P R O T O K Ó Ł nr XXVII/2013
z XXVII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 20 lutego 2013 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 20.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 18 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. Leja Andrzej – radny z Ratułowa,
3. Miętus Jozef – radny ze Starego Bystrego.
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 18 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 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 18
głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2013 rok,
b) zaciągnięcia pożyczki.
c) zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec,
d) zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec,
e) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Załuczne,
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f) upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do podjęcia czynności zmierzających do
nadania Gminie Czarny Dunajec statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
g) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
h) planu pracy stałych Komisji Rady Gminy,
i) nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec,
j) nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec,
k) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXVI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Garbaciak Tomasz ,
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 XXVI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 18 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.
W ramach jej zapytań głos zabrał radny Chowaniec Sebastian prosząc o szersze przybliżenie
pkt. 15 Informacji w sprawie odbytego spotkania z inicjatorami utworzenia w Czarnym Dunajcu
szkółki piłkarskiej dla dzieci pod patronatem Klubu Sportowego Wisła Kraków.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował, iż pojawili się przedstawiciele świata
piłki nożnej z terenu Klubu Sportowego Wisła Kraków z inicjatywą utworzenia szkółki
piłkarskiej na terenie Gminy Czarny Dunajec właśnie pod patronatem Klubu Wisła Kraków.
Klub objąłby opieką szkółkę i sprawował nadzór metodyczny, byłaby również możliwość gry
w dowolnych Klubach , prowadzenie treningów i ogólna dostępność. Jest to perspektywa dla
dzieci i młodzieży utalentowanej z terenu gminy. Ze strony urzędu oczekują udostępnienia
infrastruktury w sezonie letnim boisk „Orlik” natomiast w zimie hali sportowej. W rozmowach
uczestniczył Prezes Klubu „Czarni” z Czarnego Dunajca , gdyż w grę wchodzi także
udostępnienie stadionu w Czarnym Dunajcu. Koszty z tym związane pokrywaliby rodzice
w granicach około 30 złotych. Wstępnie zaproponowano utworzenie szkółki w Czarnym
Dunajcu, jako centrum gminy. Dalsze działania związane będą z podpisaniem odpowiedniej
umowy.
Przedmiotowa Informacja 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 :
radny Garbaciak Tomasz zwrócił się o udzielenie pisemnej odpowiedzi na Interpelację
w sprawie obowiązującego rozkładu zajęć w szkółkach narciarskich, ich realizacja wraz
z podaniem czasu trwania zajęć i odpowiedzialnego trenera.
radny Chowaniec Sebastian poruszył niżej wymienione kwestie związane z :
• zatrudnianiem animatorów na boiskach „Orlik” na terenie gminy. Do tej pory Wójt
Gminy zatrudniał dwóch animatorów na jednym boisku , którzy się wymieniali. Jego
propozycja jest taka , aby zatrudnić jedną osobę na ½ etatu , gdyż ponoszone wydatki
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•

•

•

związane z zatrudnianiem animatora w wysokości 3 tys. zł są zbyt wysokie i należy je
ograniczyć.
po raz kolejny zwrócił się o rozważenie możliwości wykonania modernizacji oświetlenia
ulicznego na terenie gminy na bardziej energooszczędne. Ostatnia modernizacja
oświetlenia miała miejsce 10 lat temu. Gmina corocznie ponosi koszty związane
z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w wysokości 800 tys. zł. Obecnie Gmina jest
w posiadaniu 2.200 sztuk lamp , które można wydzierżawić od Zakładu Energetycznego
i skorzystać z możliwości dofinansowania w ramach różnych programów.
z uzyskanych ostatnio informacji wynika , iż gmina poczyniła starania związane
z uruchomieniem linii komunikacyjnej Nowy Targ – Czarny Dunajec, przez Miejski
Zakład Komunikacji. Obecnie na terenie gminy usługi transportowe świadczone są przez
prywatnych przewoźników , dziennie jest to około 200 kursów w godz. od 6-tej rano do
21 –szej wieczorem, dlatego należy się zastanowić czy jest to na pewno rozwiązanie
zasadne.
w związku z tym ,że gmina ma swoich przedstawicieli w różnych organizacjach takich
jak : Euroregion „Tatry”, Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu
i Powiatowa Rada Zatrudnienia itp. prosił o przedstawienie informacji na temat ich
bieżącej działalności.

Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Zmiana dokonana była na wniosek Sołectwa Ratułów , a dotyczyła przesunięcia planowanej
kwoty 6.800 złotych z modernizacji dróg gminnych na remont budynku „Dominówka”. Drugi
załącznik do uchwały dotyczył zwiększenia dotacji na Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości
900.000 złotych.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVII/256/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami
„za: podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
W budżecie gminy na 2013 rok zostały zapisane dwie pożyczki z przeznaczeniem na zakup
dwóch samochodów strażackich w wysokości 800.000 złotych dla OSP Czerwienne i OSP
Czarny Dunajec. Przedkładana uchwała jest uchwałą szczegółową, określającą zasady na jakich
pożyczka zostanie zaciągnięta. Pobranie pożyczki nastąpi w roku 2013, spłata nastąpi w ciągu
8 lat tj. od 2014 – 2021.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVII/257/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
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w sprawie : zaciągnięcia pożyczki.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami
„za: podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Zmiana sieci szkół wynikała z podjętych w 2012 roku uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Cichem z filią w Cichem Nr 3 w Szkołę Podstawową Nr 1, powołania
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem, utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Cichem i utworzenia publicznego Gimnazjum nr 1 w Cichem.
Przedkładane na dzisiejszej sesji projekty uchwał dotyczyły połączenia tych szkół w Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem oraz w Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem.
Po podjęciu w/w uchwał Wójt Gminy zobowiązany jest do wystąpienia o opinię , co do
wprowadzonych zmian do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwał jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXVII/258/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami
„za: podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

ppkt. d)
U C H W A Ł A Nr XXVII/259/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami
„za: podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Załuczne dotyczyła zmiany harmonogramu zadań
inwestycyjnych tj. zmiany systemu ogrzewania oraz termomodernizację kaplicy i zakup organów
do kaplicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia kaplicy.
Na zadanie to jest możliwość pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich , taki wniosek jest rozpatrywany w sytuacji gdy jest zatwierdzony Plan Odnowy
Miejscowości.
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Do przedkładanego planu uwagi wniósł radny Szymusiak Adam, zauważając ,iż nie wszystkie
informacje podane w przedmiotowym planie są prawdziwe i tak : nieprawidłowe dane dotyczące
odprawianych Mszy Św. zajęć pozalekcyjnych takich jak kółka fotograficzne, zajęcia z aerobiku
w chwili obecnej nie są kontynuowane, zły stan dróg dotyczy dróg polnych , a nie gminnych oraz
zakup działek pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Do uwag ustosunkował się radny i Sołtys Sołectwa Załuczne – Tadeusz Czepiel twierdząc ,że
Plan był wręczany przedstawicielom Samorządu Sołectwa Załuczne w miesiącu sierpniu i tego
typu zmiany należało wnieś przez zatwierdzeniem Planu przez Zebranie Wiejskie. Zgłaszane
w chwili obecnej zmiany do Planu wymagałyby wcześniejszego zatwierdzenia przez Zebranie
Wiejskie.
Przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVII/260/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Załuczne.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych – aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami
„za: podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
Komentarza do uchwały dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy do czynności zmierzających do
nadania Gminie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej udzielał Sekretarz Gminy – Michał
Jarończyk.
Po odbytym spotkaniu roboczym radnych i sołtysów dotyczącym powstania uzdrowiska na
terenie gminy ustalono , aby tego typu uchwałę skierować na najbliższą sesję Rady. Warunkiem
jest wskazanie miejsca , w którym zlokalizowana zostałyby strefa A, strefa która jest najbardziej
obwarowana rygorami, jeśli chodzi o inwestowanie , czy też prowadzenie działalności. Następnie
Sekretarz przybliżył temat warunków ochrony uzdrowiskowej i pewnych konsekwencji z tego
wynikających. Obszar ochrony uzdrowiskowej to teren wolny, teren zainwestowany jako zwykłe
budownictwo , lub jako też teren pozbawiony inwestycji , czyli rolny na którym dopiero
zamierza się wprowadzić pewną infrastrukturę sieci, po to aby było możliwe utworzenie
wszystkich obiektów i dopiero w następnej kolejności obszar ochrony uzdrowiskowej. Gmina nie
zamierza ingerować w żadne tereny już zabudowane, obiekty które są związane z lecznictwem
złoża surowców, dlatego należy wskazać takie miejsce, które nie stwarzałoby powstanie
konfliktów. Granice obszaru , któremu został nadany status uzdrowiska albo status obszaru
ochrony uzdrowiskowej, pokrywają się z granicami administracyjnymi gminy lub jednostek
pomocniczych gmin. Ustawa przewiduje warunki nadania statusu uzdrowiska. Status uzdrowiska
może być nadany obszarowi, który spełnia następujące warunki :
1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych
właściwościach leczniczych, jest to warunek najtrudniejszy do spełnienia. Gmina
Czarny Dunajec taki surowiec posiada, jest nim borowina, który jest
eksploatowany na terenie Sołectwa Piekielnik.
2) posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych ,
3) na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego,
4) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do
środowiska, warunek bardzo ogólny badany na etapie opracowania operatu

