0000P R O T O K Ó Ł nr XVII/2012
z XVII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 marca 2012 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 17 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Gonciarczyk Stanisław – radny z Odrowąża , jego nieobecność spowodowana jest wyjazdem
za granicę,
2. Miętus Józef – radny ze Starego Bystrego,
3. Solarczyk Jan Józef – radny z Wróblówki,
4. Żegleń Antonina – radna z Ratułowa.
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 17 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady poprosiła Radę o wyrażenie stanowiska w tej kwestii.
W związku z tym ,że nikt z radnych nie wnosił żadnych uwag do projektu porządku obrad
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 17
głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2011.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w 2011 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
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b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki w 2013 roku.
c) zmiany Uchwały Nr XIV/129/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ,
Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012.
d) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
e) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
f) wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
10. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XVI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Klimowski Władysław,
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 XVI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 17 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 jej omawiania zapytania wnieśli :
radny Tylka Jan w związku z pkt. 16 Informacji dotyczącej odbytego posiedzenia Zespołu ds.
przyszłości Liceum Salezjańskiego w Czarnym Dunajcu pytał jakie ustalenia zostały podjęte
w tej kwestii.
Do pytania ustosunkowała się Przewodnicząca Rady wyjaśniając ,iż spotkanie odbyło się
w wąskim gronie , gdyż zaproszony przedstawiciel ze starostwa nowotarskiego nie wziął udziału
w tymże spotkaniu. W najbliższym czasie planuje się drugie spotkanie z udziałem ks. Dyrektora
Liceum i ks. proboszcza Parafii Czarny Dunajec pod kątem ewentualnego przejęcia budynku
oraz finansowania. Spotkanie miało charakter typowo roboczy nie zostały podjęte ,żadne wiążące
decyzje. Oświadczyła , iż Rada Gminy na bieżąco będzie informowana w tej sprawie.
radny Leja Andrzej pytał o projekt dotyczący rozbudowy odcinka drogi „Do Górków”
w miejscowości Ratułów.
Wójt Gminy odpowiadając stwierdził , iż w dniu 29 lutego br. została podpisana umowa
z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji. Przedmiotem umowy było wykonanie mapy do
celów projektowych , kopie map ewidencyjnych , koncepcja projektowa rozbudowy połączenia
dróg, materiały do wydania decyzji środowiskowej , wyznaczenie granic projektowanego pasa
drogowego , geodezyjna dokumentacja podziałowa na potrzeby wydania decyzji ZRID przez
starostę. Terminy rozpoczęcia prac to 10 marca 2012 rok ,zaś ukończenia 10 września 2012 roku.
Przedmiotowa Informacja 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 radni :
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Klepacka Maria podniosła problem drogi gminnej o nr ewid. 7913/1 , która jest nieprzejezdna
z powodu jej zagrodzenia , co stanowi poważne utrudnienie dla miejscowych mieszkańców
związane z dojazdem do swoich pól. W kwestii tej było złożone pismo do Urzędu Gminy , na
które nie została udzielona odpowiedź.
Czy został złożony wniosek przez Radę Sołecką do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy w sprawie naniesienia istniejących dróg
w miejscowości Podczerwone. Czy projektant studium powinien być na gruncie w trakcie
wykonywania prac projektowych przy opracowaniu studium.
Zażądała udzielenia odpowiedzi na w/w interpelacje w formie pisemnej.
Leja Andrzej pytał o wysokość budżetu gminy na Przychodnie Zdrowia z terenu gminy i czy
byłaby możliwość wykonania ocieplenia budynku Przychodni Zdrowia w Ratułowie.
Marduła Kazimierz podjąć czynności w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Krakowie związane
z czyszczeniem drogi , chodników oraz studzienek kanalizacji burzowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej w miejscowości Chochołów.
Krupa Tadeusz pytał czy wniosek o zmianę przeznaczenia terenu do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może być złożony przez grupę
mieszkańców, czy też wnioski te należy składać indywidualnie.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011 złożył
Przewodniczący Komisji Garbaciak Tomasz.
Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 5 posiedzeń.
Tematyka posiedzeń obejmowała wszystkie zagadnienia zatwierdzone w planie pracy komisji na
2011 rok :
1. W I kwartale – Kontrola wydatków w Dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego za rok 2010 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych
z działalnością :
a) Centrum Kultury i Promocji Gminy,
b) biblioteki gminnej i filii bibliotecznych,
c) pozostałych zadań gminy z zakresu kultury.
W powyższym temacie odbyto 2 posiedzenia w dniu 30 marca i 18 kwietnia 2011 roku.
2. W II kwartale – Rozpatrzenia sprawozdań :
a) finansowego za 2010 rok,
b) z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacją o stanie mienia
komunalnego,
c) opracowanie wniosku absolutoryjnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Posiedzenie w tej tematyce odbyło się w dniu 18 maja 2011 roku.
3. W III kwartale – Kontrola poniesionych wydatków w Dziale – 926 – Kultura fizyczna i
sport za 2010 rok :
a) szczegółowe rozliczenie wydatków związanych z organizacją i przebiegiem
imprez : „ Muzykowanie na Duchową Nutę „ oraz „Zawody w Biegach
narciarskich z okazji Powstania Chochołowskiego”.
Posiedzenie miało miejsce w dniu 13 września 2011 roku.
4. W IV kwartale – Kontrola wydatków Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa za 2010 rok.
Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Komisji.
Posiedzenie odbyło się w dniu 25 listopada 2011 roku.
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W trakcie odbytych posiedzeń zostały wypracowane następujące wnioski i opinie :
Ad. pkt. 1.
•
•
•
•
•
•

Komisja stwierdziła , iż wykonanie wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej za 2010
rok przebiegało prawidłowo , przyznane środki były wykorzystane w sposób właściwy
i zgodny z ich przeznaczeniem.
Komisja zawnioskowała o uzupełnienie Planu rzeczowo – finansowego za 2010 rok
o wykaz imprez kulturalnych organizowanych w 2010 roku z uwzględnieniem
poniesionych wydatków na ten cel.
Dokończyć likwidacji punktu bibliotecznego w miejscowości Wróblówka i dokonać
przeniesienia księgozbioru w bezpieczne miejsce , aby zapobiec jego zniszczeniu.
rozważyć możliwość prawną dotyczącą organizowania imprez kulturalnych- festynów
przy obiektach szkolnych w okresie wakacji.
uzgadniać terminy festynów z Radami Sołeckimi przed złożeniem wniosków do
projektu budżetu gminy na rok następny.
Przedłożyć procedury /zasady przygotowania i rozliczania imprez kulturalnych.

Ad. pkt. 2.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy , sprawozdania
finansowego oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2010 rok i opowiedziała się
jednogłośnie za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy w Czarnym Dunajcu.
Ad. pkt. 3.
•

Komisja dokonała kontroli przedłożonych faktur i rachunków
związanych
z odbytymi imprezami w 2010 roku i stwierdziła , iż poniesione wydatki na organizację
tychże imprez były wykorzystane w sposób właściwy i zgodny z ich przeznaczeniem.

Ad. pkt. 4.
•

Komisja zawnioskowała o wystąpienie do Zakładu Energetycznego o przydzielenie
drugiej taryfy energetycznej dla budynku remizy OSP w Piekielniku, a następnie
dokonać analizy kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej.
• Po rozpatrzeniu pisma Pana Jana Głąbińskiego – nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr
1 w Cichem – komisja postanowiła przekazać przedmiotowe pismo do Wójta Gminy ,
celem udzielenie odpowiedzi , zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź P. Głąbińskiemu została udzielona w dniu 8 grudnia 2011 roku.
Pierwszy rok pracy komisji to nauka praktyczna dotycząca postępowania kontrolnego
i wdrożenie w trudną i odpowiedzialna pracę.
Członkowie Komisji w miarę możliwości będą się starali na bieżąco podnosić swoje
umiejętności, poprzez udział w organizowanych szkoleniach i warsztatach szkoleniowych.
