P R O T O K Ó Ł nr XXII/2012
z XXII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 00.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 21 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad w pkt. 5 ppkt od „ a „ – „d’’
dotyczących podjęcia uchwał w sprawie nadania statutów dla Zespołów Szkół w Czarnym
Dunajcu, w Piekielniku oraz dla Gimnazjum Nr 1 w Cichem i Szkół Podstawowych Nr 2 i Nr 3
w Cichem. Powodem wycofania z porządku obrad przedmiotowych uchwał był fakt ,że
przedmiotowe statuty na dzisiejszą sesję nie zostały opracowane , natomiast statut dla
Gimnazjum w Cichem radni otrzymali zbyt późno i nie zdążyli się z jego treścią zapoznać.
Przy aprobacie Rady proponowane zmiany do projektu porządku obrad zostały poddane pod
jedno głosowanie , w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie , przy 21 głosach „za”.
Automatycznie przesunięciu uległy dotychczasowe ppkt. od „e „ - „i”, jako ppkt. od „a „- „ e „.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady.
Interpelacje Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem.
b) utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im.
Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.
c) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
d) dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania.
e) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ratułów.
6. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
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7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Leja Andrzej, 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 XXI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabierali :
radny Chowaniec Sebastian wyraził swoje niezadowolenie z otrzymanej odpowiedzi na
złożoną interpelację na ostatniej sesji w sprawie wyłączenia lekarza z Zespołu Ratownictwa
Medycznego, ponieważ odpowiedź stanowi pismo od Dyrektora Szpitala w Nowym Targu
z 2010 roku, nie wiadomo jednak jakie jest stanowisko i możliwości finansowe na dzień
dzisiejszy - przekonywał. W związku z tym radny zwrócił się z prośbą o ponowne
zainteresowanie się tą sprawą i podjęciem rozmów z Dyrektorem Szpitala.
Druga kwestia poruszona przez radnego dotyczyła gospodarki śmieciami, w związku ze zmianą
przepisów, w wyniku których gminy muszą przejąć to zadanie od 1 lipca 2013 roku – pytał jaki
gmina ma pomysł na to rozwiązanie.
radny Garbaciak Tomasz – nawiązując do wcześniejszych swoich interpelacji w kwestii
zaniżonej subwencji oświatowej pytał , czy Wójt otrzymała odpowiedź z Ministerstwa
w nurtującej sprawie.
radny Tylka Jan podniósł problem remonty drogi gminnej do „Zokow” w miejscowości Ciche,
a konkretnie wykonania zjazdów do prywatnych posesji. Mieszkańcy posesji mają utrudnione
wjazdy do swoich posesji ze względu na fakt , iż została położona nawierzchnia bitumiczna na
tej drodze na wysokości 30 cm. Prosi o rozwiązanie zaistniałego problemu z uwagi na to ,że
Wykonawca w dniu dzisiejszym kończy roboty modernizacyjne na drodze.
Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Komentarza do projektów uchwał związanych z utworzeniem Punktów Przedszkolnych
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem oraz w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum
w Piekielniku udzielała – Anna Słodyczka Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu.
Stwierdziła, że Punkty Przedszkolne powstały po realizacji projektu unijnego dotyczącego
przedszkoli. Na terenie gminy były 4 punkty przedszkolne finansowane ze środków unijnych
w Piekielniku , Podczerwonem , Czerwiennem i Starem Bystrem. Punkty te zakończyły
działalność w miesiącu lipcu , w związku z czym zaistniała potrzeba utworzenia nowych
punktów przedszkolnych. Z taką inicjatywą zwróciły się dwie szkoły : Szkoła Podstawowa
w Piekielniku oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem. Punkty przedszkolne są formą
wychowania przedszkolnego działające 5 godzin dziennie bez opłat, godzina zajęć w punkcie
wynosi 60 minut. Punkty przedszkolne nie wymagają posiadania statutów, wymagają natomiast
dokumentu pod nazwą : „ Organizacja Punktu Przedszkolnego”. Do tego dokumentu Dyrektorzy
Szkół opracowują odrębne regulaminy. Dokument zawiera ogólny zarys w jaki sposób ma
funkcjonować punkt przedszkolny w danej szkole.
