P R O T O K Ó Ł nr XVIII/2012
z XVIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 kwietnia 2012 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 00.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył Gonciarczyk Stanisław – radny z Odrowąża , jego nieobecność
spowodowana jest wyjazdem za granicę,
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 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
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 19
głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Ocena sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za rok 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
b) udzielenia w latach 2012 i 2013 pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego.
c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem z filią w Cichem 3 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte.
d) przyjęcia „ Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata
2012 – 2015”.
e) przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 –
2014.
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8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
W tym momencie na salę obrad przybył radny A. Ligas. Aktualna ilość radnych – 20.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XVII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Kapałka Edward,
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 XVII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 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.
Do przedkładanej Informacji nikt nie wnosił żadnych pytań , przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji ,kolejno glos zabrali :
radny Leja Andrzej wnioskował o pobranie rowów i poprawę poboczy wzdłuż drogi
powiatowej w miejscowości Ratułów.
radny Zięba Józef dokonać usunięcia pojemników na odzież używaną , gdyż najczęściej służą
one jako kosze na śmieci.
radny Szymusiak Adam w imieniu mieszkańców swojej miejscowości zgłosił sprawę związaną
z niedotrzymaniem terminu zwoływania Zebrania Wiejskiego. Informacja o mającym się odbyć
Zebraniu jest ogłaszana przez księdza w kościele w tą samą niedzielę , kiedy ma miejsce
Zebranie Wiejskie.
radny Solarczyk Jan zgłosił problem związany z lokalizacją gniazd bocianich na słupach
elektrycznych , fakt ten powoduje zwarcia prądu, a w konsekwencji może doprowadzić do
przerw w dostawie energii elektrycznej.
Ponadto zwrócił uwagę na występujące duże uszczerbki (pęknięcia) na drodze powiatowej
w stronę miejscowości Długopole , sprawa o tyle wydaje się bulwersująca , gdyż droga ta
wykonywana była dwa lata temu.
radny Czepiel Tadeusz poruszył kwestię związaną z opracowaniem planu zagospodarowania
przestrzennego gminy i występującymi nieprawidłowościami tj. :
28 marca 2011 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy. 18 kwietnia tego samego roku została wyłoniona Firma za kwotę
199.000 złotych , 4 maja nastąpiło podpisanie umowy. Termin realizacji określono na grudzień
2012 roku. W związku z tym pytał dlaczego Rada Gminy nie została o tym fakcie nie była na
bieżąco informowana , natomiast w tej chwili ustala się termin do końca kwietnia na zapoznanie
się z planem i zgłoszeniem wniosków. Okazało się również , że przekazano błędne mapy
sołtysom i radnym , gdyż zawierają one skalę 1: 5.000 , a nie 1: 10.000 jak informowano. Sprawa
o tyle się komplikuje , iż błędne informacje na Zebraniach przekazano zainteresowanym
mieszkańcom. Ponadto zarzucał ,iż sprawa zgłaszania wniosków nie została dopracowana , do
wniosków wymagane są podkłady geodezyjne , które należy odpłatnie pobrać
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w starostwie, ogólnie nie zostały ustalone zasady przyjmowania i zgłaszania tychże wniosków.
Jego zdaniem Sołtysi nie powinni być obarczeni obowiązkiem przyjmowania wniosków.
W związku z tak zaistniałą sytuacją wnioskował o przedłużenie terminu konsultacji i składania
wniosków o 2 kolejne tygodnie.
radny Chowaniec Sebastian złożył pisemną interpelację , w której poruszył wiele wątków
sprowadzających się generalnie do niegospodarności i zdaniem radnego - złej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Wójta Gminy , w zakresie realizacji następujących inwestycji :
1. Toalety publiczne w Czarnym Dunajcu. Koszt ich funkcjonowania za 7 miesięcy
to kwota 24.000 zł, przy czym wpływy do budżetu (opłaty) stanowią 500 zł.
miesięcznie, co daje średnio około 8 osób korzystających dziennie z toalet. Koszt
wybudowania toalet to kwota 405 tys. zł. Według radnego – niezrozumiałe jest
dlaczego gmina przeznaczyła tak wysokie środki finansowe na budowę toalet. Czy
nie warto było skorzystać z propozycji niektórych radnych i zrobić toalety
w budynku starej szkoły. Plany dzierżawy starej szkoły pojawiły się przecież
o wiele wcześniej przed wybudowaniem toalet. W umowie dzierżawy należało
zaznaczyć, że toaleta w budynku ma być ogólnodostępna. Gmina nie poniosłaby
kosztów wybudowania toalet i kosztów utrzymania na poziomie około 40 – 50
tys. zł. rocznie. Wspomniał również ,że w obecnym budżecie została zapisana
kwota 60 tys. zł na funkcjonowanie toalet. Według radnego budowa toalet ,
zupełnie mija się z celem , gdyż w promieniu 50 m znajdują się trzy restauracje :
„Bar Józef ”, „Kłabuk” i „Piwniczka „. Ceny w tych lokalach za skorzystanie
z toalety to 1 lub 2 zł. , a w odległości 100 metrów znajduje się również budynek
Urzędu Gminy , w którym mieszczą się trzy toalety , na każdym piętrze jedna.