Z tego miejsca pragnę podziękować : członkom komisji za rzetelne wykonywanie powierzonych
obowiązków, Wójtowi i podległym pracownikom za współpracę.
Dziękuję za uwagę !
Sprawozdanie zostało przez aklamację przyjęte do akceptującej wiadomości – stanowiące
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
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Ad. pkt. 7. Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu w 2011 roku przedstawił Dyrektor Ośrodka - Cholewa Andrzej.
Pisemna informacja została dostarczona Radnym wraz z materiałami na sesję Rady oraz była
tematem posiedzenia Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej. W związku
z tym Dyrektor w sposób skrótowy , przedstawiając Informację odniósł się do następujących
zagadnień :
Zagadnienia z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy realizuje tut. Ośrodek zatrudniający
ogółem 13 osób , w tym 5 pracowników socjalnych , 2 osoby zajmujące się obsługą księgowości
, 4 osoby zajmują się świadczeniami rodzinnymi i 1 osoba Punktem Opieki nad Chorym.
Pomoc Społeczna działa w oparciu ustawy o pomocy społecznej i udziela pomocy w formie
zasiłków celowych , stałych oraz świadczeń rodzinnych. Przyznawana pomoc odbywa się na
podstawie wywiadu środowiskowego , który przeprowadza pracownik socjalny w danym
środowisku w domu rodziny.
Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program unijny pt „ Program
Aktywizacji Zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”. W 2011 roku w programie uczestniczyło
19 osób , które uzupełniły swoje wykształcenie zawodowe w kierunkach : kucharz , kelner ,
obsługa komputera. Od roku 2008 projekt ukończyło już 66 osób , zdobywając certyfikaty
zawodowe , umożliwiające im wejście na rynek pracy. Ponadto w placówce działa Punkt
Informacji , Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Do Punktu mogą
się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy i będą one
mogły uzyskać poradę psychologiczną , prawną od Kuratora Sądowego oraz pomoc w kontakcie
z innymi instytucjami.
Sprawozdanie obejmuje również wysokość środków , jaka została wydatkowana w 2011 roku
oraz ilość osób i rodzin , które taką pomoc otrzymały.
Do przedkładanej Informacji pytań nie było , została przyjęta przez Radę do akceptującej
wiadomości – stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2011 przedstawiła Beata Rawicka –
koordynator ds. uzależnień.
Treść gminnego programu obejmowała : profilaktykę , leczenie, reintegrację społeczną ,
wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym , edukację społeczną , działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.
Na realizację poniższych programów były w 2011 roku przeznaczone środki w wysokości
245.615 złotych :
1. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze i środowiskowe (jako program wczesnej
profilaktyki) , w tym doposażenie świetlic w materiały biurowe i inne artykuły potrzebne
do prowadzenia zajęć :
plan – 90.000 zł,
wydatki – 73.328,80 zł,
2. Roczna prenumerata miesięcznika „Wychowawca” :
plan – 3.600 zł,
wydatki – 3.575,80 zł.
3. Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych :
plan – 3.360 zł,
wydatki – 3.300 zł.
4. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym psychologa :
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plan – 6.860 zł,
wydatki – 6.860 zł,
5. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym pedagoga szkolnego :
plan – 12.800 zł,
wydatki – 11.567,50 zł.
6. Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego oraz roczna płaca dla koordynatora :
plan – 46.000 zł,
wydatki na utrzymanie Punktu – 1.893,96 zł.
wydatki związane z wynagrodzeniami i kosztami z tym związanymi dla koordynatora ds.
uzależnień – 55.357,47 zł.
7. Koszty funkcjonowania Komisji (wynagrodzenie za posiedzenia) :
plan – 18.000 zł,
wydatki – 18.147,28 zł.
8. Koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie odwykowe :
plan – 3.000 zł,
wydatki – 3.316 zł.
9. Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej :
plan – 12.000 zł,
wydatki – 11.994,68 zł.
