P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2012
z XXVI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 14 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 19 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Gonciarczyk Stanisław – radny z Odrowąża , jego nieobecność spowodowana jest wyjazdem
za granicę,
2. Stalmach Józefa Zofia – radna z Chochołowa.
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 19 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 zwróciła się z zapytaniem do Rady , czy są uwagi do proponowanego porządku
obrad.
Żadne uwagi ani też wnioski nie zostały zgłoszone, w związku z czym projekt 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.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Wręczenie Medali Gminy Czarny Dunajec.
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2011 – 2023.
9. Budżet Gminy Czarny Dunajec na 2013 rok :
a) Dyskusja,
b) podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013,
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c) podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2013- 2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czarny Dunajec dla obszaru „Chochołów -13”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Czarny Dunajec.
15.Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec.
16.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec.
17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
19.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy składników mienia komunalnego na terenie Gminy
Czarny Dunajec.
20.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Wręczenia Medali Gminy Czarny Dunajec dokonała Przewodnicząca Rady Gminy
i Wójt Gminy. Medale zostały przyznane uchwałami Rady Gminy w dniu 9 listopada 2012 roku
dla : Ojca Leona Chałupka Proboszcza Parafii Czerwienne – Bachledówka oraz dla Pana
Józefa Rafacz –Prezesa Koła Nr 52 Czerwienne Związku Podhalan w Ameryce Północnej.
Medale przyznano za zasługi dla Gminy Czarny Dunajec oraz aktywną działalność na rzecz
Parafii i lokalnej społeczności.
W imieniu nagrodzonych ,w związku z ich nieobecnością Medale odebrał Sołtys Sołectwa
Czerwienne – Krzysztof Bartoszek.
Ad. pkt. 4. Z protokołem z XXV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Zięba Józef Franciszek,
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 XXV sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 19 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 5. 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. 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.
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Ad. pkt. 6. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych interpelacji głos zabrał :
radny Szuba Władysław który zwrócił się z prośbą o przedłużenie chodnika w stronę Czarnego
Dunajca o około 50 m do drogi gminnej tzw. „Do Miśkowca” w miejscowości Piekielnik.
Obecnie zakończenie chodnika powoduje zablokowanie wypływu wody z kanału burzowego.
Pod wspomnianą drogą znajduje się przepust i wskazane jest połączenie kanału burzowego
z przepustem. Takie rozwiązanie radny proponował przy projektowaniu i nie rozumie dlaczego
nie zostało to uwzględnione.
Ad. pkt. 7. Propozycję zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Do przesłanych wcześniej materiałów radnym zostały jeszcze dodatkowo wprowadzone dwie
zmiany , dlatego projekt uchwały został przedstawiony w zmienionej formie, w związku
z zawiadomieniem o zwiększeniu środków na uzupełnienie dochodów gminy o 48.202 złote
z przeznaczeniem na przedszkola i punkty przedszkolne. Druga zmiana związana była ze
zmniejszeniem dotacji na zadanie : „ Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości
powietrza na Podhalu” , ponieważ ostateczna wysokość dotacji wpłynie po rozliczeniu zadania ,
czyli w 2013 roku.
Pozostałe zmiany dotyczyły zadań , których realizacja nie została rozpoczęta lub środki były za
wysokie w stosunku do uzyskanych kwot z przetargu : rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu
170.314 zł, ścieżka rowerowa 359.057 zł, remont budynku po gimnazjum 380.000 zł, zakup
działek 141.000 zł, budowa lodowiska 175.000 zł, doradztwo podatkowe 58.986 zł.
W Dziale 900 – zwiększenie o 709.073 zł , ze środków wydatków niewygasających na realizację
programu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”.
Ostatecznie zwiększenie dochodów nastąpiło o kwotę 201.716 złotych i zmniejszenie wydatków
budżetu gminy o kwotę 575.357 złotych.
