P R O T O K Ó Ł nr XXIV/2012
z XXIV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 9 listopada 2012 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 40.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Tadeusz Czepiel . Jego nieobecność spowodowana była trwającą
czasową niezdolnością chorobową, uniemożliwiającą wykonywanie swoich obowiązków
wynikających z mandatu radnego.
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 zwróciła się do Rady Gminy , o ewentualne wnioski do projektu porządku
obrad. W związku z faktem ,że nikt nie zgłaszał żadnych uwag – Przewodnicząca Rady
proponowany projekt porządku obrad poddała pod jawne głosowanie , w wyniku którego został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Informacja
Wójta
Gminy
z
przeprowadzonej
analizy
danych
zawartych
w oświadczeniach majątkowych kadry kierowniczej.
7. Informacja Przewodniczącej Rady o wynikach analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy.
8. Informacja Wójta Gminy Czarny Dunajec o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Czarny Dunajec w roku szkolnym 2011/2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem,
b) programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
c) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
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d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2023.
e) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
f) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarny Dunajec , w zakresie dotyczącym obszaru „Chochołów – A”.
g) dzierżawy składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec.
h) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec – Firmie Handlowo - Usługowej Edward Krupa.
i) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec – Spółdzielni Transportowo- Handlowo-Usługowej w Nowym Targu.
j) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec –Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło Nr 27 w Czarnym Dunajcu.
k) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec –Towarzystwu Sportowemu Podhalański.
l) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec – P.P. Iwonie i Stanisławowi Gruszka.
m) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec –Panu Piotrowi Ciężczak.
n) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Chochołów – Panu Jackowi Podsiadło.
o) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Chochołów – Kantor Wymiany Walut BAX s. c Katarzyna Kos , Anna Kos.
p) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik – Grupowej Praktyce Pielęgniarek i Położnych „Opieka „ S. C.
q) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik – Grupowej Praktyce Pielęgniarek „Zdrowie „ S. C.
r) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik – Pani Danucie Rokickiej.
s) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik – dla Firmy Usługi Geodezyjne.
t) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik – dla Firmy Usługi Remontowo Budowlane.
u) nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec,
v) nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
w) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości,
x) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Czarny
Dunajec,
y) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Wróblówka.
10. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Szymusiak Adam.
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 XXIII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
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Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesyjnym została dostarczona wszystkim
radnym w formie pisemnej , przed sesją Rady. Nie budziła żadnych wątpliwości , gdyż nikt
z radnych nie wnosił żadnych uwag ani też pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali radni , podnosząc następujące kwestie :
radny Marduła Kazimierz zwrócił uwagę na fakt , iż Wykonawca odpowiedzialny za zimowe
utrzymanie drogi wojewódzkiej w miejscowości Chochołów , dokonując odśnieżania drogi,
zgarnięty śnieg pozostawia na chodnikach. Sytuacja taka miała miejsce podczas pierwszych
opadów śniegu w miesiącu październiku br, kiedy to zalegający śnieg na chodniku powodował
utrudnienie w ruchu pieszych.
Dokonać wymiany zniszczonych koszy na śmieci w rejonie parkingu i przystankach
autobusowych w miejscowości Chochołów.
radny Ligas Andrzej wnioskował o postawienie znaków drogowych „Zwierzęta gospodarskie”
przy drodze powiatowej w miejscowości Stare Bystre.
radny Chowaniec Sebastian Janusz pytał jaka jest wizja zagospodarowania starego budynku
gimnazjum w Czarnym Dunajcu przy ul Mościckiego , który od czasu przeniesienia gimnazjum
do nowego obiektu jest nie użytkowany .
Ponadto radny proponował , aby udzielane odpowiedzi na interpelacje Radnych Rady Gminy
były umieszczane na stronie internetowej gminy.
radny Szuba Władysław po raz kolejny zwracał się z prośbą o zamontowanie barierek
ochronnych wzdłuż drogi powiatowej od Piekielnika w stronę miejscowości Podszkle.
