikt głosu nie
zabrał.
Przedmiotowe Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarny Dunajec w 2015 roku –
stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Na Sprawozdanie finansowe składa się kilka dokumentów dwa bilanse : bilans jednostek
budżetowych, który pokazuje wysokość majątku gminy, aktywa i pasywa opiewają na kwotę
159.265.980,29 zł, z tego środki trwałe 136.142.049,69 zł. Do tego bilansu dołączone zostało
zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz rachunek zysków i strat jednostek budżetowych.
Bilans nie obejmuje jednostek kultury i zdrowia. Drugi bilans przedstawia kasowe wykonanie
budżetu, o którym mowa w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Pytań do składanego sprawozdania finansowego nie zgłoszono. Niniejsze sprawozdania stanowi
zał. nr 6 do protokołu.
ppkt. c)
Informację o stanie mienia komunalnego gminy Czarny Dunajec na dzień 31 grudnia 2015 roku
przedstawił Klocek Stanisław - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji.
Do składanej Informacji nikt pytań nie wnosił - stanowi ona zał. nr 7 do protokołu.
ppkt. d)
Rada Gminy została zapoznana z Uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO
Nr S.O.XI/423/16/16 z dnia 4 kwietnia 2016 roku.
Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Czarny Dunajec za 2015 rok, jak również pozytywnie zaopiniował informację o stanie
mienia gminy. W uzasadnieniu Skład Orzekający zapoznał się z wynikami analizy sprawozdań
sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, jak również z bilansem
z wykonania budżetu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 r. Porównał również dane
przedstawione w sprawozdaniach w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu oraz
przychodów i rozchodów z uchwałą budżetową na 2015 rok według stanu na koniec roku
budżetowego, po zmianach dokonanych w okresie całego roku.
Analiza treści sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wykazuje, że spełnia ono pod
względem szczegółowości i zakresu danych, wymogi ustalone przepisami art. 269 pkt. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sprawozdanie przedstawia planowane
dochody i wydatki budżetu w kwotach ogólnie zgodnych z uchwałą budżetową, po
uwzględnieniu zmian dokonanych w roku budżetowym przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na
formularzu RB-Z wykazuje, że na dzień 31 grudnia 2015 roku łączna kwota długu gminy z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek (zobowiązania wymagalne nie występowały) wynosiła
31.520.300,00 zł – co stanowi 40,77% wykonanych dochodów. W obecnym stanie prawnym
podstawę oceny zdolności jednostki samorządu terytorialnego do spłaty długu i możliwości
uchwalenia budżetu na kolejne lata w okresie obsługi zadłużenia, wyznacza kształtowanie się
indywidualnego wskaźnika zadłużenia tej jednostki obliczonego na podstawie art.243
z uwzględnieniem art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla
kolejnych lat obsługi długu. Powołany wyżej przepis stanowi, że roczna wartość obciążeń
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budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami do planowanych dochodów
ogółem budżetu danego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla
bezpośrednio poprzedzających dany rok trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych
o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
ogółem. Według danych wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
gminy, z uwzględnieniem jej zmian dokonanych do dnia 31 grudnia 2015r. Relacja ta mieści się
w okresie i do końca roku budżetowego 2015 w granicach ustalonych przepisem art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, właściwe dla informacji o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego.
Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok Wójt Gminy przedstawił „Informację
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r.”. Dokument ten zawiera dane
wymagane przepisem art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, właściwe dla informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO – stanowi zał. nr 8 do protokołu.
ppkt. e)
Stanowisko Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący Komisji – Krzysztof
Bartoszek. Komisja Rewizyjna w dniu 7 czerwca 2016 r. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz informacją o stanie
mienia gminy i Opinią Składu Orzekającego Kolegium RIO postanowiła pozytywnie
zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i w wyniku jawnego
głosowania opowiedziała się jednogłośnie za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta
Gminy w Czarnym Dunajcu. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie. Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016r. Skład Orzekający
kolegium RIO w Krakowie wydał Uchwałę Nr SO.XI/424/60/16, w której to pozytywnie
opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Gminy Czarny Dunajec w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę. Po przerwie
przystąpiono do dalszej części związanej z udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy.
Po odczytaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego o głos
poprosił radny Tadeusz Czepiel, który w swoim wystąpieniu przedstawił stanowisko Klubu
„Wspólnie-Niezależnie- Razem” do złożonych wcześniej sprawozdań z wykonania budżetu
gminy i sprawozdania finansowego. Przypomniał, że na Komisji Rewizyjnej radni Klubu
głosowali za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy. Jednak po komisji i głębokiej analizie
sprawozdań oraz dokumentacji niezbędnej w procedurze absolutoryjnej, stwierdził, iż pod
względem merytorycznym i finansowym opracowane zostały bardzo dobrze i nie budzą żadnych
wątpliwości, w tym miejscu wyraził słowa uznania dla P. Skarbnik.