Do przedkładanego projektu uchwały pytań nie było , dokonano jej podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XXVI/243/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2012 rok dokonano
również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, a dotyczących zmian kwot
dochodów , wydatków oraz przychodu budżetu gminy na 2012 rok.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXVI/244/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
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w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011
– 2023.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Budżet Gminy Na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy. Przedstawiając budżet
gminy Skarbnik w pierwszej kolejności zapoznała Radę z Autopoprawką Wójta Gminy do
projektu budżetu na rok 2013 , z 14 listopada 2012 roku. Autopoprawka związana była ze
zwiększeniem dochodów i wydatków gminy o 100.000 złotych z tytułu zbiórki i wywozu
odpadów komunalnych. W opinii RIO do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok ,
Regionalna Izba zwraca uwagę , iż nie wyodrębniono w formie załącznika do uchwały wpływów
z tego tytułu. Oprócz wspomnianej zmiany kolejna związana była ze zmniejszeniem
planowanych rozchodów o kwotę 199.000 złotych , w związku z tym ,że nie została zaciągnięta
pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zostają
przeznaczone na dwa zadania : 50.000 zł na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu i 149.000
zł na planowaną modernizację kotłowni dla budynków administracyjnych i remizy OSP
w Czarnym Dunajcu.
Budżet na 2013 rok opracowany został na podstawie obowiązującej aktualnie ustawy o finansach
publicznych. Budżet Gminy składa się z dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów
i rozchodów budżetu.
Budżet gminy w Czarnym Dunajcu na 2013 rok zamyka się następującymi kwotami :
Dochody 57.999.352 złote,
Wydatki 59.570.352 złote
Przychody 4.800.000 złotych , w tym
kredyty i pożyczki w wysokości 4.800.000 złotych zaciągane na :
• budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej – Chochołów 1.500.000 złotych,
• modernizacja budynków ośrodków zdrowia 500.000 złotych,
• kredyt na pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na modernizację drogi powiatowej Stare
Bystre – Ciche – 1.500.000 złotych,
• kredyt na modernizację mostu we Wróblówce – 500.000 złotych,
• pożyczka na zakup samochodu bojowego dla OSP Czarny Dunajec – 300.000 złotych,
• pożyczka na zakup samochodu bojowego dla OSP Czerwienne Górne – 500.000 złotych,
Rozchody 3.229.000 złotych (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów).
Różnica między dochodami i wydatkami to deficyt w kwocie 1.571.000 złotych.
Główne źródła dochodów :
Subwencje 38.397.955 złotych tj. 66,32% dochodów, w tym : subwencja oświatowa
20.509.159 złotych tj. 35,43% dochodów, subwencja wyrównawcza 16.395.521 złotych tj.
28,32% dochodów i subwencja równoważąca 1.493.275 złotych tj. 2,58% dochodów.
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 7.911.649 złotych tj. 13,67% dochodów, w tym
głównie na wypłatę zasiłków rodzinnych.
Dochody z podatków i opłat 7.014.818 złotych tj. 12,12% dochodów, w tym udziały
w podatku dochodowym 4.110.318 złotych ( 58,60% wszystkich wpływów z podatków
i opłat).
Dotacje na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 2.009.822
złote, tj. 3,47% dochodów.
W porównaniu do budżetu 2012 roku część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta o 951.067
złotych tj. o 4,87%. Subwencja część wyrównawcza zwiększenie o 622.366 złotych tj.
o 3,95%, subwencja część równoważąca zmniejszenie o 106.369 złotych , czyli zmniejszenie
o 6,65%.
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Wydatki budżetu :
Ogółem wydatki wynoszą 59.570.352 złote i dzielą się na :
Wydatki bieżące 51.180.460 złotych – 85,92% wydatków,
Wydatki majątkowe 8.389.892 złote – 14,08% wydatków,
Największe pozycje budżetu :
Oświata i wychowanie 27.263.037 złotych tj. 45,77% budżetu , bez inwestycji wydatki
bieżące wynoszą 27.063,037 złotych, tj. 45,43% wydatków ogółem, a wydatków bieżących
ogółem jest to 52,88%.
Pomoc społeczna – 9.025.266 złote, tj. 15,15% wydatków,
Transport i łączność czyli pomoc na drogi wojewódzkie, pomoc na drogi powiatowe , drogi
gminne i polne – 6.970.390 złotych – 11,71% wydatków,
Administracja publiczna ( Urząd Gminy , Rada Gminy) – 4.849.334 złote – 8,14%
wydatków,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.707.164 złote – 4,55% wydatków,
Kultura fizyczna 1.500.000 złotych – 2,52% wydatków,
Koszty obsługi długu publicznego – 1.972.989 złotych – 3,32% wydatków.
W powyższych kwotach mieszczą się wydatki wydzielone w budżecie jako Fundusz Sołecki
w ogólnej kwocie 626.567 złotych ( z wyliczenia 352.615 złotych + zwiększenie o kwotę
273.952 złote).