Podkreślał , iż jest to budynek użyteczności publicznej , utrzymywany m.inn.
z podatków mieszkańców gminy i każdy powinien mieć możliwość skorzystania
z toalety. Za skandal uznał fakt ,że mieszkańcy , a tym bardziej petenci nie mogą
korzystać z toalet.
2. Budynek byłej szkoły w Rynku w Czarnym Dunajcu. Radni poprzedniej i obecnej
kadencji składali różne propozycje zagospodarowania tego budynku.
Proponowano przeniesienie do budynku Komisariatu Policji , Centrum Kultury
i Promocji Gminy , a także utworzenie kafejki i czytelni dla młodzieży. Obecnie
modernizowany jest budynek komisariatu policji za 1.234.000 zł, rozstrzygnięty
został również przetarg na remont budynku „Dworku” w Czarnym Dunajcu na
kwotę 620.000 zł. Łączny koszt w/w inwestycji to wydatki rzędu 2.259.000 zł, do
których dochodzą jeszcze koszty związane z utrzymaniem każdego z tych
budynków. Według radnego – rozwiązanie nielogiczne i bezsensowne.
3. Niewłaściwe funkcjonowanie boisk sportowych „Orlik” na terenie gminy. Na
przykładzie miejscowości Piekielnik, już w pierwszy dzień funkcjonowania
obiektu pojawił się problemu typu organizacyjnego, a także finansowego. Urząd
Gminy odmówił oświetlenia boisk po godz. 20 –tej z powodu braku środków
finansowych. Z tego też powodu młodzież zmuszona jest do opuszczenia terenu
boiska o godz. 20 –tej , jak również lokalny klub sportowy „Korona” nie może
przeprowadzać treningów.
radny Krupa Tadeusz zgłosił uszkodzenie barierki ochronnej przy drodze powiatowej
w rejonie „ Wierchu Domańskiego „ w Cichem – Miętustwie.
radna Klepacka Maria W związku z przygrodzeniem przez Państwo Jarończyk drogi gminnej
część działki tzw. „Młynówki” Nr 7642/4 w miejscowości Podczerwone poprosiła o kserokopię
Pozwu Sądowego oraz wyraziła wolę uczestniczenia w rozprawie sądowej w charakterze
świadka. Pan Jarończyk samowolnie przywłaszczył sobie część działki , uniemożliwiając w ten
sposób dojazd do innych działek budowlanych.
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Palenik Beata – Przewodnicząca Rady podniosła problem dzierżawy i użytkowania terenu tzw.
borów w rejonie Baligówki w Czarnym Dunajcu. Zaznaczyła , iż lokalni mieszkańcy wyrażają
swoje oburzenie w związku z prowadzoną dewastacyjną gospodarką przez Pana Tokarskiego na
wydzierżawionym terenie gminnym. Prosi Wójta o zajęcie zdecydowanego stanowiska
w problemowej sprawie.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za rok 2011 przedstawił Kaczmarczyk Marek instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Czarnym Dunajcu.
Jak co roku Wójt Gminy przedstawia Radzie tego typu sprawozdanie , zostało ono wcześniej
omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty. Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 3 lutego 2011
ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy w 2011
roku :
1) Konkurs w zakresie kultury pod nazwą „ Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki ,
ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”
2) Konkurs w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „ Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej i sportu”.
Do w/w konkursów przystąpiło 29 organizacji pozarządowych. Były to Oddziały Związku
Podhalan działające na terenie gminy, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Dunajcu oraz
Uczniowskie Kluby Sportowe i Kluby Sportowe z terenu gminy. Na realizację powyższych
zadań zostały przeznaczone środki finansowe w łącznej wysokości 340.000 złotych , która
została wykorzystana w ponad 98% , przy czym faktyczne wykorzystanie jest większe , ponieważ
niektóre organizacje pozarządowe miały swój własny wkład finansowy. Każda z tych organizacji
pozarządowych zobowiązana była do wykazania się wkładem osobowym czyli pracą społeczną
swoich członków, która stanowiła przynajmniej 10% ogólnej wartości.