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W ramach omawiania przedmiotowej uchwały głos zabrali :
radny Chowaniec Sebastian zabierając głos ustosunkował się do zapisu w pkt. 5 projektu
uchwały , który stanowi , iż liczba dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3
w Cichem , jak również i Piekielniku nie może przekroczyć 25 ” , wyrażając równocześnie
obawy , iż liczba dzieci będzie na pewno większa zarówno w Piekielniku jak i też Cichem. Jeżeli
w uchwale będzie sztywny zapis , to co zresztą dzieci – pytał .Ponadto podniósł ,że w każdym
Punkcie Przedszkolnym planuje się tylko jeden etat, to zdaniem radnego stanowczy za mało , na
pewno jedna osoba nie jest w stanie zapanować nad taką grupą dzieci. Przez okres dwóch lat
funkcjonowania punktu przedszkolnego finansowanego ze środków unijnych w Piekielniku było
1,5 etatu. Co z wyjściem do toalety , placu zabaw , czy wycieczką – stanie się to wręcz
niemożliwe – uzasadniał radny.
Do uwag radnego ustosunkowała się Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego informując,
iż w Piekielniku warunki lokalowe pozwalają na utworzenie tylko jednego oddziału
przedszkolnego , zgodnie z przepisami w oddziale nie może być więcej niż 25 dzieci. Punkt
Przedszkolny odbiera Sanepid , Straż Pożarna , ponadto podkreśliła , iż dysponuje takimi
środkami finansowymi, które nie pozwalają na zaplanowanie drugiego etatu, chociaż osobiście
przyznała ,że uwaga radnego jest słuszna i zgadza się z nią. Zaznaczyła ,ze sprawa utworzenia
Punktu Przedszkolnego była wcześniej omawiana i uzgodniona z Dyrektorem Szkoły. Natomiast
Dyrektor Szkoły ma możliwość skierowania do pomocy nauczyciela w ramach tzw. godzin
karcianych albo w ostateczności woźnej.
radny Garbaciak Tomasz nie do końca zgodził się ze stanowiskiem Pani Dyrektor , bo jeśli
w trakcie sprawowania opieki przez woźną ,dziecko ulegnie jakiemuś wypadkowi , to kto będzie
ponosił odpowiedzialność?. Projekt uchwały wyraźnie określa , iż to nauczyciel jest
odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Podobny tok myślenia wyraził radny Tadeusz Czepiel , stwierdzając ,że jeżeli Dyrektor ma
możliwość zabezpieczenia dodatkowej pomocy , to tego typu zapis powinien być w uchwale.
Ostatecznie Przewodnicząca Rady zarządziła dziesięcio – minutową przerwę , celem
doprecyzowania zapisu w sprawie zabezpieczenia dodatkowej pomocy w punkcie
przedszkolnym.
Po przerwie głos zabrała Dyrektor GZO , informując , iż do projektu uchwały w pkt. 8 ust. 3
wprowadza się zapis o treści : „ Dodatkową pomoc w punkcie przedszkolnym zapewnia
i zabezpiecza dyrektor szkoły”.
Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał :
U C H W A Ł A Nr XXII/195/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie : utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu - 20 głosami
„za” – podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W trakcie trwającej dyskusji salę obrad opuściła radna M. Klepacka. Aktualna ilość radnych -20.