10. Dofinansowanie zajęć na Oddziale Terapii Uzależnień w Nowym Targu :
plan – 3.000 zł,
wydatki – 3.000 zł,
11. Szkolenie dla nauczycieli prowadzących świetlice :
plan – 2.500 zł,
wydatki – 2.434,34 zł.
12. Szkolenie dla punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych :
plan – 1.200 zł,
wydatki – 1.404,10 zł.
13. Warsztaty socjoterapeutyczne :
plan – 4.800 zł,
wydatki – 4.400 zł.
14. Obóz socjoterapeutyczny :
plan – 13.450 zł,
wydatki – 13.449,25 zł,
15. Jestem przeciw :
plan – 1.200 zł,
wydatki – 1.200 zł,
16. Turnus rehabilitacyjny :
plan – 6.000 zł,
wydatki – 6.000 zł.
17. „ Śpiewajmy Panu „:
plan – 3.000 zł,
wydatki – 3.630,18 zł,
18. „ Na Nasyj dziedzinie „ :
plan – 3.000 zł,
wydatki – 2.349,82 zł.
19. Specjalista terapii ds. uzależnień
plan – 5.400 zł,
wydatki – 5.600 zł.
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Kończąc swoje sprawozdanie zaapelowała do obecnych na dzisiejszej sesji - o obywatelską
postawę i zgłaszanie każdorazowo zauważonego problemu związanego ze spożyciem alkoholu
przez osoby nieletnie , do odpowiedzialnych instytucji.
Przedstawione Sprawozdanie zostało bez uwag przyjęte do akceptującej wiadomości –
stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy.
Związana była z otrzymaniem pisma z prośbą o udzielnie pomocy finansowej od Starosty
Nowotarskiego na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej .
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest zadaniem powiatu , jednak , aby mógł
prawidłowo funkcjonować starosta zwraca się do wszystkich gmin o wsparcie finansowe.
W Ośrodku tym znajdują schronienie również mieszkańcy gminy Czarny Dunajec, jeżeli
zaistnieje taka potrzeba głównie matki z dziećmi dotknięte przemocą w rodzinie.
Propozycja udzielenia pomocy finansowej dotyczyła kwoty w wysokości 5.000 złotych.
Druga prośba związana była z udzieleniem pomocy dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Targu na finansowanie wydatków majątkowych inwestycyjnych. Z chwilą tworzenia szkoły było
przyjęte postanowienie przez wszystkie gminy podhalańskie , iż będą udzielały pomocy
finansowej w wysokości 1 złotówki od mieszkańca. Gmina Czarny Dunajec wywiązywała się
z tego zobowiązania (jednak nie wszystkie gminy to robiły) , do czasu ukończenia zadania
związanego z budową auli przy tej szkole. W zeszłym roku gmina takiej pomocy już nie
udzieliła. W tym roku rektor zwrócił się z taką prośbą, w związku z przekazaniem nieruchomości
po byłym szpitalu w Nowym Targu na potrzeby szkoły , jednak aby mogła być zaadaptowana
wymaga wcześniejszej modernizacji.
Wójt zaproponował , aby taką pomoc udzielić w wysokości 20.000 złotych.
W związku z tym proponuje się zmniejszenie środków na promocję gminy o kwotę 25.000
złotych z przeznaczeniem właśnie na udzielenie dotacji.
Zmianie ulegnie również załącznik do uchwały budżetowej w sprawie planowanych dotacji
w budżecie gminy na rok 2012.
W ramach omawiania powyższej uchwały głos zabrał :
radny Tadeusz Czepiel pytając czy w 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystał
z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu oraz w jakiej wysokości powiat
przeznacza środki finansowe na Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu jako organ
prowadzący.
W kwestii finansowania Wyższej Szkoły Zawodowej przez Powiat odpowiedzi udzieliła
Skarbnik Gminy informując ,że powiat środków finansowych do tej pory nie przekazywał ,
jednak przekazał spory majątek w postaci nieruchomości na której obecnie stoi aula oraz
nieruchomość po starym szpitalu , która ma być remontowana na potrzeby szkoły.