Zadłużenie gminy :
Zadłużenie na koniec 2012 roku wynosiło 28.721.000 złotych , co stanowi 42,88%
planowanych dochodów budżetu. Po zaciągnięciu planowanych w 2013 roku kredytów
i pożyczek w kwocie 4.800.000 złotych i spłacie rat pożyczek i kredytów w kwocie
3.229.000 złotych, zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 30.292.000 złote, co stanowić
będzie 52,23% dochodów przy możliwym zadłużeniu do 60% planowanych dochodów.
W 2012 roku planowane spłaty rat kredytów 3.229.000 złotych i odsetek 1.500.000 złotych +
zabezpieczenie środków na ewentualne spłaty udzielonych gwarancji 472.989 złotych, razem
to kwota 5.201.989 złotych , co stanowi 8,97% dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku
15 % planowanych dochodów.
Wszystkie dokumenty związane z projektem budżetu – Objaśnienia, projekt uchwały
budżetowej, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zostały
przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Uchwałą Nr S.O. XI/421/39/12 Składu Orzekającego Kolegium RIO z dnia 10 grudnia 2012
roku postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2013.
W uzasadnieniu RIO zwraca uwagę ,iż projekt uchwały został przesłany w wymaganym
terminie, sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W toku analizy
przedstawionych dokumentów składających się na projekt uchwały , Skład Orzekający
zwrócił uwagę na następujące jej zapisy i zagadnienia :
1) W załączniku nr 7 wśród zadań przewidywanych do realizacji w 2013 roku ze środków
funduszu sołeckiego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim, wykazano m. in. wydatki w ramach środków wyodrębnionych dla
Sołectw : Odrowąż , Stare Bystre i Załuczne w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na remonty
remiz OSP odpowiednio w kwotach : 25.000 zł, 10.000 zł i 7.000 zł, a w ramach środków
wyodrębnionych dla Sołectwa Podczerwone – wydatki w rozdziale 75412 na modernizację
placu przed remizą OSP, w kwocie 29.550 zł. Skład Orzekający zauważa ,że jeśli budynki
określone jako „remizy OSP” , a w przypadku Sołectwa Podczerwone – nieruchomość
gruntowa stanowiąca plac przed remizą OSP , nie są własnością Gminy, to finansowanie
remontów (modernizacja) tych nieruchomości z budżetu może być realizowane tylko
w zakresie w jakim stanowi to zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży
Pożarnych, w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej i w formach przewidzianych w tejże ustawie.
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2)

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok nie wyodrębnia w odpowiedniej formie
wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na
gospodarowanie odpadami. Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy,
a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Zatem dochody i wydatki w przedmiotowym zakresie winny
być określone w planie dochodów i wydatków budżetu, stosownie do unormowania
art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Projekt Budżetu Gminy na 2013 rok Gminy Czarny Dunajec wraz z Objaśnieniami – stanowi
zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka nr 1 Wójta Gminy do projektu budżetu gminy na 2013 rok – stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Dyskusja :
radny Tadeusz Czepiel rozpoczynając dyskusję zwrócił uwagę , iż porównując budżet
z poprzednimi latami jest on mniejszy zarówno po stronie planowanych dochodów jak
i wydatków , deficyt jest na przyzwoitym poziomie, zadłużenie gminy wzrasta do 30 mln.
złotych , jednak w 2014 roku zmienia się wskaźnik zadłużenia i może warto wykorzystać ten
ostatni rok. Odnosząc się stricte do budżetu zwrócił uwagę na następujące pozycje w budżecie
gminy, które jego zdaniem budzą niepokój, bądź też nie do końca są uzasadnione racjonalnie
biorąc pod uwagę , iż projekt budżetu zakłada pewne oszczędności :
dopłata do ścieków – w budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 594.000 złotych.
Jego zdaniem dopłata taka powinna być zastosowana , w przypadku śmieci , jednak ustawa tego
nie przewiduje. Podnosił ,że jest to ograniczenie samorządności Samorządom i krok do tego ,
aby również w niedalekiej przyszłości nie było możliwości dopłaty z budżetu gminy również do
ścieków. Analizując budżet można wysunąć wniosek ,że miejscowości , które zrealizowały
swoje inwestycje i remonty, zaciągając przy tym kredyty muszą je spłacać, ale z kolei rodzi się
pytanie czy dopłata do ścieków musi być ze środków ogólnogminnych, czy dopłatą nie powinno
się obciążyć te miejscowości , które z tego korzystają , bez miejscowości Koniówka , gdzie
przyłącza kanalizacyjne są prawie w 100 % zrealizowane. Nie można kosztami taryfy obciążać
miejscowości , które nie mają wykonanej kanalizacji.