Przewodnicząca Rady Gminy podnosiła sprawę nie udzielenia odpowiedzi na ostatniej sesji
rady w kwestii udrożnienia i regulacji studzienek kanalizacji burzowej przy ul. Mościckiego
w Czarnym Dunajcu.
Ad. pkt. 6. Informację Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych kadry kierowniczej przedstawił Sekretarz Gminy – Michał
Jarończyk.
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok złożyli wszyscy Kierownicy Referatów Urzędu Gminy jak
również Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy w ilości – 11 osób.
W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej nie
stwierdzono żadnych uchybień. Oświadczenia zostały złożone w wymaganym terminie
zostały prawidłowo wypełnione oraz dołączono do nich kopię zeznania podatkowego
o wysokości osiągniętego dochodu PIT.
W/w oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu , który to Urząd dokonał
analizy przesłanych danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. W trakcie trwającej
analizy nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ad. pkt. 7. Informację z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych Radnych Rady Gminy przedstawiła Przewodnicząca Rady – Palenik Beata.
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok złożyli wszyscy radni. Oświadczenia majątkowe zostały
złożone w ustawowym terminie, dołączono do nich kopię zeznania podatkowego o wysokości
osiągniętego dochodu. W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono żadnych uchybień.
Ad. pkt. 8. Informację Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012
przedstawiła Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Anna Słodyczka.
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Powyższa Informacja została przedstawiona w formie prezentacji, z uwzględnieniem
następujących danych :
Na wniosek Komisji Oświaty do Informacji dołączony został budżet szkół za rok budżetowy
2011.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku Organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego , w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi
stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok
szkolny , w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów , w szkołach tych typów , których
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Informacja niniejsza
odnosi się do roku szkolnego 2011/2012. Została poszerzona o nowe obwody szkolne , które
w 2012 roku zostały utworzone :
• otwarcie 2 punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem i w
Piekielniku przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum. Otwarcie Niepublicznego
Punktu Przedszkolnego „Limbo” w Cichem 29,
• Połączenia w Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu,
• Utworzenia Gimnazjum Nr 1 w Cichem,
• Utworzenia sześcioklasowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem,
• Utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem o obniżonym stopniu organizacji
z klasami I –III,
• opracowano regulamin korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych
funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę wyniosła 2215 to
jest o 23 uczniów mniej niż w poprzednim roku szkolnym , w którym liczba uczniów
i wychowanków wynosiła 2238. Uczniowie ci uczyli się w 141 oddziałach. Liczba oddziałów
w stosunku do ubiegłego roku szkolnego zmniejszyła się o 4 oddziały. W szkołach
prowadzonych przez Gminę kadra nauczycielska jest w pełni zabezpieczona, z pełnymi
kwalifikacjami oraz z wieloletnim doświadczeniem. Największy odsetek stanowią nauczyciele
dyplomowani ,w przeliczeniu na etaty – 108,77 , co stanowi 55%, nauczycieli mianowanych 48,31 etatów, co stanowi 24%, kontraktowych – 33,87 etatów , co stanowi 17%, stażystów -6,78
etatów tj. 3%. Osobowo jest zatrudnionych 205 nauczycieli. Nadzór nad działalnością szkół
i placówek oświatowych prowadzi powołany przez Wójta Gminy Inspektor ds. Księgowości
Budżetowej i Kontroli oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego. W roku 2011
przeprowadzono 20 kontroli w ramach kontroli zarządczej wynikających z planu kontroli oraz 4
kontrole doraźne. Wydano 57 zaleceń pokontrolnych tj. o 35 zaleceń mniej niż w roku w roku
szkolnym 2010/2011. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadzono trzy konkursy na stanowisko
Dyrektora szkół : Nr 3 w Cichem i przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym
Dunajcu oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czerwiennem. Za zgodą Kuratora Oświaty funkcja
dyrektora na jeden rok szkolny 2011/2012 została powierzona dyrektorowi Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Cichem oraz Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Cichem, ze względu na to ,że w przyszłym
roku planowane jest utworzenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Cichem Nr 1
i Nr 2. Dokonano jednej oceny pracy dyrektorów. Ocenę wyróżniającą otrzymała Pani Maria
Domagała. Oceny pracy dyrektorów dokonuje się raz na 5 lat. Pozostali Dyrektorzy szkół mają
aktualne oceny pracy. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadzono 6 postępowań
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W danych demograficznych gminy
nastąpił znaczny spadek urodzeń dzieci. Nagrodami Wójta Gminy nagrodzono 5 dyrektorów.