Jednak zastrzeżenia Klubu dotyczą zadań, które nie zostały w pełni zrealizowane,
w następujących obszarach : rozwój kanalizacji dla pozostałych miejscowości, sprawa
wodociągu i jakości wody pitnej - jego systematyczna modernizacja ze środków budżetu gminy,
nierównomierny podział środków finansowych na poszczególne miejscowości gminy, brak
opracowanego harmonogramu planowanych inwestycji w gminie na najbliższe lata, który byłby
pomocny przy realizacji inwestycji, gdyż czasami dochodzi do takich sytuacji, że radni godzą się
na rozpoczęcie jakiegoś zadania, ale później koszty te drastycznie wzrastają. Zadłużenie gminy
wynosi w granicach 30% jest one bezpieczne, jednak należy przeznaczać większą pulę pieniędzy
na wkład własny przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, a ostatnie wydarzenia wskazują
na to, aby kłaść duży nacisk na pozyskiwanie tych środków. Na koniec stwierdził, że wiele
inwestycji zrealizowanych w gminie jest zasadnych, czego przykładem jest ścieżka rowerowa.
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W tym miejscu zwrócił się z prośbą, aby tego typu ścieżka powstała również w innych
miejscowościach, by rozwój gminy był równomierny. Dodał, że Klub zauważa dobre symptomy,
które pojawiają się w tym roku, ponieważ wiele pomysłów i rzeczy, które sugerował Klub
zyskały akceptację i są realizowane. Klub Radnych szanuje odrębność zdania, jest gotowy
i otwarty do dyskusji oraz służy radą i pomocą w miarę swoich możliwości. Na koniec
poinformował, że radni Klubu w głosowaniu nad uchwałą w sprawie sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu wstrzymują się od głosu.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XVI/159/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy za 2015 rok
Rada Gminy w obecności 20 radnych – biorących udział w posiedzeniu – 11 głosami „za”, przy 9
głosach „wstrzymujących” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
ppkt.g)
U C H W A Ł A Nr XVI/160/ 2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015
Rada Gminy w obecności 20 radnych – biorących udział w posiedzeniu – 11 głosami „za”, przy 9
głosach „wstrzymujących” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
Głos zabrał Wójt Gminy – Józef Babicz, który odniósł się do kwestii związanej z udzieleniem
mu absolutorium. Podkreślił, że szanuje wolę Klubu radnych, jednak głosowanie niektórych
radnych z tego klubu jest na wyrost. Bo jeżeli Ciche głosuje przeciwko budżetowi
i absolutorium, to może nieco dziwić. Zaznaczył, że budżet gminy za 2015 rok został wykonany
prawie w 100% i jest to zasługa wszystkich radnych, nawet tych, którzy wstrzymali się od głosu.
Podkreślił, że w minionym roku zostało zrobione bardzo dużo. Nawiązując do wystąpienia
radnego T. Czepiela w kwestii wodociągu stwierdził, iż w ciągu pełnienia przez Niego funkcji
Wójta przez okres 3 kadencji zostało wykonanych bardzo dużo prac, a co zostało zrobione
poprzednio? - pytał, w tym miejscu odniósł się do poprzedników, którzy są obecni na tej sali,
a którzy również przez 12 lat pełnili swoje funkcje. Również duży zakres prac został wykonany
jeśli chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej w gminie. Zaznaczył, że niektóre gminy zazdroszczą
gminie Czarny Dunajec zrealizowanych inwestycji i ma nadzieję, że społeczeństwo tę pracę
doceni. Budżet gminy jest konstruowany zawsze w ten sam sposób i na pewno nie będzie on inny
ani w 2017, czy 2018 roku. Na koniec wyraził swoje podziękowanie dla radnych, którzy
głosowali za udzieleniem absolutorium i sołtysom za współpracę.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
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Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił Dyrektor tego Ośrodka – Andrzej
Cholewa. W związku z nowymi zadaniami jakie spłynęły na Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czarnym Dunajcu niezbędnym jest uaktualnienie istniejącego statutu z 2010 roku.
Zmiany jakie zostały wprowadzone to :
W Rozdziale III w § 7 do zadań własnych Ośrodka o charakterze obowiązkowym dodano punkt
19 , 20 i 21.
Ponadto dodano w całości treść :
§ 8 dotyczący realizowania przez Ośrodek zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.