6

środowiskowego, operat finansowany przez gminę i uzyskanie takiego operatu
nie powinno stwarzać większych problemów.
5) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno –ściekowej,
energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego ,a także prowadzi gospodarkę
odpadami.
Działania związane z procesem nadania obszarowi gminy statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej :
1. Uchwała upoważniająca Wójta Gminy do podjęcia czynności zmierzających do nadania
Gminie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej
2. Uzyskanie potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych
i właściwości leczniczych klimatu w formie świadectwa.
3. Zebranie z właścicielami terenów wytypowanej strefy A i uzyskanie akceptacji,
4. Konsultacje społeczne na terenie Gminy w sprawie utworzenia obszaru ochrony
uzdrowiskowej (do rozważenia),
5. Zlecenie sporządzenia operatu uzdrowiskowego, określającego możliwości prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego,
6. Uzyskanie – na podstawie operatu uzdrowiskowego- potwierdzenia spełnienia
warunków koniecznych do nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej przez
ministra właściwego ds. zdrowia,
7. Uchwalenie przez Radę Gminy Statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej,
8. Nadanie przez Radę Gminy obszarowi Gminy statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej
na wniosek ministra ds. zdrowia,
9. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A”
ochrony uzdrowiskowej,
10. Przedstawienie ministrowi ds. zdrowia – nie rzadziej niż raz na 10 lat- operatu
uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełnienia wymagań.
Gmina , która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej , jest obowiązana do uzyskania potwierdzenia właściwości leczniczych
i właściwości leczniczych klimatu w formie świadectwa. Potwierdzenie właściwości leczniczych
naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu odbywa się na podstawie
udokumentowanych badań potwierdzających te właściwości oraz wykluczających negatywne
oddziaływanie na organizm ludzki,
Na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref
ochrony uzdrowiskowej, oznaczone literami „A”, „B” i „C”.
1) strefa „A” , dla której procentowy udział zieleni wynosi nie mniej niż 65%, obejmuje
obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
i urządzenia , a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze
pacjentów, takie jak : pensjonaty, restauracje lub kawiarnie. W strefie „A” między innymi
zabrania się budowy zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych, garaży wolno stojących, obiektów handlowych
o pow. większej niż 400 m2 , stacji paliw, autostrad i dróg ekspresowych, parkingów
naziemnych, stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych
telewizyjnych. Dla strefy tej został wprowadzony jeszcze jeden warunek dotyczący
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w terminie do 2 lat, co
oznacza, iż do momentu uchwalenia planu nie będą wydawane pozwolenia na budowę
lub rozbudowę budynków.
2) strefa „B” , dla której udział terenów zielonych wynosi nie mnie j niż 50%, obejmuje
obszar przyległy do strefy ”A” i stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony dla
niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska oraz
nieuciążliwych dla pacjentów- obiektów usługowych, turystycznych, w tym hoteli,
rekreacyjnych, sportowych i komunalnych.
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W strefie tej zabrania się budowy stacji paliw, urządzeń emitujących fale
elektromagnetyczne, parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50,