Szczególne osiągnięcia Zespołów Folklorystycznych w 2011 roku to :
• zdobycie przez grupę śpiewaczą Zespołu Góralskiego „Krzesany” z Cichego I miejsca
w Międzynarodowym Konkursie Kapel , Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych na
43 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem (złote
Zbyrkadło) oraz I miejsca w konkursie Śpiewu Pasterskiego na Przednówku
w Kościelisku.
• zdobycie I miejsca w śpiewie Zespołu „Zeleźnica” z Pieniążkowic w konkursie
„Muzykowanie na Duchową Nutę”.
• zdobycie I miejsca – śpiew grupowy, kategoria młodzieżowa Zespołu Góralskiego
„ Odrowązianie” z Odrowąża w 46 Sabałowych Bajaniach.
oraz wiele innych spektakularnych sukcesów – wymienionych na str. 33 i 34 przedmiotowego
sprawozdania.
Do przedkładanego sprawozdania pytań nie było – Rada Gminy wydała pozytywną
opinię do przedmiotowego sprawozdania – stanowiącego zał. nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Proponowane zmiany do budżetu gminy związane były :
ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 490.955 złotych.
Zmiany dotyczyły zadań :
Zwiększenia – środki na modernizację dróg dojazdowych do pól – 100.000 zł , pochodzące
z dotacji ze środków Województwa Małopolskiego)
środki na usuwanie skutków powodzi – finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
– 1.024.000 złotych,
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wydatki Szkoły Ciche 1 (do wysokości uzyskanych dochodów) – 8.050 zł,
ze zwrotu wydatków niewygasajacych – projekt budowy chodnika w Chochołowie – 13.200 zł,
budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem – 344.407 zł, budowa gimnazjum w Czarnym –
1.298 zł,
Zmniejszenia – środki na usuwanie skutków powodzi – finansowane z budżetu państwa –
1.000.000 zł,
Przesunięcie środków na modernizację dróg dojazdowych do pól z działu 600 do działu 010390.249 złotych,
Przesunięcie środków w wysokości 4.000 zł w dziale 754 z ekwiwalentów za udział w akcji na
dotację dla OSP Piekielnik,
Przesunięcie środków w zadaniach w miejscowości Czerwienne – kwota 6.000 zł zmniejszenie
modernizacji dróg, a zwiększenie remontu szkoły.
Dodatkowo Skarbnik Gminy poinformowała Radę o zmniejszeniu subwencji oświatowej.
W miesiącu kwietniu Urząd Gminy otrzymał informację z Ministerstwa o ostatecznej wysokości
subwencji oświatowej na rok bieżący. Pierwsze wyliczenia subwencji podawane są w miesiącu
październiku przed przygotowaniem projektu budżetu. Kwota subwencji została przyjęta
w budżecie gminy przez Radę Gminy. Z otrzymanego Zawiadomienie wynika ,że subwencja
oświatowa została zmniejszona o 559.000 złotych. Drugie zmniejszenie dotyczyło wysokości
planowanych wpłat do budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych o kwotę 159.000 złotych. W związku z takim stanem rzeczy , po konsultacjach
z Dyrektorami szkół z terenu gminy został zaproponowany tzw. program oszczędnościowy.
W miesiącu kwietniu kiedy budżet gminy jest w trakcie realizacji , i przetargi zostały już
przeprowadzone dość trudno jest zrezygnować z planowanych inwestycji. W miesiącu maju
Rada zostanie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XVIII/160/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego związana była z realizacją
następujących zadań :
1) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Chochołów , pomoc do
kwoty 1.563.082,55 złotych , udzielana w latach : w 2012 r. do wysokości 1.000.000 zł ,
w 2013 r. do kwoty 563.082,55 złotych.
2) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Piekielniku , pomoc do kwoty 605.951,27
zł, udzielana w latach : w 2012 r. w wysokości 10.268,04 zł, w 2013 r. do kwoty
595.683,23 złote,
3) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonem , pomoc do kwoty
200.000 zł , udzielona zostanie w 2012 roku.
Rada Gminy w miesiącu grudniu 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika w miejscowościach :
Chochołów, Piekielnik i Podczerwone.
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W związku z otrzymaną informacją, iż w miejscowości Piekielnik w/g kosztorysu
inwestorskiego kwota zadania będzie wyższa od zakładanej w miesiącu grudniu o 100 tys. zł. ,
z powodu wydłużenia odcinka budowy chodnika. By Wójt Gminy mógł podpisać porozumienie
z Województwem musi posiadać upoważnienie od Rady Gminy w sprawie zabezpieczenia
odpowiedniej wysokości środków finansowych.