§ 9 dotyczący realizowania przez Ośrodek zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
§ 10 dotyczący realizowania przez Ośrodek zadań własnych z zakresu dodatków
mieszkaniowych polegający na ich przyznawaniu i wypłacaniu. W qwoli informacji Dyrektor
poinformował, że tut. Ośrodek nie wypłaca takich dodatków.
§ 11 dotyczący realizowania przez Ośrodek zadań własnych w zakresie przyznawania
i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji
materialnej.
W § 13 do pkt. 2 do świadczeń opiekuńczych dopisano „zasiłek dla opiekuna”, „specjalny
zasiłek opiekuńczy” oraz „świadczenia rodzicielskie” i „świadczenia wychowawcze” (500+). Na
chwilę obecną Ośrodek wypłacił świadczenie na kwotę 4 mln. zł.
§ 15 dotyczący realizowania przez Ośrodek zadań zleconych gminie z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprzez wykonywanie zadań wynikających z rządowych
programów zakresu wspierania rodziny.
§ 16 o treści :” Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu dodatków energetycznych”
oraz § 17 o treści : „ Ośrodek realizuje zadania zlecone wynikające z rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych” – przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny. Na dzień
dzisiejszy zostało wydanych około 2.200 Kart Dużej Rodziny.
W związku z tym, że nie zgłaszano żadnych pytań, zaraz po odczytaniu uchwały
przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XVI/161/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę stanowiącą zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Dwie kolejne uchwały dotyczyły przedłużenia umowy dzierżawy P. Pawłowi Króżel działek
o łącznej pow.7.0272 ha położonych w Czarnym Dunajcu w celu koszenia i zbierania siana. W/w
działki dzierżawi od 2015 roku nie zalega z płatnością czynszu, który rocznie wynosi 2.810,88
zł. Druga dzierżawa dotyczyła działek położonych na terenie Czarnego Dunajca, ale stanowiące
dobro wsi Wróblówka dla P. Władysława Strączek pod wypas owiec. Czynsz roczny został
określony na kwotę 300 złotych.
Rady Sołeckie zainteresowanych miejscowości wyraziły pozytywnie opinie do przedłużenia
umowy dzierżawy i wniosku o wydzierżawienie borów wsi Wróblówka.
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Komentarza udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji .
Dokonano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A Nr XVI/162/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę stanowiącą zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Przy podejmowaniu uchwały w sprawie dzierżawy działek dla P. Władysława Strączek
wątpliwości radnych budził ustalony niski czynsz roczny w wysokości 300 zł.
Kierownik Klocek uzasadniał to podjętym stanowiskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Wróblówka
oraz tym, że tereny te stanowią nieużytki rolne.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XVI/163/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym” podjęła powyższą uchwałę stanowiącą zał. nr 13 do niniejszego
protokołu.
ppkt. d)
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
przedstawiła Gawron Magdalena p.o. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.
Projekt uchwały związany jest z rozpoczęciem prac nad planem zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla powiatu nowotarskiego. Celem planu jest między innymi
poprawa jakości systemu transportowego jego rozwój i aby udostępnić przestrzeń właściwą dla
poszczególnych linii o charakterze użyteczności publicznej wyznaczonych w planie, niezbędne
jest określenie przystanków komunikacyjnych, dworców udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków zasad korzystania z nich. Wszystkie pozostałe przystanki
komunikacyjne istniejące i zlokalizowane na terenie gminy zostały już objęte uchwałami
Sejmiku Województwa Rady Powiatu Nowotarskiego. Jedynym gminnym przystankiem został
przystanek istniejący w miejscowości Wróblówka. Mimo tego, że gmina jest zarządzającym
jednego przystanku uchwała jest niezbędna, aby realizacja planu transportowego powiatu nie
ominęła tego przystanku w swoich założeniach.
Do projektu uchwały uwagi wnieśli :
Radny Garbaciak Tomasz pytał czy przy okazji podjęcia uchwały istnieje możliwość
przeniesienia przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie remizy, w miejsce
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posesji P. Styrczuli, w Czerwiennem Górnym, gdyż ta część miejscowości wykluczona jest
z możliwości dojazdu do Urzędu Gminy, czy też do Nowego Targu.
Udzielając radnemu odpowiedzi Kierownik przyznała, że temat jest jej znany natomiast
dzisiejsza uchwała dotyczy już istniejących przystanków i to jest zupełnie inny temat, nie mniej
jednak zapewniła, że w tej sprawie zwróci się do Powiatu, czy zostały podjęte jakieś działania.