ppkt. b)
U C H W A Ł A Nr XXII/196/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
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w sprawie : utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej
i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu - 20 głosami
„za” – podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Projekt zmiany budżetu gminy na 2012 roku przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Zmiany dotyczyły dwóch zadań w Dziale Oświata. Jedno związane było z utworzeniem
Punktów Przedszkolnych w Cichem i Piekielniku. W rezultacie zwiększenie budżetu następuję
o kwotę 103.000 złotych. Są to środki z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach
niepublicznych działających na terenie gminy. Przeznacza się je na wydatki dla przedszkoli
niepublicznych. Środki w wysokości 34.900 zł – Inne formy wychowania przedszkolnego
z przeznaczeniem na uruchamiane punkty przedszkolne w Cichem – 20.900 zł i Piekielniku
14.000 zł. Środki zostały przesunięte z rozdziału – Obsługa długu publicznego , planowane na
ewentualne spłaty z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia dla spółki Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu.
Zmianie ulega również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
w 2012 roku o kwotę 103.000 złotych.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXII/197/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu - 20 głosami
„za” – podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Komentarza do projektu uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
udzielał Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
W miesiącu czerwcu br. Rada Gminy dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach
samorządowych, w ślad za tym w terminie do trzech miesięcy należy podjąć kolejną uchwałę
w sprawie obwodów głosowania. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Kodeks
Wyborczy – Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku art. 14 – Rada Gminy dokona podziału gminy
na stałe obwody głosowania , o których mowa w art. 12 ustawy oraz ustali ich numery , granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy
na okręgi wyborcze. W temacie stricte obwodów Ustawa – Kodeks Wyborczy nie przewiduje jak
mają one wyglądać. Art. 12 stanowi , iż w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych
i odrębnych obwodach glosowania utworzonych na obszarze gminy. § 2. Podziału gminy na stałe
obwody głosowania dokonuje rada gminy , w drodze uchwały , na wniosek wójta. § 3. Stały
obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. W przypadkach
uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.
Proponowane obwody w większości odpowiadają obwodom jakie funkcjonowały dotychczas,
z jedynym wyjątkiem w przypadku miejscowości Piekielnik, gdzie proponuje się drugi obwód
i Czarnym Dunajcu – obwód trzeci. Wszystkie miejscowości na terenie gminy , spełniają
kryterium liczby mieszkańców powyżej 500 , z wyjątkiem miejscowości Koniówka.
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Jednak dopuszcza się możliwość utworzenia obwodu z mniejszą liczbą mieszkańców ,
w sytuacjach uzasadnionych lokalnymi warunkami. Dlatego też obwód w Koniówce zawsze był
i proponuje się , aby pozostał nadal.
Przedkładany projekt uchwały nie budził wątpliwości , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXII/198/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie : dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu - 20 głosami
„za” – podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Ostatni projekt uchwały planowany do podjęcia dotyczył nabycia przez Gminę nieruchomości
gruntowej o nr ewid. nr 6109/6 położonej w miejscowości Ratułów. Nieruchomość nabywana
jest na cel modernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Rada Sołecka Sołectwa Ratułów pozytywnie zaopiniowała fakt zakupu przedmiotowej
nieruchomości.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXII/199/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie przez gminę nieruchomości położonej
w miejscowości Ratułów.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w głosowaniu - 20 głosami
„za” – podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Ustosunkowując się do interpelacji radnego S. Chowaniec Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk
stwierdził , iż pismo do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu było
wystosowane wtedy kiedy właśnie dokonano zmiany wyłączenia lekarza z Zespołu Ratownictwa
Medycznego. Mimo licznych innych apeli i interwencji z innych gmin , jak również
i mieszkańców decyzja nie została zmieniona. Nie mniej jednak Sekretarz oświadczył , iż Urząd
Gminy ponownie zwróci się z zapytaniem do Dyrektora czy sytuacja nie uległa zmianie na tyle ,
aby była możliwość przywrócenia lekarza.