Dla przejrzystości , proponowana jest nowa uchwała , natomiast poprzednia z miesiąca grudnia
zostanie uchylona.
Przedkładany projekt uchwały nie budził wątpliwości , przystąpiono zatem do głosowania :

U C H W A Ł A Nr XVIII/161/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie : udzielenia w latach 2012 i 2013 pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Komentarza do w/w uchwał udzielała Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
ppkt. c)
Projekt uchwały dotyczący przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cichem był zwykłą
formalnością , gdyż w miesiącu lutym br. Rada Gminy w tej sprawie podejmowała uchwałę
intencyjną. Przekształcenie szkoły wymaga pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, taka opinia
została uzyskana , w związku z czym został przedłożony projekt uchwały , celem jej podjęcia.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XVIII/162/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem z filią w Cichem 3 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Cichem.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Komentarza do Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2012
– 2015 udzielała Wontorczyk Iwona – inspektor ds. ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminę
obowiązek wykonania gminnego programu opieki nad zabytkami. Program sporządzany jest na
okres 4 lat, a co 2 lata Wójt sporządza sprawozdanie z realizacji programu , który przedstawia
Radzie oraz przekazuje do wiadomości Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków. Taki program musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ,
Urząd Gminy akceptację taką uzyskał. Pozytywną opinię wydała również Komisja Gospodarki
Mieniem Komunalnym , Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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Gminny Program Ochrony nad Zabytkami musi być zgodny z opracowaniami wykonanymi na
szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym.
Ponadto powinien być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i jest on zgodny ponieważ zawiera zapisy dotyczące strefy ścisłej ochrony
konserwatorskiej wokół miejscowości Chochołów , gdzie zostało wpisanych 112 budynków do
rejestru zabytków , jak również jest zapis o strefie nadzoru konserwatorskiego wokół zespołów
kościelnych w miejscowościach : Odrowąż, Piekielnik, Pieniążkowice , a także wokół nowej
zabudowy Chochołowa. Gminny program zawiera opis charakterystyki gminy , zarys historyczny
oraz wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Została również opracowana analiza
słabych i mocnych stron gminy oraz szanse i zagrożenia oraz kierunki i działania jakie powinien
podjąć samorząd w zakresie opieki nad zabytkami gminnymi , jak również zostały wyznaczone
kierunki działań uwzględniające specyfikę dziejów gminy i charakter jej dziedzictwa
kulturowego i są one zgodne z celami wyznaczonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Jednostka samorządu terytorialnego będąca właścicielem bądź posiadaczem
zabytku wpisanego do rejestru może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.
Rozdział 12 programu – zawiera i wskazuje źródła finansowania przedmiotowego programu.
W ramach zapytań głos zabrała radny Czepiel Tadeusz pytając czy właściciele budynków
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków byli o tym fakcie powiadamiani oraz czy przed
wpisaniem budynku była robiona weryfikacja. Czy w przypadku remontu takiego budynku ,
z punktu widzenia prawa budowlanego wymagane będą uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
radny Solarczyk Jan podnosił , iż w gminnym programie ochrony zabytków figuruje budynek
mieszkalny na ul. Kmietowicza 50 a w Czarnym Dunajcu z zapisem ,że pochodzi z lat 20- tych ,
a faktycznie powstał on w latach 60 - tych.
Do pytań ustosunkował się Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk informując na wstępie , iż
Gminny program zabytków , a gminna ewidencja zabytków to zupełnie odrębne dokumenty ,
gminna ewidencja zabytków była wykonana w 2008 roku i jest jakby integralną częścią
programu. Gminna ewidencja zabytków robiona była na zasadzie weryfikacji wojewódzkiej
ewidencji zabytków ,a ta z kolei powstała w latach 80- tych. W momencie kiedy gmina była
zobligowana , zgodnie z ustawą do stworzenia ewidencji był mocny nacisk ze strony Urzędu
Ochrony Zabytków , aby wszelkie zabytki , które przetrwały , a znajdują się w wojewódzkiej
ewidencji zostały wpisane do gminnej ewidencji. Zmiana wyglądu , ocieplenie budynku zdaniem
ówczesnego konserwatora zabytków było takie ,że budynek nie zmienia wartości. Podkreślił, że
gminna ewidencja była bardzo wnikliwie sprawdzana i weryfikowana przez konserwatora. Po tej
weryfikacji została pozytywnie zaopiniowana. Na rok 2008 wyeliminowano z ewidencji te
budynki , które już nie istniały. 99,9% gminną ewidencję stanowią budynki przeniesione
z wojewódzkiej ewidencji , które istniały. Natomiast w programie jest zasygnalizowana
i planowana weryfikacja ewidencji. Zaznaczył , iż jeszcze w tym roku będzie rozmowa
z Urzędem Ochrony Zabytków w sprawie weryfikacji wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków, aby niektóre budynki wyłączyć. Obiekt wpisany do ewidencji jest zabytkiem , jest to
równoznaczne z tym , że w przypadku jego remontu należy zwrócić się o opinię do
Konserwatora Zabytków.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XVIII/163/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie : przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec
na lata 2012 – 2015”.