Udzielając odpowiedzi na drugą część pytania – Dyrektor GOPS na wstępie podziękował za
przekazanie pomocy finansowej na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu.
Poinformował , iż dwa lata temu Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu został
postawiony w bardzo trudnej sytuacji , przez matkę z dwójką dzieci , która to została
pozbawiona mieszkania i środków do życia , sytuacja była tym trudniejsza , ponieważ gmina nie
jest w posiadaniu mieszkań socjalnych i wtedy z pomocą przyszło Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i matka została umieszczona w ich pomieszczeniach socjalnych. Dwa tygodnie temu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiło do gmin z terenu powiatu z prośbą o wsparcie
finansowe powstającego formalnie Ośrodka.
W dalszej części ,przystąpiono do głosowania uchwały jak niżej :
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U C H W A Ł A Nr XVII/154/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 17 radnych – biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
ppkt. b)
Z przepisów o funduszu sołeckim wynika , iż aby tego typu fundusz mógł funkcjonować w roku
2013 – Rada Gminy w terminie do 31 marca 2012 roku jest zobowiązana podjąć uchwałę
o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Postanowienia § 2 uchwały pozwolą na zwiększenie funduszu sołeckiego do wysokości kwot
wynikających z wyliczenia , bez wprowadzenia ograniczenia wysokości funduszu do
dziesięciokrotności kwoty bazowej.
Krótkiego komentarza udzielała Skarbnik Gminy.
Wątpliwości nie było , dokonano zatem podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XVII/155/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki w 2013 roku.
Rada Gminy w obecności 17 radnych – biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”
podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
ppkt. c)
Komentarza do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki ,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012 udzielał – Walkosz
Marian – Radca Prawnu Urzędu, a zarazem Przewodniczący Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu.
Pierwotny projekt uchwały związany był ze zmianą preliminarza wydatków o nową pozycję
wydatku w kwocie 19.250 złotych. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 26 marca br. został przyjęty wniosek dotyczący wprowadzenia do uchwały dodatkowego
zapisu w sprawie przeprowadzania przez gminną komisję tzw. kontroli doraźnych. Następnie
Radca Prawny uzasadnił dlaczego kontrole te nie zostały wprowadzone do Gminnego Programu
na 2012 rok, ani też w żadnym roku obowiązywania tego programu. Żeby takie kontrole mogły
być przeprowadzane, to zakres i sposób przeprowadzania kontroli musi znaleźć odzwierciedlenie
i umocowanie w obowiązujących przepisach prawa. W tym miejscy zacytował , co w tej kwestii
stanowią przepisy. I tak : zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi do zadań komisji należy :
1.
inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
2.
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
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3.

4.

opiniowanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych, pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży
z uchwałami Rady Gminy,
kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia , które
otrzymują członkowie komisji od Wójta Gminy w oparciu o art. 18 w/w ustawy.

Art. 18 . pkt. 3 powołanej wyżej ustawy stanowi cyt. „ do kontroli działalności gospodarczej
przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdz. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej. Art. 77 ust.4 tejże ustawy stanowi : „ przedsiębiorcy , który poniósł
szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa
w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie.”
Art. 77 ust. 6 „dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem
przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały
istotny wpływ na wyniki kontroli , nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu
administracyjnym , podatkowym, karnym lub karno – skarbowym dotyczącym kontrolowanego
przedsiębiorcy.” Art. 78 ust. 1 „ W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności
gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy , a także w razie stwierdzenia : zagrożenia życia
lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub
naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności , wójt , burmistrz lub prezydent
miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji publicznej. Art. 79 ust. 1
reguluje zasady kontroli i stanowi : „ Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze
wszczęcia kontroli. W dalszych punktach tego artykułu są wyłączenia ,ale ustawowe, dotyczące
ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, o ochronie konkurencji i konsumentów,
przeprowadzania kontroli jest uzasadnione w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia,
zdrowia lub środowiska naturalnego , przepisy ordynacji podatkowej. Przytoczone wyżej
przypadki odnoszą się do sytuacji , kiedy tzw. kontrola „doraźna” może być przeprowadzana.