Radny Tadeusz Czepiel wnioskował o podjęcie rozmów z Powiatem w kwestii uporządkowania
tablic z rozkładem jazdy oraz stanu technicznego samych przystanków, które niekiedy szpecą
wizerunek danej miejscowości.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XVI/164/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czarny Dunajec,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Dunajec oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” dokonała podjęcia niniejszej uchwały stanowiącej zał. nr 14 do protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny J. Miętus. Aktualna ilość radnych – 19.
ppkt. e)
Propozycję zmiany budżetu gminy złożyła Skarbnik Gminy.
Zmiany budżetu dotyczyły środków finansowych, które nie zostały wydatkowane do 30 czerwca
2016 roku tzw. niewygasających z roku 2015. By możne je było w dalszym ciągu wydatkować na
te same zadania muszą wrócić do budżetu jako dochody z równoczesnym uchwaleniem
wydatków na poszczególne zadania.
Poinformowała, że do przesłanych wcześniej materiałów zaszła zmiana, gdyż Wspólnota 8 Wsi
Uprawnionych w Witowie przekazała środki finansowe w wysokości 66.150 zł na wykonanie
szkoły zastępczej w Cichem. Zatem następuje zwiększenie dochodów i wydatków budżetu
gminy o kwotę 286.569 złotych. Z tego dochody zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków
niewygasających z zeszłego roku w wysokości 142.610 zł, w tym wydatki bieżące 69.957 zł
i wydatki majątkowe 142.610 zł. Zadania na które środki nie zostały wydatkowane wracają do
budżetu na te same zadania, a dotyczą głównie dokumentacji tj. chodnik w Podczerwonem –
7.426 zł, droga w Chochołowie – 26.937 zł, droga w Ratułowie – 18.020 zł, dokumentacja na
budowę kanalizacji w Chochołowie – 43.819 zł, opracowanie planu rewitalizacji gminy – 25.000
zł, wykonanie dokumentacji na budowę skoczni narciarskiej w Chochołowie 91.365 zł,
W dziale – różne rozliczenia wpłynęła kwota 1.977 zł – dotycząca rozliczenia zadania zleconego
dla gminy z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja
zdarzeń stanu cywilnego, z przeznaczeniem na pomoc dla powiatu na współfinansowanie
Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.
W dziale Oświata – wpływy w szkole w Chochołowie z dzierżaw 3.800 zł i wpływ za
odszkodowanie za zniszczenie ogrodzenia 2.075 zł.
Oprócz tych zmian :
Współfinansowanie Programu zdrowotnego w wysokości 3.000 zł, w tym 1.977 zł ze zwrotu
i 1.023 zł ze środków własnych.
30.000 złotych z przeniesienia środków z planu finansowego Zespołu Szkół w Cichem 1 – razem
96.150 zł.
Pozostałe przesunięcie środków :
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1) Czerwienne z remontu dróg 31.000 zł na zadania : miejsca postojowe i elementy placu
zabaw przy szkole w Czerwienne Dolne 15.000 zł,
2) miejsca postojowe przy szkole Czerwienne Górne 14.000 zł,
3) modernizacja oświetlenia dróg 2.000 zł.
W ramach przedkładanej uchwały radny T. Czepiel poprosił o szerszą informację na temat
programu zdrowotnego realizowanego przez powiat, który współfinansuje gmina w wysokości
3.000 zł. czy profilaktyka obejmie dzieci z terenu gminy.
Udzielając odpowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z Projektem umowy z Powiatem
realizacja programu obejmować będzie zaszczepienie przeciwko pneumokokom dzieci do lat 3
zameldowanych na terenie gminy.
Przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XVI/165/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian y budżetu gminy na 2016 rok
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
w/w uchwałę stanowiącą zał. nr 15 do protokołu.
ppkt. f)
Zaplanowany do zaciągnięcie kredyt w wysokości 3.000.000 złotych zapisany w budżecie gminy
na 2016 rok dotyczył następujących zadań :
1) budowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Cichem – kwota 2.000.000 zł,
2) III etap budowy budynku dla szkół w Czerwiennem Górnym – kwota 500.000 zł,
3) Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego, uterenowionego, ze stałym napędem 4x4 dla
jednostki OSP Odrowąż – kwota 500.000 zł.
Pobranie kredytu nastąpi w 2016 roku, spłata w ciągu 8 lat od 2018 – 2025 roku, w tym w 2018
roku w wysokości 2.125.000 zł. w latach 2019- 2025 w równych ratach po 125.000 zł.
Dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XVI/166/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
niniejszą uchwałę stanowiącą zał. nr 16 do protokołu.
ppkt. g)
Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego związane było
dofinansowaniem Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych
w Małopolsce” w wysokości 3.000 złotych.
Podjęto uchwałę :
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U C H W A Ł A Nr XVI/167/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę stanowiącą zał. nr 17 do protokołu.
ppkt. h)
Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu za 2015 rok zamknęło się zyskiem w wysokości 131.126,10 zł, który
zostanie przeznaczony na cele statutowe tego Zakładu. Przeznaczenie wypracowanego zysku
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SG ZPOZ. Zakład nie ma zobowiązań
wymagalnych, które nie byłyby na bieżąco realizowane i mogły doprowadzić do ewentualnego
bankructwa.
Pytań do sprawozdania nie było, podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XVI/168/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2015 rok
Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę stanowiącą zał. nr 18 do protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścił radny A. Ligas.
ppkt. i)
Ostatnią planowaną do podjęcia uchwałę przedłożył Kierownik Referatu Geodezji. Uzasadnienia
podjęcia dokonał przy okazji wprowadzania jej do porządku dziennego sesji. Pytań nie było,
przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XVI/169/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany polegającej na ustanowieniu przez
Gminę Czarny Dunajec służebności gruntowej w zamian za przeniesienie na
rzecz Gminy własności nieruchomości położonej w Chochołowie.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę stanowiącą zał. nr 19 do protokołu.
Ad. pkt. 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych udzielali :
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Kierownik Referatu Budownictwa w sprawie podnoszonej interpelacji przez radnego M.
Ratułowskiego wyjaśniając, że otrzymana pisemna odpowiedź w tej sprawie przez Starostwo
Nowotarskie, jak również urbanisty została radnemu przekazana, w trakcie przerwy
w obradach sesji.
W sprawie oznakowania drogi powiatowej w Czerwiennem Kierownik wyjaśnił, że przy
oznakowaniu Powiatowy Zarząd Dróg kieruje się głównie przepisami w tej materii. Nie mniej
jednak zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy i wyjaśnienia sprawy.
W kwestii przystanków komunikacyjnych Kierownik wyjaśnił, że Urząd Gminy posiada gotowy
projekt sprzed 8 lat. Projekt został zaprojektowany tak, aby podkreślić wizerunek gminy i danej
miejscowości, a zarazem by ją również promował. Projekt nie został wdrożony ponieważ nie
było takiego przyzwolenia, z powodu większych kosztów, jakie wiązały się z postawieniem tego
typu wiaty. Oświadczył, że w przypadku gdy Rada będzie zainteresowana na przyszłej sesji
zaprezentuje projekt i wtedy można zdecydować o przeznaczeniu środków na ten cel.
Pomysł Kierownika nie uzyskał akceptacji ze strony niektórych radnych, ponieważ
argumentowano, iż w wielu miejscowościach są już zamontowane wiaty przeszklone, które
wizerunkowo dobrze się prezentują. Wysunięto zatem sugestię, że należy iść w tym kierunku.
Sprawę regulacji terenu na Kamieńcu Dolnym w Czarnym Dunajcu przedstawił Klocek
Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji. Poinformował, że w dniu 28 czerwca Urząd Gminy
podpisał ze Starostwem Umowę przyjęcia darowizny oraz umowę kupna terenu pasa
nadrzecznego od mostu żelaznego do pierwszego stopnia wodnego i praktycznie teren jest
własnością gminy, która może teraz decydować w jaki sposób go należy wykorzystać.
Teren obejmujący sam pas nad wodą, gdzie obecnie istnieje droga, która będzie modernizowana
gmina dostała za darmo. Grunt ten jest wyceniony na kwotę 136.000 tys. zł, ponadto gmina
zakupiła dwie działki o łącznej pow. około 10 arów. W pierwszej kolejności należy teren
uporządkować, gdyż składowane są tam deski, a później myśleć o jego zagospodarowaniu.
Na interpelacje radnego T. Czepiela odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy informując, że osoba ,
która dzierżawi tereny stacji zobowiązała się do wykoszenia trawy koło ścieżki rowerowej.
Zostanie zmobilizowana, aby wykonała to w krótkim terminie.
Co do słupków Sekretarz stwierdził, że muszą one przez pięć lat funkcjonować w taki sposób
jak do tej pory, z uwagi na to, że były wykonywane w ramach przyznanej dotacji, to co urząd
może na chwilę obecną to jedynie wykonać ich naprawę.