Zastrzeżenia jego budziła także planowana budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu , gdzie
w budżecie przeznacza się środki finansowe , w wysokości 4.500.000 złotych. Argumentował ,
aby wzorem miasta Nowy Targ ograniczyć się jedynie do budowy ślizgawki z pełnym jej
zapleczem. Problem nie tkwi w budowie tego przedsięwzięcia , lecz w jego utrzymaniu. Żadne
lodowisko w Polsce się nie finansuje i nie jest ekonomiczne. Proponował , żeby środki
przeznaczone na ten cel przesunąć na miejscowości , które spłacają zadłużenie wewnętrzne
i w budżecie na 2013 rok nie mają żadnych środków, natomiast lodowisko w całości winno być
finansowane ze środków własnych miejscowości Czarny Dunajec.
Kolejne jego zastrzeżenia budził fakt dopłaty do utrzymania toalet publicznych w Czarnym
Dunajcu – dochód z tytułu opłat za korzystanie z toalet to kwota 6.000 zł, natomiast wydatek
45.000 złotych.
Zwrócił uwagę również na wysokie wydatki w Administracji , a dodatkowo planuje się jeszcze
zatrudnienie pracownika w związku z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
Dał pod rozwagę , aby w ramach reorganizacji obowiązki te podzielić między pracowników
urzędu i nie generować dodatkowych kosztów.
radny Klimowski Władysław zabierając głos odniósł się głównie do wystąpienia swego
przedmówcy nie zgadzając się z wysuwanymi przez niego tezami.
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Przypomniał fakt, gdy gmina przystępowała do Spółki Podhalańskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, to radny T. Czepiel był największym zwolennikiem, radni z Czarnego Dunajca
byli przeciwni temu. Zwrócił się do radnego z pytaniem jakie jest wyjście dzisiaj , co radny by
sugerował, przecież gmina oddała majątek wartości około 18 mln. złotych. W temacie
planowanej budowy lodowiska stwierdził, że wszystkie wykonywane inwestycje w miejscowości
Czarny Dunajec i podejmowane decyzje są przez radnego negowane, przykładem jest szkoła, czy
szalety publiczne. W dalszej części swojego wystąpienia argumentował zasadność budowy
lodowiska, ponieważ już w Czarnym Dunajcu takie lodowisko kiedyś istniało i powinniśmy
wszystko robić , aby je wykonać.
radny Tadeusz Czepiel odnosząc się do zarzutów przyznał że był zwolennikiem przystąpienia
do spółki , ale wtedy były perspektywy na budowę oczyszczalni i kanalizacji we wszystkich
miejscowościach gminy, sam Czarny Dunajec nie stracił finansowo , gdyż zostały wykonane
inwestycje na kwotę 16 mln. złotych. Przekonywał ,że gmina nie powinna się zgadzać na
warunki dyktowane przez spółkę, tylko trzeba podjąć jakieś konkretne działania, gmina
Ochotnica wystąpiła ze spółki i sama wykonuje inwestycje. Porównywał , iż stawki za ścieki
w gminach ościennych są duże niższe niż w Czarnym Dunajcu, chociaż gmina Raba Wyżna jest
w spółce w ramach Dorzecza Raby. Nie zgodził się z twierdzeniem swojego przedmówcy, iż
jakoby był przeciwny inwestycjom w Czarnym Dunajcu , jest natomiast za racjonalnym
wykorzystaniem środków finansowych, w pierwszej kolejności należało pomyśleć o budowie
lodowiska bez trybun i zadaszenia, jeśli po roku funkcjonowania okazałoby się ,że jest
zainteresowanie i duża ilość osób z niego korzysta, to wtedy dopiero myśleć o dalszej jego
rozbudowie.
Trwającą polemikę przerwała Przewodnicząca Rady , udzielając głosu Wójtowi Gminy , który
odniósł się do uwag podnoszonych w trakcie dyskusji. Odnosząc się do zadłużenia gminy
stwierdził, iż mówiąc o 30 mln. złotych zaciągniętego kredytu, należy wziąć pod uwagę fakt , iż
w ramach tego kredyty gmina uzyskała dodatkowo 40 mln. złotych w formie dofinansowania.