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Rada Gminy w obecności 20 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Wprowadzenia do Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 –
2014 dokonał Bukowski Stanisław – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Czarnym Dunajcu.
W związku z przeznaczeniem przez Radę Gminy w budżecie gminy na 2012 rok dodatkowych
środków finansowych w wysokości 100.000 złotych na rozwój sportu oraz zgodnie z wnioskiem
Rady , Wójt Gminy powołał komisję do opracowania programu rozwoju sportu na terenie gminy
Czarny Dunajec na lata 2012 – 2014. Program został skonsultowany z wybitnymi działaczami
sportowymi z terenu gminy tj. prezesami , koordynatorami sportu , animatorami kultury fizycznej
,program był również skoordynowany z Komisją Oświaty, Kultury ,Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy. W jednym i drugim przypadku zainteresowany podmioty wydały pozytywną opinię
do projektu tegoż programu , w przypadku opinii Komisji Oświaty z małymi zmianami
dotyczącymi możliwości uczestniczenia w zajęciach poszczególnych szkółek młodzieży ponad –
gimnazjalnej z terenu gminy. Na koniec swojego wystąpienia zwrócił się do Rady Gminy
o przyjęcie przedkładanego programu.
Tytułem uzupełnienia Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk odniósł się do proponowanej
zmiany , zgłoszonej na posiedzeniu komisji Oświaty w dniu 25 kwietnia br. Zmiana dotyczyła
wprowadzenia do programu młodzieży ponad – gimnazjalnej , tzn. konkretnych działań , które
sprowadzają się do zajęć i stworzenia szkółek w piłce nożnej, piłce siatkowej na boiskach
sportowych „Orlik” oraz szkółek zimowych w biegach narciarskich i szkółki piłki siatkowej
o zasięgu ogólnogminnym. Dodatkowe zapisy wprowadza się na str. 15 programu w rozdziale
„wspieranie rozwoju sportu wyczynowego” o treści : „ Pomimo , iż działania w pkt 1-6
skierowane zostały głównej mierze do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów ,
nie wyklucza się możliwości uczestnictwa w zajęciach poszczególnych szkółek młodzieży ponad –
gimnazjalnej z terenu Gminy. W zależności od konkretnych przypadków , podejmowane będą
w tym zakresie ustalenia z poszczególnymi trenerami/instruktorami. Prowadzenie szkolenia w tej
grupie wiekowej może okazać się zasadne szczególnie w przypadku szkółki piłki siatkowej
o zasięgu ogólnogminnym.
Na str. 16 programu w pkt. 2 zapisy o treści : „ Dodatkowy nacisk w tym względzie należy
położyć na współpracę z funkcjonującymi klubami sportowymi, obejmującymi szkoleniem
młodzież w wieku ponad – gimnazjalnym , w tym juniorskim. Należy wypracować system
współpracy i wymiany informacji pomiędzy klubami sportowymi , a Gminą (CKi P) dyrektorami
szkół , nauczycielami WF, animatorami na kompleksach „Orlik 2012” , instruktorami
utworzonych szkółek.
W ramach współpracy zapewnione zostanie klubom sportowym systematyczne korzystanie
z istniejącej bazy w postaci tras biegowych , boisk Orlik, w uzgodnionym wymiarze
i czasokresach , jednak w stopniu umożliwiającym korzystanie z boisk także innym grupom.
Jako niezbędny element współpracy przewiduje się współdziałanie klubów piłkarskich
z animatorami zatrudnionymi na kompleksach „Orlik 2012” w zakresie prowadzenia treningów
dla młodzieży ponad- gimnazjalnej.
Na str. 18 w rozdziale VII – Podsumowanie wprowadzono zapis o treści : na podstawie
powyższego Programu zostaną opracowane szczegółowe zasady dot. funkcjonowania
poszczególnych dyscyplin sportowych oraz współpracy wszystkich podmiotów wymienionych
w tym Programie.
W terminie półrocznym Radzie Gminy zostanie przedstawiona informacja o realizacji Programu.