Odbyło się 8 narad roboczych, ponadto Dyrektorzy brali udział we wszystkich uroczystościach
gminnych. Dowóz uczniów do szkół jest organizowany przez Gminny Zespół Oświatowy , przy
udziale dwóch autobusów szkolnych, dowożących uczniów z miejscowości Koniówka,
Chochołów, Wróblówka, Odrowąż, Załuczne oraz 12 tras obsługiwanych przez prywatnych
przewoźników, wyłonionych w majowym przetargu.
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Ogółem dowożono 747 uczniów, tj. o 41 osób więcej niż w roku ubiegłym. Koszt dowozu za
jeden dzień wyniósł 3.160 złotych. Koszt dowozu za ubiegły rok szkolny wyniósł 575.274 złote
tj. o 295.589 zł mniej niż w roku 2010/2011. W roku sprawozdawczym wykonano 13 zadań
inwestycyjno – remontowych na łączną kwotę 8.518.778 złotych.
W roku szkolnym 2011/2012 realizowano następujące projekty :
1. „Gimnazjum równych szans” na kwotę 1.185.460 zł,
2. „ Indywidualizacja nauczania w klasach I – III”. Wartość projektu wyniosła 361.402,20
zł,
Łączna wartość projektów 1.546.402,20 zł.
W ramach projektów rządowych i PEFRONU Gminny Zespół Oświatowy aplikował : stypendia
szkolne, wyprawki szkolne , kształcenie pracowników młodocianych, fundusz zdrowotny dla
nauczycieli i emerytów, opieka lekarska.
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie odnosili znaczące sukcesy na szczeblu gminnym ,
powiatowym , rejonowym, a nawet wojewódzkim. W konkursach przedmiotowych, sukcesy
odniosły szkoły : Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, Szkoła Podstawowa Podszkle, Zespół Szkół
Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czerwiennem, Gimnazjum
SPSK w Starem Bystrem. W konkursach literackich ; Szkoła Odroważ, Podszkle, Stare Bystre
i Ratułów. W konkursach ortograficznych szkoła Czarny Dunajec. W zawodach sportowych
uczniowie odnieśli sukcesy nawet na szczeblu międzynarodowym. Wymienić w tym miejscu
należy szkoły podstawowe w Chochołowie , Cichem Nr 1, Podczerwonem oraz Gimnazja
Czarny Dunajec, Ciche. Największe EWD uzyskały gimnazja : Czerwienne SPSK , Ratułów
i Czarny Dunajec.
Ponadto uczniowie odnosili osiągnięcia w innych konkursach takich jak : teatralne, recytatorskie
, regionalne , sportowe , plastyczne ,na najlepszą gazetkę szkolną i wielu innych.
Wyniki staninowe – określa się w skali od 1- 9. Od 1- 3 jest to ocena niska, od 4-6 średnia, i od
7-9 są to staniny wysokie. Najwyższe staniny osiągnęły szkoły takie jak : Odrowąż, Podszkle,
Czerwienne Nr 1. Wysokie wyniki po egzaminach gimnazjalnych w części humanistycznej
uzyskały gimnazja : Ratułów, Czarny Dunajec, Czerwienne, Załuczne , Piekielnik. Historia
i wiedza o społeczeństwie najlepsze wyniki ; Czarny Dunajec, Ratułów i Ciche, w części
matematycznej : Czarny Dunajec i Ratułów. Ogółem najlepsze wyniki staninowe osiągnęły
gimnazjum w Czarnym Dunajcu i w Ratułowie.
Średnie wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych i egzaminach gimnazjalnych obrazuje
tabela nr 14 do przedmiotowego sprawozdania.
Dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego, baza oświatowa, stan bezpieczeństwa i estetyka
szkół z roku na rok staje się coraz lepsza, na miarę szkół europejskich, zaś praca dyrektorów,
nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców znacząco wpłynęła na podniesienie wyników nauczania
i zachowania.
Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 –
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwał, :
ppkt. a)
Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem znacząco różnił się od poprzednich statutów ,
których Rada Gminy uchwaliła na sesji w miesiącu październiku. W dotychczasowych statutach
uwzględniona była inna skala ocen, ponieważ dzieci w klasach od I – III mają ocenę opisową.
Natomiast pozostałe zapisy w statucie są podobne, jak chociażby kompetencje, organy szkoły,
czy zakres zadań i obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
Przedkładany projekt uchwały nie budził żadnych wątpliwości , dokonano jego podjęcia :
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U C H W A Ł A Nr XXIV/210/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
ppkt. b)
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego , Rada Gminy przyjmuje co roku. Wcześniej
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury , Zdrowia
i Opieki Społecznej. W stosunku do roku poprzedniego jedyna zmiana dotyczyła składu komisji
konkursowej, ze składu której został wyeliminowany radny rady gminy. Komisja konkursowa
powoływana Zarządzeniem Wójta , w jej skład wchodzą : dwóch pracowników Urzędu Gminy,
jeden pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz ewentualnie osoba wskazana przez
organizacje pozarządowe.
Dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXIV/211/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w

sprawie

:

programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013.

Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
ppkt. c)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Dotyczyła ona następujących zadań :
Dochody :
• zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 26148,64 zł z funduszu „Solidarności”,
który przeznaczany był na modernizację dróg. Kwota zmniejszenia wynika z faktu, iż po
przeprowadzonym przetargu okazało się ,że remont dróg odbył się za kwotę mniejszą.
• zmniejszenie dochodów i wydatków o 246.024 złote, środki planowane na wykonanie
ścieżki rowerowej, w związku z tym ,że środków nie udało się pozyskać, nastąpiło ich
zmniejszenie,
Razem zmniejszenie dochodów o kwotę 272.172,64 złotych.
Przychody :
zmniejszenie kwoty planowanych kredytów i pożyczek na pomoc dla Województwa
Małopolskiego w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie – 1.000.000
złotych. Zadanie nie zostało wpisane do planu zadań Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
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rezygnacja z planowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 810.084 złote na wykonanie kanalizacji oraz na modernizację
wodociągu w Czarnym Dunajcu,
W przychodach natomiast następuje zwiększenie z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 86.000 zł.
spłata pożyczki przez Centrum Kultury – 20.000 zł.
Wydatki :
Zwiększenie wydatków o 100.000 zł zadanie : „odśnieżanie dróg „ oraz zwiększenie wydatków
o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy
Społecznej, w związku ze zwiększoną ilością skierowanych do tych placówek.
Zmiany w miejscowościach :
Czerwienne – przesunięcie kwoty 8.600 złotych z modernizacji dróg na wykonanie chodnika
przy remizie OSP Czerwienne Dolne.
W związku ze zmianami planowanych dotacji na zadania realizowane z zawartymi
porozumieniami z gminami , czy województwem został przyjęty przez Radę załącznik nr 4 do
uchwały. Razem dochody w wysokości 663.637 zł i wydatki 490.000 zł.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIV/212/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 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 8 do protokołu.
ppkt. d)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była z dokonanymi wyżej
zmianami w przychodach gminy, w związku z czym zmianie uległ również wynik budżetu na
2012 rok. Głównie zmiana dotyczyła tylko naniesienia na 2012 rok tych kwot tj. dochodów,
wydatków i deficytu oraz planowanego długu na koniec roku.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXIV/213/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
-2023.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
ppkt. e)
Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę nastąpiło na podstawie
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.
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w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przeprowadzona analiza
wniosku taryfowego wskazuje ,że taryfa opracowana została zgodnie z wyżej wymienionymi
przepisami, a wskazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie do
przeprowadzonej ewidencji księgowej.