W kwestii udziału w sesji Rady Gminy nowo wybranego Prezesa spółki PPK Sekretarz
oświadczył, że tak naprawdę stanowisko to sprawuje od paru dni i należy mu dać trochę czasu
na zapoznanie się z dokumentacją spółki. Jeśli chodzi o gminę Czarny Dunajec i inwestycje
będzie rozmowa w najbliższy poniedziałek.
Co do udziału przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych Kierownik Chlebek
oświadczył, że temat nie jest na tyle przygotowany, żeby był przedmiotem dyskusji na forum
sesji. Dodał, że dwukrotnie w miesiącu kwietniu Wójt Gminy, Sekretarz odbyli spotkanie
w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, gdzie tematem rozmów była modernizacja dróg wojewódzkich
nr 957 i 958 i wykonywane koncepcje potrzebne do wydania decyzji środowiskowej. Po ich
wydaniu będą przeprowadzane przetargi w ramach programu „zaprojektuj i wybuduj”, gdyż tylko
w ramach tego programu Zarząd Dróg może pozyskać środki finansowe.
Taka sama sytuacja przedstawia się z planowaną budowę obwodnicy Koniówka – Chochołów.
W tym miejscu Kierownik wyjaśnił, że środki na ten cel nie są zabezpieczone, lecz wyliczone na
podstawie wskaźników, jakie będą potrzebne do wykonania inwestycji. Ostateczna kwota
wyniknie dopiero po przetargu. W tym miejscu Kierownik w szczegółach przybliżył odbyte
spotkania z zainteresowanymi Radami Sołeckimi w temacie przebiegu obwodnicy, który to temat
był już wcześniej dyskutowany przy okazji składanej Informacji przez Przewodniczącego Rady.
Radny Tadeusz Czepiel wyjaśnił, że to Kierownik zobowiązał się do zaproszenia przedstawicieli
Zarządu Dróg Wojewódzkich ściśle w temacie remontu dróg wojewódzkich, natomiast sprawa
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obwodnicy jest to inny temat, który biegnie swoim torem, natomiast remont dróg jest sprawą
pilną.
Sprawę dzierżawy terenów dla firmy IB przybliżył Sekretarz Gminy informując, że gmina
otrzymała opinię prawną z kancelarii prawnej z Krakowa. Opinia jest bardzo rozbudowana
wielowątkowa, wyjaśnia wiele wątpliwości, zawiera podsumowanie i sugestie dotyczące
wprowadzenia pewnych warunków do umowy dzierżawy. Zamysł jest taki, aby te wszystkie
sugestie wprowadzić do umowy, które to gwarantują pewne prawa i projekt umowy zostanie
przedstawiony i omówiony na spotkaniu, które planuje się zorganizować w przyszłym tygodniu
ze wszystkimi Wójtami gmin, którzy są udziałowcami. Następnie sprawa będzie przedstawiona
na komisji Rewizyjnej Rady i ewentualnie podjęcie uchwał na sesji dotyczących przedłużenie
terminu umowy dzierżawy oraz zgody na realizacje pewnych obiektów.
W dalszej części Radny Dzielski Kazimierz tytułem uzupełnienia odpowiedzi na otrzymaną
interpelację sprecyzował, że zgłaszana przez niego interpelacja dotyczyła głównie drogi
i terenu znajdującego się nad tamą, gdzie była propozycja, aby teren ten w jakiś sposób
zagospodarować. W związku z tym pytał czy ze strony gminy jest pomysł na jego
zagospodarowanie. Na ten cel Rada Sołecka przeznaczyła środki finansowe. W tym miejscu
wyraził swoje zadowolenie z faktu, że gminie udało się przejąć tę drogę, która kiedyś była
zagrodzona do samej wody, jest to na pewno sukces- mówił radny.
Odnosząc się do pytania radnego Wójt Gminy oświadczył, iż w pierwszej kolejności zostanie
wykonana modernizacja drogi, jednak po uprzednim uprzątnięciu składowanych tam desek,
a dopiero później gmina będzie zastanawiać się nad zagospodarowaniem tego terenu.
Wypowiedź Wójta uzupełnił Sekretarz Gminy informując, że gmina jest w trakcie
opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jeśli chodzi o ten teren
możliwości są trochę ograniczone.
Odpowiedź na interpelację dotyczącą chodnika w Podczerwonem udzielił Sekretarz Gminy
informując, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził na to zadanie przetarg, który
prawdopodobnie będzie unieważniony z uwagi na możliwość uzyskania na to zadanie dotacji
w wysokości 85% ze środków unijnych, a co za tym idzie należy dodatkowo spełnić pewne
wymagania, takie jak między innymi opinię oddziaływania na środowisko, która miała być
wydana w ciągu dwóch miesięcy. Jednak z uzyskanych ostatnio informacji proces ten potrwa
jeszcze kolejne dwa miesiące. Sekretarz zaznaczył, że gmina nie ma na to żadnego wpływu ani
gwarancji, są pewne procedury, których nie da się ominąć.