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Do przedkładanego Programu zapytanie wniósł radny Chowaniec Sebastian w związku z tym ,
iż na terenie gminy funkcjonują trzy boiska sportowe „ORLIK” proponował zatrudnienie 3
instruktorów , po jednym na każdym boisku , ponadto należy stworzyć mocny ośrodek do gry
piłki siatkowej w miejscowości Czarny Dunajec. Należy również w programie wziąć pod uwagę
spotkanie młodzieży z wybitnymi sportowcami z terenu gminy , czy ewentualnie wyjazd na mecz
piłkarski lub siatkarski.
Do spostrzeżeń odniósł się Sekretarz Gminy W temacie kwestii związanej z zatrudnieniem
instruktorów, poinformował ,że w części programu tej bardziej szczegółowej przewidywane są
nowe formy wsparcia ,poza tymi które już istnieją, czyli współpraca z klubami, nagrody
stypendialne. Póki co przewidywane są zajęcia na boiskach Orlik w 3 punktach , nie tylko dla
młodzieży miejscowej, lecz dla trzech rejonów. Zajęcia będą prowadzone nie tylko piłki nożnej ,
lecz również i siatkowej z myślą o płci żeńskiej. Dodatkowo piłka siatkowa może się odbywać
na istniejących halach sportowych , które znajdują się obok boisk „Orlik”. Stąd też propozycja
dwóch trenerów na każdym boisku, zajęcia piłki nożnej mogą odbywać się równolegle. Na dzień
dzisiejszy nie można przewidzieć czy wszystkie zaplanowane w programie zajęcia będą się
odbywać , w takim przypadku środki nie zostaną wydatkowane i będą przeznaczane na inny cel.
Jeśli chodzi o szkółkę ogólnogminną piłki siatkowej , po rozmowach z klubem , który w tym
roku dość mocno rozpoczął swoją działalność i ma w swoich szeregach osoby z uprawnieniami,
należy stworzyć dwie grupy obejmujące swoim zasięgiem całą gminę i umożliwić młodzieży
profesjonalne zajęcia pod kątem uczestnictwa w rozgrywkach, nawet klubowych, stąd też
propozycja dodatkowego trenera piłki siatkowej , co nie wyklucza możliwości stworzenia
szkółki siatkowej w oparciu o ligę w Czarnym Dunajcu.
Więcej uwag nie zgłaszano , przystąpiono zatem do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XVIII//164/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie : przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata
2012 – 2014.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady zarządziła dziesięciominutową przerwę. Po
przerwie , przystąpiono do realizacji pkt. :
Ad. pkt. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Zostały udzielone następujące odpowiedzi na złożone interpelacje Radnych :
W sprawie pogłębienia rowów przydrożnych i poprawę poboczy wzdłuż drogi powiatowej
w miejscowości Ratułów , zostanie wystosowane pismo do Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu.
W sprawie pojemników PCK na odzież używaną – Urząd Gminy wystąpił z pismem w dniu 22
marca br. do Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „WTÓRPOL” z prośbą
o usunięcie pojemników umieszczonych na terenie Gminy , ponieważ zostały posadowione
w sposób nielegalny.
Niedotrzymywanie terminów zwoływania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa Sołectwa –
poproszono Sołtysa Sołectwa Załuczne o terminowe zwoływanie Zebrań Wiejskich i ich
ogłaszania w sposób zwyczajowo przyjęty.
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lokalizacja gniazd bocianich na słupie elektrycznym – zostaną podjęte czynności związane
z wystosowaniem pisma do Zakładu Energetycznego.
Fakt występujących pęknięć i uszczerbków na drodze powiatowej w stronę miejscowości
Długopole został zgłoszony do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.
W temacie interpelacji radnego T. Czepiela odpowiedzi udzielał Kierownik Referatu
Budownictwa – Chlebek Antoni. Zaznaczył , iż sprawa opracowania dokumentów do studium
jest sprawą bardzo ważną i długoterminową. Uchwała w sprawie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania gminy była podjęta w miesiącu kwietniu 2011 roku. Po podjęciu
uchwały został przeprowadzony przetarg , w wyniku którego miesiąc później została podpisana
umowa z Biurem Projektów w Krakowie Jackiem Banduła. W ślad za tym rozpoczęto prace
związane z opracowaniem studium wraz z podaniem informacji do wiadomości publicznej
w formie obwieszczenia o treści , iż zainteresowani mogą składać wnioski do studium
w terminie 21 dni. Po tym czasie Wykonawca studium przystąpił do jego opracowania,
z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków. Mapy dostarczone radnym i sołtysom były pozyskane
przez architekta Jacka Bandułę, na dzień dzisiejszy Kierownik nie był w stanie wyjaśnić sprawę
przekazanie błędnych skal mapowych , nie mniej jednak zobowiązał się do wyjaśnienia tej
sprawy. Następnie zorganizowano konsultacje społeczne z niektórymi radnymi i Radami
Sołeckimi w sprawie przebiegu planowanej obwodnicy w lutym br , natomiast w miesiącu marcu
Pan urbanista spotkał się z radnymi Rady Gminy i Sołtysami Sołectw. Kierownik oświadczył ,iż
skoro jest taka wola Rady , aby na bieżąco była informacja w sprawie przebiegu prac nad
studium , zobowiązał się do przekazywania takiej informacji, na każdej sesji rady. Podkreślił ,iż
na odbytym spotkaniu Urbanista dokładnie określił zasady według których należy składać
zarówno wnioski grupowe, czy też indywidualne oraz główne kierunki rozwoju studium.