W kwestii przystąpienia do spółki Wójt przyznał , iż decyzja być może nie była do końca
słuszna, gdyż gmina w ramach własnych środków mogła realizować inwestycje, ale wiedza 10 lat
temu była zupełnie inna i nie było tego doświadczenia o jakie dzisiaj wszyscy są mądrzejsi i nie
można już do tego wracać. W temacie planowanej budowy lodowiska Wójt dał przykład
powstałych boisk „Orlik 2012” w trzech miejscowościach gminy , które to miejscowości nie
partycypowały w kosztach ich budowy. Ślizgawka w Nowym Targu od paru dni jest nieczynna ,
ponieważ śnieg stopniał i temperatura jest dodatnia. Wójt stwierdził ,że nie będzie wykonane
zadaszenie nad lodowiskiem jeżeli nie będzie środków finansowych, natomiast nie chodzi
o lodowisko wymiarowe tylko żeby w pełni było wykorzystywane. Ponadto gmina będzie czyniła
działania w kierunku pozyskania środków pozabudżetowych.
Na koniec swojego wystąpienia zwrócił się z apelem do Radnych o przegłosowanie
przedkładanego projektu budżetu gminy na 2013 rok, który tak naprawdę nie jest złym
budżetem, natomiast w ciągu roku można dokonywać stosownych zmian.
radny Garbaciak Tomasz zgodził się z podnoszonymi głosami w dyskusji , podkreślając że
„czerwone światło się zapaliło” w momencie kiedy padała informacja o zadłużeniu gminy
w wysokości 52% i na pewno na wszystkich to powinno zadziałać. Osobiście nie jest przeciwny
planowanej budowie lodowiska, jednak jego budowa powinna być podzielona na etapy
i budowane racjonalnie, tak aby było do udźwignięcia dla przyszłej władzy. Podkreślał również ,
aby poczynić działania w sprawie pozyskania dodatkowych środków, ponadto należy również
przygotować informację na temat wpływu dochodów do budżetu gminy z poszczególnych
Sołectw. Co do spółki stwierdził ,że spółka nie przedstawia żadnej alternatywy dla gminy nie
mówiąc o popełnionych błędach przy projektowaniu i realizacji kanalizacji. Trzeba jednak nad
tym się zastanowić i wszystkie głosy , które padły podczas dyskusji powinny być w najbliższym
czasie przez Wójta rozpatrzone. W związku z tym ,że na terenie gminy funkcjonuje 13 szkółek
narciarskich wnioskował o przygotowanie trasy pod letnie treningi na nartolotkach.
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Na tym została zakończona dyskusja , przystąpiono do głosowania uchwały budżetowej.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Czarny Dunajec na rok 2013 Nr XXVI/245/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku – stanowiącą załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Fakt podjęcia uchwały budżetowej przyjęto brawami.
Po podjęciu uchwały glos kolejno zabrali Przewodnicząca Rady dziękując Pani Skarbnik Gminy
za wkład pracy związanej z przygotowaniem budżetu gminy wyrażając nadzieję ,że jego
realizacja będzie przebiegała nienagannie oraz Wójt Gminy za jednomyślność przy podjęciu
trudnej decyzji jaką jest uchwała budżetową. Ze swej strony zapewnił ,że realizacja budżetu
będzie przebiegała prawidłowo, chociaż na pewno w ciągu roku budżetowego będą dokonywane
zmiany. Swoje podziękowania kierował również do Skarbnik Gminy i Sołtysów Sołectw za
współpracę przy realizacji budżetu w roku 2012, prosząc jednocześnie o taką współpracę w roku
2013.