Zostanie podjęta interwencja w sprawie usunięcia składowanego obornika koło drogi
„Wierchowej” w Starem Bystrem.
Sprawa dokończenia budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Piekielniku - Kierownik
Chlebek wyjaśnił, że w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich budowę chodnika przewiduje się do
2020, jednak przy optymistycznym założeniu już w 2017 roku roboty powinny się rozpocząć.
Szczegółowe dane w tej sprawie na pewno przekaże Dyrektor, który zostanie zaproszony na
kolejną sesję rady, w miesiącu lipcu.
Na tym w całości wyczerpany punkt związany z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje
radnych.
Ad. pkt.10. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach kolejno głos zabrali :
Przewodniczący Rady Gminy informując o piśmie Marszałka Województwa Małopolskiego
w sprawie rozpoczęcia głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Wszyscy
Małopolanie , którzy ukończyli 16 rok życia mogą – do dnia 6 lipca – wybrać z pośród 152 zadań
najlepsze ich zdaniem pomysły. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie.
Gawron Magdalena p.o. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
zapoznając Radę z pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca br.
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w sprawie zaopiniowania listy obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty oraz obszarów
specjalnej ochrony ptaków konkretnie pod kątem granic tych obszarów. Wszystko niewątpliwie
związane jest z planami zadań ochronnych. Zmiana granic dla obszaru torfowisk Orawsko –
Nowotarskich związana jest z kwestią ujednolicenia obszarów, które w zasadzie w całości się
pokrywały jeśli chodzi o obszar siedliskowy, obszar ptasi i Generalna Dyrekcja chce utworzyć
jeden o nazwie PLC. Obszary te nieznacznie się różniły, ale dotyczy to terenów gminy Jabłonka
(Potok Jeleśnia), jeśli chodzi o teren gminy Czarny Dunajec zmiana granic i tym samym nazwy
nie wnosi nic nowego do części obszaru, który znajduje się na terenie gminy Czarny Dunajec.
Ponadto z uzyskanych informacji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
zmiana granic podyktowana jest kryterium naukowym, ułatwieniem zarządzania tych obszarów.
Z kolei zmian granic obszaru Natura 2000 Czarna Orawa polega na zwiększeniu obszaru, ale to
jest teren wokół potoku Bębeńskiego (gmina Jabłonka) także nie ingeruje bezpośrednio w gminę
Czarny Dunajec. Na wniesienie opinii dotyczącej zmiany granic Rada Gminy ma 30 dni.
Niezłożenie opinii jest równoznaczne z brakiem uwag.
Do pisma odniósł się radny Tadeusz Czepiel, twierdząc, że nie wierzy w tego typu intencje, gdyż
pod pojęciem naukowym kryje się zupełnie co innego. Od 20 lat są zapewniania i obietnice bez
pokrycia. Jego zdaniem do tematu trzeba podejść poważnie i jego odczytanie na sesji rady nie
załatwi problemu. Jeśli jest zmiana granic chce dokładnie usłyszeć jakiego terenu one dotyczą.
Według niego opinia zarówno pozytywna czy negatywna powinna być jasno wyartykułowana.
Do uwag radnego odnieśli się Kierownik Magdalena Gawron raz jeszcze powtarzając, że zmiana
granic nie dotyczy gminy Czarny Dunajec, ponadto odbyte spotkanie nie dotyczyło tego tematu
tylko planu zadań ochronnych. Jeżeli radny ma wątpliwości, co do wiarygodności
przedsięwzięcia dysponuje odpowiednią mapką, jak również można to sprawdzić na geoportal,
oraz Sekretarz Gminy podtrzymując stanowisko Kierownik, że zmiana granic nie ma żadnego
wpływu na gminę Czarny Dunajec, zmiany obszaru granic dotyczą obszaru Doliny Jeleśnej
w miejscowości Chyżne w gminie Jabłonka. Zapewnił, iż pod tym działaniem nic się nie kryje
jest to tylko scalenie tych obszarów i nie ma to żadnego wpływu na zakres i zasięg ochrony.
Radny Lenart Władysław sugerował, że skoro zmiana granic nie dotyczy gminy Czarny Dunajec
to dyskusja jest naprawdę zbędna i temat należy zakończyć, gdyż jest wiele ważniejszych spraw.
Miętus Stanisław wnioskował o dokonanie naprawy zniszczonego ogrodzenia wokół placu
zabaw w Czarnym Dunajcu.