Niniejsza taryfa przewiduje zwiększenie dotychczasowej opłaty z 2,50 zł do 3,50 zł/m3 brutto,
zarówno dla osób fizycznych jak i też podmiotów gospodarczych. Miejscowość Czarny Dunajec
ma około 317 klientów. Kalkulacja taryfy została opracowana przez wyspecjalizowaną firmę
i odzwierciedla ponoszone koszty na funkcjonowanie wodociągu. Ostatnia podwyżka miała
miejsce w roku 2009.
Komentarza do uchwały udzielała Iwona Wontorczyk – inspektor ds. ochrony środowiska.
W związku z tym ,że nie zgłaszano żadnych uwag , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXIV/214/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
ppkt. f )
Krótkiego komentarza do kolejnego projektu uchwały udzielał Chlebek Antoni – Kierownik
Referatu Budownictwa.
Projekt uchwały związany był z planowaną realizacją skoczni narciarskiej w miejscowości
Chochołów. Ostatnio Rada Gminy podejmowała dwie uchwały o przystąpieniu do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz uchwałę o zmianie planu. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa jeżeli jest dokonywana zmiana w studium, musi ona
dotyczyć całego obszaru gminy, w której to się odbywa. Natomiast zmiany w planie dokonuje się
do danego obszaru. Dlatego przedkładany dzisiaj projekt uchwały obejmuje zmiany całego
obowiązującego studium, pomimo, że dokonuje się tylko zmiany punktowej studium,
obejmującej obszar „Chochołów – A”.
Obszar „Chochołów – A” położony jest w granicach obszaru i terenu górniczego „Witowskie
Cieplice”, ustanowionego koncesją nr 3/20 Ministra Środowiska z dnia 22.03.2011 r. na terenie
gmin Kościelisko i Czarny Dunajec.
Zapis w załączniku nr 1 do uchwały dopuszcza następujących formy zagospodarowania :
• realizację obiektów i urządzeń sportu i rekreacji , w szczególności związanych
z planowaną realizacją skoczni narciarskiej,
• obiekty stanowiące zaplecze skoczni oraz uzupełnienie jej programu funkcjonalnego
( takie jak zaplecze socjalne, obiekty gastronomiczne itp.),
• inne terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne,
• zieleń urządzona,
• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji.
Pytań do przedkładanej uchwały nie wnoszono , przystąpiono zatem do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXIV/215/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
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w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Czarny Dunajec , w zakresie dotyczącym obszaru „Chochołów – A”.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścił radny A. Ligas.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła pięciominutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał i tak :
ppkt. g)
Cykl następnych 15 uchwał dotyczył tematyki dalszej kontynuacji dzierżawy składników mienia
komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec, Chochołów i Piekielnik.
Wyjaśnień udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji Gospodarki
Nieruchomościami.
W trakcie podejmowania uchwał radny Chowaniec Sebastian zwrócił uwagę , iż niektóre
projekty uchwał w uzasadnieniu nie zawierają informacji dotyczącej uzyskanych kwot z tytułu
dzierżaw od podmiotów dzierżawiących.
Udzielając odpowiedzi Kierownik oświadczył , iż w przypadku kontynuacji dzierżaw, są to takie
same kwoty ustalone przy pierwszej dzierżawie , waloryzowane o współczynnik inflacji.
Kierownik uwagę radnego przyjął jako zasadę , którą będzie przestrzegał na przyszłość , przy
tego typu uchwałach.
Kolejno dokonywano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A Nr XXIV/216/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : dzierżawy składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
W trakcie przerwy salę obrad opuścił radny J. Tylka. Aktualna ilość Radnych -19.
ppkt. h)
U C H W A Ł A Nr XXIV/217/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
ppkt. i)
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U C H W A Ł A Nr XXIV/218/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr XXIV/219/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu.
ppkt. k)
Przy podejmowaniu uchwały w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki położonej
w Czarnym Dunajcu Towarzystwu Sportowemu Podhalański, radny Chowaniec Sebastian
poddał pod rozwagę okres dzierżawy , który proponuje się do 2018 roku i tym samym wiąże się
ręce przyszłej Radzie. Ponadto teren ten będzie zastawiony przez podmiot dzierżawiący pod
pewne inwestycje, a jest to teren o pow. 1,5 ha bardzo atrakcyjny i zdaniem radnego proponuje
się go wydzierżawić za przysłowiową złotówkę.