ppkt. c)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Dunajec na lata 2013 – 2024 jest ściśle
powiązana z budżetem gminy, dlatego też zmianie uległ deficyt budżetowy, zmniejszyły się
również wysokości spłaty rat kredytu. Ponadto spłaty kredytów zaciągnięte na samochody
strażackie planowane były do spłaty w ciągu 4 lat , jednak Wojewódzki Fundusz poinformował
o zmianie zasad spłaty , proponując wydłużenie spłaty do 8 lat , powoduje to wzrost odsetek ,
jednak wpływa na ewentualną możliwość częściowego umorzenia pożyczki. Dlatego pożyczka
w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Czerwiennego i Dunajca w wysokości 800.00 złotych
będzie spłacana prze 8 lat. Nie wprowadza się do prognozy nowych przedsięwzięć, zostają te
które już do tej pory były uchwalone w Wieloletniej Prognozie jako dalsza ich kontynuacja.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXVI/246/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie : Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013 – 2024.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-cio minutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał :
Ad. pkt. 10. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii przedstawił Walkosz Marian – Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Projekt Programu został przedłożony Radzie Gminy przed sesją, jednak na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 grudnia br. Komisja zawnioskowała
o wprowadzenie w rozdziale V dodatkowego pkt. 9 o treści : „ Co najmniej jedną trzecią ilości
kontroli w roku 2013 powinny stanowić kontrole doraźne, przeprowadzone wśród
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Kontrole doraźne będą
przeprowadzane przez upoważnionych przez Wójta Gminy członków Gminnej Komisji
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu bez
wcześniejszego powiadomienia przedsiębiorcy o terminie i miejscu kontroli „.
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Radca Prawny Walkosz Marian ustosunkował się do tego zapisu od strony prawnej,
informując , iż tego typu zapis jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższy
zapis pozostaje w kolizji z normą prawną objętą w art. 18 pkt. 3 ustawy z 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , który stanowi , że do kontroli działalności
gospodarczej stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zgodnie z art.
79 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę
o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się
tylko w przypadkach gdy :
• kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej
umowy międzynarodowej,
• przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa
lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.
• przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednio zagrożeniem życia, zdrowia lub
środowiska naturalnego,
• przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczenie pism na
podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
Również stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 29
marca 2012 roku, skierowane jako odpowiedź Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest w tym zakresie podobne.
Dyskusji nie było , przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXVI/247/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego ustalono na
łączną kwotę w wysokości 1.132.425 złotych i dotyczył następujących zadań :
• przebudowę ujęcia wody w Podczerwonem oraz ujęcia wody w Czarnym Dunajcu –
dokumentacja – 68.265 zł,
• budowa chodnika w Podczerwonem – dokumentacja – 7.426 zł,
• budowa chodnika w Podczerwonem – porozumienie z Województwem – 200.000 zł,
• zatoka autobusowa we Wróblówce – dokumentacja – 5.904 zł,
• budowa chodnika w Ratułowie – dokumentacja – 11.267 zł,
• zmiany w planie zagospodarowani przestrzennego – 33.000 zł,
• budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu – 806.563 zł.
Ostateczny termin dokonania wydatku upływa z dniem 30 czerwca 2013 roku.
Pytań nie było, dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A L A Nr XXVI/248/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
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w sprawie : ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. Zmiana uchwały z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podatku od
nieruchomości na 2013 rok polegała na dostosowaniu zapisu pkt. 2 litery „d” z literalnym
brzmieniem ustawy o treści: „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2
powierzchni użytkowej – 3,90 zł.”. Wysokość podatku pozostała na tym samym poziomie.
Zmiana dokonana była na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w trybie nadzoru
wskazała powyższą nieścisłość.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVI/249/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30
listopada 2012 roku , w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz
zwolnień z podatku od nieruchomości.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania gminy dotyczyła projektowanej
skoczni w miejscowości Chochołów.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVI/250/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny
Dunajec dla obszaru „Chochołów – 13”.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.14. Plik kolejnych uchwał dotyczył nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie od lipca 2013 roku. Komentarza
udzielał Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Pierwsza uchwała dotyczyła regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Regulamin zawierał wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości, uprzątnięcia błota ,śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi, rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczenia i utrzymania tych pojemników, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, obowiązki osób utrzymujących
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zwierzęta domowe, wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz inne
wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Wiele zapisów z dotychczasowego Regulaminu zostało wykreślonych ,dlatego ,że w tej chwili
organy nadzoru bardzo zwracają uwagę na to , aby nie powtarzać i nie rozszerzać i nie
definiować zapisów ustawowych. Regulamin zawiera rzeczy niezbędne, upoważnienia dla Rady
Gminy, wprowadzono też niektóre zmiany podyktowane faktem zmiany całego systemu. Co
prawda w gminie naszej był realizowany wywóz odpadów komunalnych dokonywany na
podstawie przeprowadzonego Referendum, nie mniej jednak zostały wprowadzone pewne
modyfikacje.