W kwestii zmian związanych z gospodarką śmieciową od lipca przyszłego roku– Sekretarz
Gminy wyraził następujące stanowisko : Gmina ma czas na wdrożenie nowego systemu do
połowy przyszłego roku. Oczywiście gmina powiązana jest z przetargami , umowa zawierana jest
na okres od stycznia do grudnia , czyli liczy się rok kalendarzowy. Oświadczył , iż zostały już
podjęte prace w tym zakresie i gmina ma rozwiązanie na to jak będzie wyglądał ten system. Być
może już na najbliższą sesję Rady Gminy zostanie radnym przedstawiona uchwała w sprawie
opłat , wzorów deklaracji. Co do samych wymogów ustawowych i jak ma wyglądać system
gospodarki odpadami Sekretarz poinformował , że ustawa wymaga , aby była selektywna zbiórka
odpadów u źródła.
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W tej sprawie były organizowane różnego typu konferencje, prezentacje w Ministerstwie, może
to być zbiórka z podziałem na frakcję sucha i mokrą , jak dotychczas działa to w gminie. Ze
strony urzędu zorganizowane zostało również spotkanie z Wykonawcami , którzy są
zainteresowani zbiórką i wywozem odpadów komunalnych w naszej gminie. Zgodnie
potwierdzili ,że zmiana systemu, w przypadku gminy Czarny Dunajec nie ma sensu, biorąc pod
uwagę jej uwarunkowania terenowe , chyba że gmina chce ponosić większe koszty. Firmy , które
muszą przygotować odpad do dalszego odzysku (wykorzystania) nie widzą żadnej potrzeby
szczegółowej selekcji na szkło, plastik, ze względu na nierentowość. Stan taki wynika z sytuacji
rynkowej. W nowym systemie wymagane jest dobrowolne stworzenie punktów selektywnej
zbiórki. Osoby , które będą selektywnie zbierać odpady powinny ponosić niższe opłaty. Gmina
ma organizować system w taki sposób, że odpady oddawane do punktów będą za darmo.
Pozostaje jeszcze sprawa , jak te punkty zorganizować , ustawa tego konkretnie nie precyzuje.
Planuje się zorganizować gniazda powszechnie dostępne , przykładowo w trzech kluczowych
miejscach gminy i osoby oddające odpady nie będą ponosić opłaty. Niejasną sprawą natomiast
pozostaje kwestia stworzenia punktów selektywnej zbiórki dla kogoś , kto w określonym
terminie będzie to pilnował , odbierał , oczywiście bezpłatnie. W tym systemie w dalszym ciągu
będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych , tak jak dotychczas, każdy inny system jest droższy
i bardziej skomplikowany, a przede wszystkim mniej racjonalny. W temacie opłat za odpady
komunalne Sekretarz oświadczył , iż ustawa przewiduje kilka wariantów , uzależniając je od
powierzchni lokalu, liczby mieszkańców, lub można też przewidzieć stałą opłatę od
gospodarstwa domowego. Ustawa nakłada również na gminy , aby w systemie uwzględnić
odpady budowlane , remontowe.
Po wystąpieniu Sekretarza Gminy , radny T. Czepiel zwrócił się z prośbą , aby projekt uchwały
wraz z symulacją finansową w tej sprawie radni i sołtysi otrzymali miesiąc przed jej podjęciem ,
celem jej przeanalizowania i ewentualnego dopracowania.
W temacie interpelacji radnego T. Garbaciak – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
oświadczyła , iż na dzień dzisiejszy Urząd Gminy nie otrzymał odpowiedzi na pismo w sprawie
obniżenia subwencji oświatowej. W tym miejscu Przewodnicząca Rady zapoznała Radę z treścią
pisma , jakie zostało wystosowane do Ministerstwa w dniu 7 lipca br.
W sprawie interpelacji radnego J. Tylka dotyczącej występujących problemów związanych
z modernizacją drogi gminnej do „Zokow” w Cichem – Kierownik Referatu Budownictwa
poinformował , iż z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej podczas przerwy w obradach sesji
z inspektorem nadzoru Panem Wójcikiem , inspektor miał zlecić w miejscach , gdzie zjazd do
posesji został utrudniony wykonania poprawek przez Wykonawcę. Natomiast właściciele posesji
żądają wykonania zjazdów , które nie są objęte zakresem finansowania przez gminę. Ustalono ,
iż po zakończeniu sesji odbędzie się spotkanie z udziałem radnych z miejscowości Ciche , celem
wyjaśnienia zaistniałego problemu.