Udzielając odpowiedzi Kierownik Klocek i Wójt Gminy propozycję dzierżawy na okres 6 lat tj.
do 31 grudnia 2018 roku uzasadniali faktem , iż Towarzystwo Sportowe zwróciło się z prośbą
o wyrażenie zgody na dzierżawę terenu tzw. Campingu przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu
na okres 6 –ciu lat , ponieważ ubiega się o dotację dlatego umowa musi być zawarta na dłuższy
okres. Jest to teren rekreacyjny , którym do tej pory nikt nie był zainteresowany. W tej chwili
Towarzystwo Sportowe pragnie teren ten wydzierżawić na cele piłki plażowej.
Wójt Gminy argumentował , iż na tym terenie odbywają się mistrzostwa polski, ponadto zostały
wykonane pewne drobne inwestycje niezbędne do uprawiania tego typu sportu, które tak
naprawdę gmina winna wykonać, natomiast umowę w każdej chwili można rozwiązać. Jest to
promocja dla gminy po pierwsze , a po drugie młodzież z tego korzysta i tego typu
przedsięwzięcie należy popierać.
Przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXIV/220/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu.
ppkt. l)
U C H W A Ł A Nr XXIV/221/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu.
ppkt. m)
U C H W A Ł A Nr XXIV/222/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.
ppkt. n)
U C H W A Ł A Nr XXIV/223/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Chochołów.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu.
ppkt. o)

U C H W A Ł A Nr XXIV/224/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Chochołów.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 20 do protokołu.
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ppkt. p)
U C H W A Ł A Nr XXIV/225/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu.
ppkt. q)
U C H W A Ł A Nr XXIV/226/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu.
ppkt. r)
U C H W A Ł A Nr XXIV/227/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu.
ppkt. s)
U C H W A Ł A Nr XXIV/228/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu.
ppkt. t)

13

U C H W A Ł A Nr XXIV/229/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu.
ppkt. u )
Z wnioskiem o nadanie Medalu Gminy Czarny Dunajec zwróciła się Rada Sołecka Sołectwa
Czerwienne. Kapituła na posiedzeniu w dniu 30 października 2012 roku pozytywnie
zaopiniowała wniosek o nadanie medalu dla Pana Józefa Rafacz – Prezesa Koła Nr 52
Czerwienne Związku Podhalan w Ameryce Północnej , za zasługi dla Gminy Czarny Dunajec
i lokalnej społeczności oraz dla Księdza Leona Chałupka, za zasługi dla Gminy , w tym za
aktywną działalność na rzecz Parafii i lokalnej społeczności.
Pytań nie było , podjęte zostały uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXIV/230/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 26 do protokołu.
ppkt. v)
U C H W A Ł A Nr XXIV/231/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 27 do protokołu.
ppkt. w)
Trzy ostatnie planowane do podjęcia uchwały związane były ze zbyciem w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Dunajec, z przeznaczeniem
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zamianą nieruchomości
położonej w Czarnym Dunajcu w celu nabycia własności terenu zajętego pod ul. Parkową oraz
nabyciem przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Wróblówka, w celu
modernizacji skrzyżowania dróg gminnej i powiatowej.
Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec wydała pozytywna opinię w sprawie zbycie
nieruchomości oraz zamiany.
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Pytań nie było , zostały podjęte uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXIV/232/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu.
ppkt. x)
U C H W A Ł A Nr XXIV/233/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 29 do protokołu.
ppkt. y)
U C H W A Ł A Nr XXIV/234/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Wróblówka.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 30 do protokołu.
Ad. pkt. 10. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielał Kierownik Referatu Budownictwa – Chlebek
Antoni.
W sprawie zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej oraz odśnieżania i wywozu śniegu
pozostawionego na chodnikach w miejscowości Chochołów – Urząd Gminy wystąpi do Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu oraz Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedzialnego za
utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.
Zostanie dokonany przegląd i zniszczone kosze na śmieci zostaną wymienione w rejonie
przystanków autobusowych i parkingu w miejscowości Chochołów.