Ust. 4 „ Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed
upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.”
Reasumując nie ma więc żadnej możliwości przeprowadzania kontroli na zasadach doraźnych –
stwierdził Radca Prawny. Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę z dodatkowym zapisem
dotyczącym kontroli doraźnych , będzie to niezgodne z prawem i jako Radca Prawny nie może
świadomie , przy udziale Rady łamać prawa i parafować w takim brzmieniu uchwały przekonywał, apelując jednocześnie do Rady o rozsądek przy podejmowaniu przedmiotowej
uchwały.
Bezpośrednio po wystąpieniu Radcy Prawnego – Przewodnicząca Rady zarządziła
dziesięciominutową przerwę ,celem przedyskutowania w kuluarach kontrowersyjnego zapisu
i wypracowania ostatecznego stanowiska.
Po przerwie w ramach dyskusji w temacie problemowej uchwały głos zabierali :
radny Czepiel Tadeusz zabierając głos uzasadniał powody dla których został zgłoszony
wniosek jego autorstwa na odbytym posiedzeniu komisji. Zaznaczył , iż problem związany
z kontrolami doraźnymi powraca co roku , przy zatwierdzaniu Gminnego Programu Profilaktyki ,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Jego zdaniem kontrole zapowiedziane
wcześniej nie przynoszą oczekiwanych skutków , ponieważ wydane zalecenia pokontrolne typu
np: brak wywieszki i terminowe opłaty można sprawdzić na miejscu w urzędzie, bez zbędnych
wyjazdów , a co za tym idzie i kosztów finansowych. Z informacji uzyskanych na szkoleniu
Komisji Rewizyjnej w Krakowie, wynikało iż kontrole tego typu może komisja przeprowadzać,
jednak wcześniej należy je zapisać w uchwale Rady Gminy zatwierdzającej Gminny Program
Profilaktyki na dany rok. Zaznaczył , że już w zeszłym roku poprosił o przedłożenie przepisów
zabraniających przeprowadzenia takich kontroli , do dnia dzisiejszego nie otrzymał.
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W dalszej części swojego wystąpienia podważał treść zapisanego wniosku w projekcie uchwały
w pkt. 2, w związku z czym wnosił , aby zapis ograniczyć do treści : „ co najmniej 1/3 ilości
kontroli w roku 2012 powinny stanowić kontrole doraźne , przeprowadzane wśród
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach wieczorowo nocnych „. Nie zgodził się z wypowiedzią radcy prawnego ,że jest to łamanie prawa , nawet
w przypadku zakwestionowania uchwały przez Wojewodę , istnieje możliwość zaskarżenia jej
do Sądu Administracyjnego.
Radca Prawny ustosunkowując się stricte do treści wniosku oświadczył , iż nie wyobraża sobie
wpisanie kontroli doraźnych bez określenia zasad ich odbywania się, ponieważ kontrola doraźna
jest inna niż kontrola zapowiedziana. Zdanie dotyczące asysty funkcjonariusza policji
w trakcie kontroli , zostało podane w oparciu o zasady logicznego myślenia i bezpieczeństwa
komisji biorącej udział w takiej kontroli.
radny Klimowski Władysław stwierdził , że głosując na posiedzeniu komisji za wnioskiem
w sprawie kontroli doraźnych miał na uwadze przede wszystkim dobro młodzieży. Podkreślał ,iż
nastoletnia młodzież bierze udział w dyskotekach , spożywa alkohol. Jest dużo interwencji ze
strony mieszkańców, że sytuacja taka między innymi powodowana jest tym ,że nie ma kontroli.
Nie możemy jako radni i a przede wszystkim katolicy, być wobec tego faktu obojętni –
przekonywał.