Ad. pkt. 7. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach kolejno głos zabrali :
Sekretarz Gminy przekazując informację Związku Gmin Wiejskich i Miast Polskich dotyczącą
inicjatywy związanej ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Zmiany te w kolejnych latach stopniowo powodują zmniejszenie dochodów jednostek samorządu
terytorialnego. Inicjatywa jakby wychodzi temu naprzeciw. Według projektu samorząd
zwiększyłby udział z 39,34% do 48,78%. Jest również inicjatywa , by przywrócić zasadę
rekompensowania kosztów , które wiążą się z nowymi ustawami. Dawniej funkcjonowała taka
zasada, że jeżeli były zlecane nowe zadania dla gminy , które wiązały się z kosztami w ustawie
należało wskazać źródła ich finansowania. Trzeci element dotyczy włączenia subwencji
ekologicznej dla gmin na terenach , których znajdują się parki narodowe , rezerwaty , obszary
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Natura 2000. W związku z tym Związek Gmin zwrócił się z prośbą o włączenie się do tej akcji
poprzez zebranie podpisów.
radny Solarczyk Jan podniósł problem związany z montażem solarów słonecznych,
a konkretnie zwrócił uwagę na fakt , iż zamontowane już urządzenia nie działają. Na własnym
przykładzie stwierdził ,że zamontowane solary w miesiącu styczniu br. do dnia dzisiejszego nie
funkcjonują , a firma nie potrafi usterek usunąć . W związku z tym proponował , aby przy
organizowaniu przetargu żądać opinii o Firmach , które przystępują do przetargu.
W problemowej sprawie głos zabrali jeszcze radny Gonciarczyk Stanisław pytał od czego
zależy , że część mieszkańców Odrowąża ma już zamontowane urządzenia, a pozostała nie
i w związku z tym czuje się oszukana.
radny Czepiel Tadeusz zwrócił uwagę na fakt montowania urządzeń w okresie jesiennym , jak
można sprawdzić czy one działają i podpisać odbiór wykonania. W związku z tym ,że większość
mieszkańców nie wie jak należy obsługiwać urządzenia , prosił o przygotowanie krótkiej
i przejrzystej instrukcji obsługi.
Do uwag ustosunkował się Wójt Gminy . Przyznał ,że są problemy z instalacją solarów
i zaniedbania ze strony Wykonawców. W związku z tym Urząd Gminy nie dokona zapłaty
faktury , dopóki każdy właściciel, który ma zamontowane urządzenia nie potwierdzi pisemnie ,że
działają one prawidłowo. Firma ma podpisaną umowę do końca października br. i z tego terminu
musi się wywiązać , w przeciwnym razie będzie musiała płacić kary umowne.
Bobek Józef – Sołtys Sołectwa Odrowąż zabierając głos odniósł się do sprawy związanej ze
zmianą przepisów w zakresie gospodarki odpadami, stwierdzając iż dotychczasowy system
w gminie działa dobrze, w związku z tym apelował , aby nie wprowadzać żadnych rewolucji ,
jedynie dostosować do nowych wymogów ustawowych.
Ponadto podważał wycenę gruntu rolniczego zajętego pod drogę „ Do Żarów” w miejscowości
Odrowąż , przez biegłego rzeczoznawcę Panią Salomon z Nowego Targu . To jest nienormalna
sprawa , aby grunt wycenić na 23 zł. za 1 m 2. Stwierdził ,że osobiście dla niego jako laika taka
wycena jest ceną wręcz kosmiczną. Według niego cena nie powinna przekroczyć stawek
urzędowych Urzędu Skarbowego.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 12 00 dokonała zamknięcia obrad XXII sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