W ramach dyskusji głos zabrał radny Tadeusz Czepiel zwracając uwagę na następujące kwestie
: w § 7 pkt. 3 proponował rozszerzyć zapis o nakaz montowania płotków przeciwśniegowych na
dachach budynków, w związku z zapisem w § 27 pkt. 3 pytał czy zakaz składowania obornika
w pryzmach dotyczy obornika składowanego przy zabudowaniach, czy też wywiezionego.
Proponował zapis rozszerzyć o kwestię składowania tzw. balów. Wnioskował , aby w § 21 ust. 1,
pkt.1 - skrócić termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej .
Do propozycji odniósł się Sekretarz Gminy – Regulamin określa szczegółowe zasady dotyczące
wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące :
uprzątnięcie błota , śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, natomiast stawianie płotków na dachach domostw regulują przepisy ustawy –
prawo budowlane i nie leży to w kompetencji Rady Gminy.
Ostatecznie zgłoszone zostały następujące wnioski do Regulaminu :
W § 21 ust. 1 pkt. 1 termin przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
skrócić z 9 miesięcy do 6 miesięcy.
W wyniku jawnego głosowania wniosek został przyjęty , przy 19 głosach „za”.
§27 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie : „ Zabrania się składowania obornika w pryzmach, poza
przeznaczoną do tego płytą na obornik, w odległości mniejszej niż 50 m. od domostw”.
W wyniku jawnego głosowania wniosek powyższy został przyjęty , przy 19 głosach „za”.
Następnie została podjęta uchwała jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXVI/251/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 15. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – art. 6k ust. 1 pkt. 1 Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru
jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty. Po przeprowadzeniu konsultacji
uznano , iż najbardziej uzasadnione społecznie jest przyjęcie na podstawie art. 6j ust. 2 jednej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Jednocześnie w zależności od wielkości gospodarstwa domowego , zastosowano opłaty
w wysokości odpowiadającej określonej części przyjętej stawki. Zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z pobranych opłat
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , które
obejmują koszty :
a) odbierania, transportu, zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
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c) obsługi administracyjnej tego systemu.
Ogólną kwotę funkcjonowania nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych szacuje się na poziomie około 930 tys. zł. Przy zastosowaniu opłat określonych
w uchwale, oraz przyjęciu ogólnej liczby gospodarstw domowych na poziomie ok. 4500 oraz
przy założeniu liczebności gospodarstw domowych na podstawie danych GUS oraz specyfikacji
populacji na terenie Gminy, zakłada się ,że kwota zebranych opłat wyniesie ok. 900 tys. zł
i pozwoli tym samym na pokrycie kosztów wprowadzenia i funkcjonowania nowego systemu
odbioru i gospodarowania odpadami.
W ramach przedkładanej uchwały głos zabrali :
radny Chowaniec Sebastian proponował , aby nie zatrudniać dodatkowego pracownika do
spraw dystrybucji i zbierania deklaracji w sprawie opłat i przeznaczać dodatkowe koszty , tylko
obowiązki te zlecić pomiędzy przykładowo 3 pracowników dotychczas zatrudnionych
i ewentualnie zwiększyć im wynagrodzenie. Ponadto jego zdaniem przeznaczenie kwoty
w wysokości 15.000 zł za nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania jest zbędne , ponieważ
według niego takie oprogramowanie może wykonać informatyk.
Ustosunkowując się do spostrzeżeń radnego Sekretarz oświadczył, że bardziej minimalnych
kosztów nie da się przewidzieć, koszt 15 tysięcy przeznaczony jest nie tylko na oprogramowanie,
ale również na zatrudnienie dodatkowego pracownika , który zgodnie z ustawą winien być
zatrudniony. W dalszej części Sekretarz zwrócił uwagę na ogrom pracy związanej ze zbieraniem
deklaracji, pomimo że obowiązek gospodarowania odpadami był przejęty przez gminę , to
jednak nowy system jest bardziej skomplikowany, więcej formalności z tym związanych.
radny Czepiel Tadeusz zwrócił uwagę na znaczny wzrost opłaty i dodatkowe obciążenie dla
mieszkańców oraz braku możliwości dopłaty z budżetu gminy. Wzrost w granicach średnio
około 100% , a w niektórych grupach nawet o 180%. Zgodził się ze swoim przedmówcą
w kwestii nie zatrudniania dodatkowego pracownika, argumentował ,iż pracy będzie mniej
ponieważ nie będą wystawiane decyzje. Co w takim przypadku kiedy wpływy zebrane od
właścicieli będą mniejsze od zakładanych, czy będzie możliwość dopłaty z budżetu, czy będzie
dodatkowe obciążenie dla mieszkańców – pytał radny.