Odmienne stanowisko w tej kwestii wyraził radny Tylka Jan stwierdził ,iż podejmując uchwałę
w wersji , uwzględniającej zapis dotyczący kontroli doraźnych wyrządzimy krzywdę ,zwłaszcza
członkom komisji narażając ich bezpośrednio na niebezpieczeństwo. Nie można zrzucać
odpowiedzialności za wychowanie młodzieży na członków komisji , to my dorośli jesteśmy
wręcz odpowiedzialni ,aby reagować , gdy dzieje się coś niedobrego i powiadamiać odpowiednie
organy.
radny Chowaniec Sebastian poparł stanowisko swoich przedmówców ,radnych Wł.
Klimowskiego i T. Czepiela , proponując poddać pod głosowanie projekt uchwały z zapisem
dotyczącym kontroli doraźnych.
radny Garbaciak Tomasz na dzień dzisiejszy ,aby wyjść z sytuacji patowej proponował
przyjąć projekt uchwały w wersji pierwotnej ,natomiast kontrowersyjny zapis dotyczący kontroli
doraźnych należy doprecyzować i skonsultować pod względem prawnym.
Dalsza dyskusja przerodziła się w polemikę słowną , wprowadzając wielki chaos
i zamieszanie oraz sytuację patową.
W dalszej części radny Garbaciak Tomasz zgłosił wniosek formalny dotyczący
przegłosowania uchwały w wersji pierwotnej bez wprowadzania zapisu w sprawie kontroli
doraźnych.
Wobec faktu , iż Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wcześniej na posiedzeniu
w dniu 26 marca br. przyjęła wniosek uwzględniający zapis w projekcie uchwały pkt. 2
dotyczącego kontroli doraźnych, rozpoczęto procedurę związaną z glosowaniem wniosków.
Przed głosowaniem ostatecznie doprecyzowano wniosek Komisji Budżetu w treści pkt. 2
projektu uchwały , w ten sposób ,że : nie uwzględniono wprowadzenia do kontroli doraźnych
godzin wieczorowo – nocnych oraz dokonano wykreślenia ostatniego zdania o treści : „Kontrolą
doraźną w miejscu spożycia napojów alkoholowych przeprowadza się w asyście funkcjonariuszy
Policji”. Pozostała treść zapisu paragrafu 1 pkt. 2 nie uległa zmianie.
Przewodnicząca Rady w pierwszej kolejności poddała pod jawne głosowanie wniosek przyjęty
przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , w wyniku którego wniosek został przyjęty ,
przy 10 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.
Przed głosowaniem w czasie dyskusji salę obrad opuściła radna M. Klepacka. Aktualna ilość
radnych – 16.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały jak niżej :
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U C H W A Ł A Nr XVII/156/2012
RADY GMINY C ZA R N Y DUNAJEC
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie : zmiany uchwały Nr XIV/129/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok
2012.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu – 9 głosami
„za” , przy 3 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę
– stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Komentarza do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności udzielił Kołodziejczyk Ryszard – inspektor ds.
rolnictwa i leśnictwa.
W związku z wprowadzoną ustawą z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach ( Nr 230, poz.1373 ) Rada
Gminy ma obowiązek , co roku do 31 marca podjąć uchwałę w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został
sporządzony i przesłany do konsultacji z powiatowym lekarzem weterynarii, organizacjami
społecznymi tj. Towarzystwem Opieki nad zwierzętami w Nowym Targu oraz kołami
łowieckimi. Projekt uchwały został pozytywne zaopiniowany przez w/w podmioty z drobnymi
uwagami , które zostały uwzględnione w przedkładanym projekcie uchwały. Przedmiotowy
program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy zabezpieczonych na każdy
rok kalendarzowy , w roku 2012 zabezpieczono kwotę w wysokości 35.000 złotych.
Przedkładany projekt uchwały nie budził wątpliwości , przystąpiono zatem do głosowania :
U C H W A L A Nr XVIII/157/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie : wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu – 16 głosami
„za” , podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Kolejny projekt uchwały związany był z przedłużeniem dzierżawy w trybie bez przetargowym
części działki ew. nr 5160 położonej w Rynku w Czarnym Dunajcu pod działalność gospodarczą
(kiosk Ruch) dla Pani Anny Gąsienica.