W kwestii postawienia znaków drogowych „Zwierzęta gospodarskie” przy drodze powiatowej
w miejscowości Stare Bystre zostanie również wystosowane pismo do Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Targu.
Odpowiedź na interpelację radnego S. Chowaniec w kwestii zagospodarowania budynku po
byłym gimnazjum w Czarnym Dunajcu , udzielając odpowiedzi Wójt Gminy oświadczył ,iż na
dzień dzisiejszy nie została jeszcze podjęta decyzja dotycząca zagospodarowania tegoż budynku
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i nie zostanie podjęta do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z dalszym funkcjonowaniem
Liceum Salezjańskim w Czarnym Dunajcu. W razie przejęcia Liceum przez gminę jego siedziba
mogłaby się mieścić w tym budynku.
W kwestii umieszczania odpowiedzi na interpelacje Radnych na stronie internetowej gminy
Sekretarz Gminy ustosunkowując się do tego typu interpelacji stwierdził ,że nie ma wymogu
formalnego w tej kwestii , natomiast każdy radny zgłaszając swoją interpelacje otrzymuje
odpowiedź bezpośrednio na sesji Rady ,bądź też po uzyskaniu odpowiedzi z innych instytucji
odpowiedź taką otrzymuje na piśmie.
Sprawa zamontowania barierki na drodze powiatowej Piekielnik – Podszkle, w pozostałej
brakującej części zostanie przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Targu.
W tym miejscu radny Chowaniec Sebastian wnioskował o zastosowanie barierek ochronnych
linowych zamiast energochłonnych blaszanych , które jego zdaniem są gorsze w stosunku do
linowych.
Interpelacja Przewodniczącej Rady dotyczącą udrożnienia i regulacji studzienek kanalizacji
burzowej na ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu została przekazana Rejonowi Dróg
Wojewódzkich w Nowym Sączu, do dnia dzisiejszego Urząd Gminy nie otrzymał odpowiedzi.
Ad. pkt. 11. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
radny Gonciarczyk Stanisław pytał dlaczego renowacja nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 958 Pieniążkowice – Czarny Dunajec została wykonana - według niego wyrywkowo - na
odcinku od miejsca cmentarza żydowskiego w Czarnym Dunajcu do pierwszego zakrętu na
prostą w kierunku Pieniążkowic. Radny prosił o wyjaśnienie , co było powodem tego, czy ten
odcinek był najbardziej zniszczony?.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował ,że gdyby remont był wykonywany w rejonie
tzw. Borów to w grę wchodziła sprawa wykonania podbudowy i wtedy renowacja byłaby
wykonana na odcinku tylko 1 km, natomiast za te pieniądze została zmodernizowana
nawierzchnia na odcinku 1,5 km od cmentarza żydowskiego w Czarnym Dunajcu w kierunku
Pieniążkowic
Sołtys Kowalczyk Władysław poruszył sprawę związaną z rozpoczęciem prac nad studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Na jakim etapie są obecnie prace z tym
związane i co z wnioskami które zostały złożone przez Rady Sołeckie i osoby prywatne
i dlaczego w pewnych wypadkach da się zmienić studium, czego przykładem jest podjęta dzisiaj
uchwała przez Radę , a w innych nie.
Ustosunkowując się Kierownik Chlebek stwierdził , iż masowo zostało złożone wnioski przez
osoby prywatne oraz dodatkowo różnego typu protesty dotyczące przede wszystkim przebiegu
obwodnic, w związku z tym podjęto decyzję , iż w pierwszej kolejności należy wyznaczyć
spotkanie robocze z projektantem, celem przeanalizowania wniosków , a także możliwości ich
wprowadzenia do dokumentacji planistycznej. W temacie stricte podjętej uchwały w sprawie
zmiany skoczni w Chochołowie Kierownik stwierdził ,że dlatego uchwała została podjęta przez
Radę , ponieważ wskazane miejsce było niezgodne ze studium, dlatego wyrywko należało
dokonać zmiany studium.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 12 40 dokonała zamknięcia obrad XXIV sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata
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