W kwestii składania wniosków indywidualnych wyjaśnił ,iż wymagane są załączniki w postaci
wypisu z mapy ewidencyjnej , którą należy pobrać w Starostwie. Koszt takiej mapy waha się
w granicach 20 zł.
W sprawie przedłużenie terminu składania wniosków o kolejne dwa tygodnie Kierownik
przychylił się do tego postulatu, skoro zachodzi taka potrzeba . Po złożeniu wniosków Urbanista
musi wybrać wnioski zasadne i odrzucić wnioski nie nadające się do ujęcia w studium. Kolejnym
etapem jest sprawa uzgodnień ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami , które mogą wnosić
swoje zastrzeżenia. Najtrudniejsze uzgodnienia dotyczą Instytucji Ochrony Środowiska , Zarządy
Dróg , Zarząd Wodny oraz Wojewody. Po uzgodnieniach następuje wyłożenie planu i każdy
wnioskodawca ma prawo złożenia swoich uwag i zastrzeżeń. To do kompetencji Rady Gminy
należy rozpatrzenie zasadności uwag i w dalszym etapie podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do studium.
Na koniec swojego wystąpienia Kierownik odniósł się do planowanego przebiegu obwodnicy
i powstałego konfliktu oraz protestów z tym związanych, w związku z czym urząd wycofuje się
tego przedsięwzięcia.
Tytułem uzupełnienia głos zabrał Sekretarz Gminy , który odniósł się stricte do kwestii
składania wniosków do studium. Informacja o składaniu wniosków indywidualnych powstała po
odbytych Zebraniach Wiejskich , ale zamiarem urzędu było to żeby indywidualne wnioski
przeszły wstępną oceną Samorządu Wiejskiego, ponieważ niejednokrotnie nie są to wnioski
uwzględniające interes danego Sołectwa. Jeżeli Samorząd Sołectwa odniesie się pozytywnie do
tych wniosków i wyniknie wspólna wizja , to jest sprawa do prowadzenia dalej.
Ostatecznie , w wyniku dyskusji ustalono na wniosek radnego Tadeusza Czepiela
o przedłużenie terminu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków rozwoju
gminy do końca maja br. Ponadto radny proponował , aby podać do publicznej wiadomości
mieszkańcom , iż wystąpił błąd w skali przedłożonych map, który zostanie zweryfikowany.
Następnie należy poinformować jakie załączniki należy dołączyć do wnioski indywidualnych ,
oraz ,że wnioski mogą być składane w Urzędzie Gminy bądź tez u Sołtysa.
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Odpowiedź na zgłoszoną interpelację radnego Sebastiana Chowaniec zostanie udzielona
w formie pisemnej , jednak Wójt Gminy w sposób skrótowy odniósł się do poruszanych kwestii.
Zaznaczył ,iż nie może się zgodzić z zarzutami kierowanymi pod jego adresem w kwestii
niegospodarności i prowadzonej złej polityki inwestycyjnej. Po pierwsze sprawa kosztów
budowy toalet publicznych , to oczywiście kwota 400 tys. złotych , jednak przy tym należy
zaznaczyć , iż gmina otrzymała dotację na ten cel w wysokości 260. tys. zł.
Po drugie potrzeba budowy toalet była już zgłaszana od dawna przez radnych poprzednich
kadencji i ta sprawa nie podlega dyskusji , jak również i wpływy z tego tytułu. Nie można
twierdzić ,że budowa toalet jest to marnotrawstwo pieniędzy , czy niegospodarność Wójta , bo
przecież żyjemy w XXI wieku - przekonywał. W temacie przeniesienia siedziby Komisariatu
Policji do budynku po byłej szkole podstawowej w Rynku w Czarnym Dunajcu , Wójt
oświadczył ,że to Policja nie wyraziła zgody na tego typu rozwiązanie , dlatego została podjęta
decyzja o remoncie obecnego budynku Policji , gdyż Policja musi mieć godne warunki pracy ,
chociażby ze względu na fakt ewentualnego zabrania Posterunku Policji z Czarnego Dunajca.