Pytań nie było , podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XVII/158/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 marca 2012 roku
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w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu – 16 głosami
„za” , podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Uzasadnienia do uchwały dotyczącej wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udzielał Sekretarz Gminy _
Michał Jarończyk.
Przepis o wymogach dotyczących przedsiębiorstw wywożących nieczystości ciekłe obowiązuje
już od 2004 roku , jednak wymogi z tym związane zatwierdza Wójt Gminy w drodze
Zarządzenia. Na podstawie tych wymogów były wydawane dla przedsiębiorców zezwolenia na
wywóz nieczystości ciekłych. Pojawiły się natomiast wątpliwości prawne , sprawa była
rozpatrywana w sądach administracyjnych i w Trybunale Konstytucyjnym, w efekcie czego
stwierdzono ,że tego typu przepisy kierowane do ogółu mieszkańców powinny mieć charakter
przepisu prawa miejscowego. Nie zmieniło się Rozporządzenie odnośnie wymogów tych
pojazdów , jak również inne uwarunkowania. Generalnie kompetencje te przejęła Rada Gminy
zatwierdzając obowiązujące wymagania w drodze uchwały. Wymogi są ogólne odnoszą się
głównie eksploatacji pojazdu asenizacyjnego , utrzymania w czystości terenu na którym znajduje
się pojazd ,jak należy go dezynfekować itp. Wymagania jak najbardziej realne ,zważywszy na
fakt , iż w praktyce naszej działalności pojawiły się przypadki nieprzestrzegania przepisów.
Do przedkładanego projektu uchwały , zapytań nie było , podjęta została uchwała :
U C H W A L A Nr XVII/159/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie : wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu – 16 głosami
„za” , podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10 . Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Na złożoną interpelację radnej M. Klepackiej zostanie udzielona pisemna odpowiedź.
W temacie budżetu gminy z przeznaczeniem na funkcjonujące na terenie gminy Przychodnie
Zdrowia odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy , informując , iż w budżecie gminy na 2012 rok
została zabezpieczona kwota w wysokości 600 tys. złotych. Jednak na dzień dzisiejszy nie
została podjęta jeszcze decyzja na które konkretnie przychodnie będzie przeznaczona, chociaż
już na pewno z tej kwoty będzie finansowana budowa garaży przy ośrodku zdrowia w Czarnym
Dunajcu , inwestycja szacowana wstępnie na około 80 tys. złotych.
W sprawie czyszczenia poboczy oraz studzienek kanalizacji burzowej przy drodze wojewódzkiej
w miejscowości Chochołów zostanie wystosowane pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg
w Krakowie.
Na interpelację radnego T. Krupy odpowiedzi udzielał Kierownik Referatu Budownictwa.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest aktem prawnym dla gminy , jak
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również dokumentem służącym do opracowania w czasie późniejszym planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Studium może wybiegać poza działki , które można przeznaczać później
na inne cele. Zasadnym jest aby wnioski indywidualne były zgodne ze studium. Stwierdził , iż
wszystkie wnioski złożone indywidualnie są i będą rozpatrywane, jak również wnioski składane
grupowo ,czyli przykładowo Rada Sołecka w imieniu kilku osób prywatnych. Zaznaczył , iż przy
organizowanych posiedzeniach Rad Sołeckich muszą być wypracowane pewne poglądy wspólne
,żeby nie było rozbieżności , przy omawianiu tego tematu już na Zebraniach Wiejskich.
Należy zwrócić uwagę ,czy w studium są zaznaczone obiekty już istniejące , typu szkoły , remizy
, kościoły ,cmentarze, ujęcia wody , oczyszczalnie ścieków itp. oraz obiekty , które należy
jeszcze wprowadzić w konkretnych terenach.
Na tym został w całości wyczerpany pkt. związany z udzielaniem Odpowiedzi na
zgłoszone interpelacje Radnych.
W wolnych wnioskach nikt głosu nie zabrał , wobec czego - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 1230 dokonała zamknięcia obrad XVII sesji RADY GMINY.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