Skarbnik Gminy udzielając odpowiedzi na ostatnie pytanie radnego stwierdziła, iż do tyłu nie
może być zwiększenia, natomiast będzie to sygnał ,że stawki opłat trzeba podnieś na rok
następny. Przyznała , iż gmina nie powinna była z budżetu dopłacać do śmieci, i nie można
porównywać dopłat do 1 m3 ścieków z dopłatą do śmieci, błędem było również to ,że co roku nie
były podnoszone opłaty. Dlatego w tej chwili podwyżka może okazać się dla mieszkańców
drastyczna. W kwestii planowanego zatrudnienia dodatkowego pracownika Skarbnik Gminy
poinformował , iż na dzień dzisiejszy w Referacie Finansowym i Księgowości jest zatrudniony
pracownik , który do tej pory zajmował się nie tylko sprawę śmieci, lecz do jego obowiązków
należy również podatek od środków transportowych, woda w Czarnym Dunajcu. Decyzje
owszem były wystawiane, ale tylko raz do roku, większość mieszkańców płaciła opłatę
jednorazowo, ponadto stwierdziła , że zebranie deklaracji będzie czynnością trudniejszą niż
wystawienie decyzji.
W trakcie dalszej dyskusji padały głosy oprotestowania ustawy narzucającej Samorządom nowy
system gospodarki odpadami, oraz konieczność opracowania instrukcji dla Sołtysów i radnym ,
która ułatwiłaby przekazywania informacji dla mieszkańców.
Sekretarz zabierając głos w podnoszonych sprawach oświadczył , iż gmina ma ustawowy
obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej. Zadeklarował , iż takie ulotki informacyjne
zostaną przygotowane, z której będzie jasno wynikało jak należy postępować. Dla jasności
sytuacji raz jeszcze przypomniał , iż gminy z protestem wystąpiły. Naszą Gminę najbardziej
nurtuje sprawa taka, że zebrane opłaty muszą pokryć koszty i że gmina nie może dopłacać do
śmieci , jak to czyniła do tej pory, natomiast w innych gminach fakt ten nie budzi żadnych
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kontrowersji. Oświadczył ,iż protest taki można przygotować, ale trzeba sobie zdać sprawę ,że to
będzie „głos wołającego na pustyni”.
Na tym Przewodnicząca dyskusję zakończyła , poddając projekt uchwały pod głosowanie:
U C H W A Ł A Nr XXVI/252/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie : metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16. W związku z tym ,że kolejne uchwały dotyczyły sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych , terminu , częstotliwości i trybu uiszczania
opłat oraz wzoru deklaracji i nie budziły żadnych kontrowersji , po krótkim komentarzu
udzielanym przez Sekretarza Gminy ,przystępowano bezpośrednio do ich głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXVI/253/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 17.

U C H W A Ł A Nr XXVI/254/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 18.
U C H W A Ł A Nr XXVI/255/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku
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w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami
„za” podjęła przedmiotowa uchwałę – stanowiącą załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem uchwały salę obrad opuścili radni : Gewont Józef, Tylka Jan i Zięba Józef.
Aktualna ilość radnych – 16.
Ad. pkt. 19.
Ostatni projekt uchwały planowany do podjęcia na dzisiejszej sesji dotyczył dzierżawy
składników mienia komunalnego na terenie Gminy Czarny Dunajec. Przedkładana uchwała
budziła wiele niejasności i zdaniem niektórych radnych tak naprawdę była zbyt ogólna i nie do
końca dopracowana, w związku z czym padały nawet głosy za jej przesunięciem na kolejną sesję.
Ostatecznie projekt uchwały został poddany pod głosowanie, w wyniku którego uchwała nie
została podjęta , przy 2 głosach „za” , 9 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” –
w obecności 16 Radnych aktualnie biorących aktualnie udział w posiedzeniu.
Ad. pkt. 20. Jedyna odpowiedź na interpelację radnego dotycząca przedłużenie chodnika przy
drodze wojewódzkiej w miejscowości Piekielnik zostanie pisemnie przekazana do załatwienia
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Ad. pkt. 21. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach nikt głosu nie zabrał, w związku z tym Przewodnicząca Rady wszystkim
obecnym złożyła życzenia świąteczno- noworoczne , kończąc tym miłym akcentem obrady
XXVI sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