W sprawie funkcjonowania boisk „Orlik” - Wójt oświadczył ,że zainteresowanie nie jest zbyt
duże , ponieważ niewielka grupa młodzieży korzysta z tych obiektów.
Generalnie poruszane zarzuty w interpelacji radnego są bezpodstawne stwierdził Wójt Gminy.
Sprawa uszkodzonej barierki ochronnej przy drodze powiatowej w Cichem zostanie przekazana
do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.
Odpowiedź na interpelację radnej M. Klepackiej zostanie udzielona na piśmie – zgodnie
z życzeniem radnej.
Na interpelację Przewodniczącej Rady odpowiedzi udzielali : Pawłowski Stanisław –
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska , informując , iż wpłynęło do Referatu zgłoszenie
,że Pan Tokarski dzierżawiący teren w rejonie „ Baligówki „ w Czarnym Dunajcu poczynił
pewne inwestycje na terenie torfowiska. Po dokonanej wizji w terenie stwierdzono , że zostały
wykopane rowy oraz wybudowano pewien odcinek drogi. Na dzień dzisiejszy sprawa nie została
jeszcze rozstrzygnięta , jednak wykonane prace nie były wcześniej uzgodnione z urzędem.
Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji odpowiedź uzupełnił pod kątem dzierżawy
terenu. Umowa dzierżawy Z Panem Tokarskim została zawarta dnia 1 lipca 2011 roku do 31
grudnia 2013 roku. Przedmiotem umowy jest dzierżawa działek o łącznej pow. 1,60 ha
i wydzierżawiony teren wykorzystywany będzie jako „szkółka drzew”, z zastrzeżeniem nie
ingerencji w przyrodę oraz dzierżawca ma obowiązek przestrzegania przepisów z zakresu
ochrony środowiska oraz utrzymania czystości wokół dzierżawionego terenu.
Na w tym w całości wyczerpano pkt . „Odpowiedzi na interpelacje Radnych”.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach kolejno głos zabrali :
Słodyczka Anna Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego zabierając głos nawiązała do
wcześniejszej wypowiedzi Skarbnik Gminy dotyczącej obniżenia subwencji oświatowej.
Zwróciła się z prośbą do Rady Gminy o podjęcie zdecydowanych działań , które byłyby głosem
sprzeciwu ,że tego typu działania nie powinny mieć miejsca , po uchwaleniu budżetu gminy.
Po zasięgnięciu opinii eksperta ze strony Samorządu Polskiej Agencji Prasowej, z której wynika
,że w przypadku gdy nie uda się doprowadzić do zwiększenia subwencji oświatowej , to kwota
o którą jest obniżona subwencja może być kwotą wyjściową , przy naliczaniu subwencji na lata
następne i będzie ona co roku niższa. W związku z tak zaistniałą sytuacją został wprowadzony
program oszczędnościowy w szkołach na terenie gminy. Dyrektorzy rozumieją tą trudną sytuację
i takie programy przyjmują. Następnie podała ewentualne kwoty oszczędności w poszczególnych
szkołach , które wahają się w granicach od 62 tys. zł - 15 tys. zł. w zależności od wielkości
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szkoły. Podsumowując swoje wystąpienia zwróciła się przedstawicieli Rad Sołeckich
o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego.
Bobek Józef – Sołtys poruszył następujące kwestie ;
• lokalizacji gniazd bocianich na słupach elektrycznych w swojej miejscowości ,
• konieczność przeprowadzenia modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 957 na odcinku od
Wróblówki do Czarnego Dunajca, Koniówkę i Podczerwone. Podjąć działania
w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie zawartego Porozumienia w tej sprawie.
• w związku z trudną finansową sytuacją w oświacie proponował w pierwszej kolejności
montaż solarów na budynkach szkół.
• apelował do Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o podjęcie działań zmierzających do dokonywania kontroli w punktach
sprzedaży napojów alkoholowych.
Do pytań Sołtysa ustosunkował się Wójt Gminy w kwestii remontu drogi wojewódzkiej oraz
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - udzielając
stosownych odpowiedzi.
W związku z wolą niektórych radnych , przyjęta została Rezolucja Rady Gminy
w sprawie wyrażenia zaniepokojenia obniżeniem subwencji oświatowej i ogólnej w trakcie
roku budżetowego. W związku z tym prosi się inne gminy należące do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski o podjęcie czynności prawnych na forum wojewódzkim i krajowym.
Rezolucja została przyjęta , przy 20 głosach „za”.

Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 13 00 dokonała zamknięcia obrad XVIII sesji RADY GMINY.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