Radny Styrczula Józef dokonać wykoszenia trawy wokół starej remizy w Podczerwonem.
Radny Gasrbaciak Tomasz przypomniał o dwóch wnioskach zgłoszonych na ostatniej sesji,
w sprawie przeprowadzenia kontroli odbytego przetargu na zbiórkę i wywóz odpadów
komunalnych oraz podania szacunkowych kosztów budowy skoczni narciarskiej w Chochołowie
oraz kosztów jego utrzymania.
Odnośnie pierwszego wniosku ustalono z przewodniczącym komisji rewizyjnej, że taka kontrola
zostanie przeprowadzona w ramach zatwierdzonego planu pracy Komisji Rewizyjnej w II
kwartale br.
Dalej radny podkreślał, że sprawa budowy skoczni jest tematem nad którym należy się
zastanowić. Dał przykład miasta Zakopane, które posiada 4 skocznie i żadna z nich nie nadaje się
do użytku, w związku z czym zasugerował, aby rozważyć pomysł budowy wyciągu
i stadionu dla biegaczy narciarskich.
Radny Marduła Kazimierz nawiązując do wypowiedzi swojego przedmówcy w kwestii skoczni
narciarskiej stwierdził, że porównywanie jej ze skoczniami zakopiańskimi nie ma żadnego
związku. Skocznia w Chochołowie będzie służyć całej gminie, co do wyciągów stwierdził, że na
terenie gminy i nie tylko jest ich wystarczająca ilość. Na koniec dodał, żeby radny pilnował sobie
i planował inwestycje w swojej miejscowości.
W tym miejscu doszło do ostrej wymiany zdań między radnymi - Przewodniczący Rady
odebrał głos radnym, przerywając tym samym dyskusję.
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W dalszej części „Wolnych wniosków” głos zabrał jeszcze :
Szeliga Karol mieszkaniec Ratułowa – poruszając problem związany z wykreśleniem z ewidencji
dróg gminnych, drogi gminnej o nr ewid. 11109/2 tzw. „Do Morawy”, która została zaliczona do
kategorii dróg gminnych w 2005 roku i przebiega po jego prywatnych działkach.
Do wypowiedzi P. Karola Szeligi odniósł się radny tej miejscowości Marcin Ratułowski
informując na wstępie, iż miejscowość Ratułów w większości nie posiada uregulowanego stanu
prawnego dróg. Droga o której mówił P. Karol Szeliga została zaliczona do kategorii dróg
gminnych, a w rzeczywistości okazało się, że od lat 60 przedmiotowa droga nie istnieje, gdyż
przebiega po innych działkach i jest własnością prywatną Państwa i Szeligów i innych sąsiadów.
Podobnych przypadków jest więcej, że drogi mające status drogi gminnej biegną po prywatnych
działkach, albo też w rzeczywistości mają zupełnie inny przebieg niż w mapie katastralnej. Ten
sam problem zaczyna się przy planowanej budowie ścieżki rowerowej. W związku z tym radny
zwrócił się do władz gminy o zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie stanu
prawnego kilku dróg spornych takich jak „ Molkowa”, oraz „ Droga do Morawy”.
W problemowej sprawie głos zabrał jeszcze Sekretarz Gminy uzupełniając wypowiedź P. Karola
Szeligi. Przypomniał, że sprawa drogi, którą podnosi P. Szeliga była przedmiotem posiedzenia
sesji Rady w miesiącu maju. Defacto droga ta przestała istnieć, jest jej kilkadziesiąt metrów od
drogi powiatowej, reszta jest już uregulowana i stanowi własność prywatnych właścicieli.
Uchwała miała na celu uregulowanie stanu prawnego poprzez doprowadzenie do zgodności ze
stanem faktycznym. Drugi wątek poruszony przez P. Szeligę dotyczył poprowadzenia drogi
gminnej zupełnie w terenie, który jest w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Gmina próbuje ustalić linię brzegową, jednak natrafia na utrudnienia ze strony Zarządu
Wodnego, gdyż stawia warunki aby regulację wykonać na większym odcinku, tam gdzie gminę
to interesuje. Zatem działania zostały podjęte natomiast Sekretarz zwrócił uwagę na coraz
większe koszty z tym związane . Nie mniej jednak temat należy podjąć decyzję, na razie Starosta
zwrócił się o do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o opinię w tej sprawie.
Gmina czeka na tę opinię, a później wspólnie z Radą Sołecką zostanie podjęta decyzja.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 1353 dokonał zamknięcia obrad XVI sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Gonciarczyk Stanisław
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