wyrębu drzew
3) strefa „C”, dla której procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej
niż 45%, obejmuje obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie oraz obszar
mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych , klimatycznych oraz ochronę
złóż naturalnych surowców leczniczych. W strefie „C” zakazy są marginalne i dotyczą
pozyskiwania surowców mineralnych, zakładów przemysłowych (uciążliwych).
Po wystąpieniu zapytania wnieśli radni :
Chowaniec Sebastian pytał czy strefa „C” obejmować będzie granice całej gminy, czy tylko
Sołectwa Czarny Dunajec?.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz wyjaśnił, iż ustawa nie precyzuje dokładnego przebiegu granic,
proponowany obszar „Lasu należy do Wspólnoty „Cikówka” i obejmuje około 60 ha, ale nie
musi być w całości wykorzystany pod obszar chroniony. Teren ten ,zdaniem Rady Sołeckiej jest
najbardziej dogodnym.
radna Klepacka Maria pytała czy teren ten należy tylko do właścicieli Czarnego Dunajca , czy
również właścicielami są mieszkańcy Podczerwonego. Według niej , przed podjęciem uchwały
należało zainteresowanych mieszkańców powiadomić o tym fakcie i czy w ogóle wyrażają zgodę
na utworzenie tego typu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Sekretarz Gminy oświadczył, że teren ten jest pokazany przykładowo, żadna strefa nie jest
wyznaczona, owszem konsultacje są przewidziane , ale nie na tym etapie, wcześniej należy
uzyskać potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych
i właściwości leczniczych klimatu w formie świadectwa, na podstawie przeprowadzonych badań.
Pokazany teren administracyjnie należy do Sołectwa Czarny Dunajec.
radny i Sołtys Sołectwa Klimowski Władysław poinformował, iż Rada Sołecka Sołectwa
Czarny Dunajec akceptuje proponowany teren lasu „ Wspólnoty Cikówka” w Czarnym Dunajcu
jako teren obszaru ochrony uzdrowiskowej, pod warunkiem przeprowadzenia rozmów
z właścicielami działek na zorganizowanym w tym celu Zebraniu.
radny Chowaniec Sebastian nie do końca był przekonany , co do kolejności działań jakie będą
podejmowane. Gmina poniesie koszty związane z uzyskaniem potwierdzenia właściwości
leczniczych klimatu i surowców, a nie wiadomo , czy uzyska akceptację właścicieli działek. Jego
zdaniem w pierwszej kolejności należy przeprowadzić konsultację społeczną.
radny Garbaciak Tomasz przekonywał do wykonania pierwszego kroku, jakim jest
upoważnienie Wójta Gminy do rozpoczęcia działań, podejmując na tę okoliczność uchwałę.
W dalszej kolejności Wójt Gminy zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu Radzie
Gminy i to wtedy można dyskutować i zastanawiać się nad kolejnością poszczególnych etapów.
radny Tadeusz Czepiel zabierając głos , wyraził swoje wątpliwości z tym związane ,
argumentując ,że są to trudne sprawy, jednak przedkładana dzisiaj uchwała jest dopiero wstępem
i daje jedynie upoważnienie dla Wójta i Rada nie musi się zastanawiać nad obwarowaniami
w poszczególnych strefach , dlatego apelował o uszanowanie woli Rady Sołeckiej Czarnego
Dunajca i podjęcia stosownej uchwały.
W związku z rozbieżnym stanowiskiem zaprezentowanym przez Wójta Gminy
i Sekretarza Gminy , w którym to Wójt wyraził swoje obawy z powstaniem obszaru ochrony
uzdrowiskowej i reakcją ze strony mieszkańców gminy, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 –cio
minutową przerwę, celem ostatecznego sprecyzowania stanowiska, co do kwestii podjęcia
uchwały.
Po przerwie Wójt Gminy zwrócił się do Rady o podjęcie uchwały , w związku z tym
Przewodnicząca Rady poddała przedmiotową uchwałę pod jawne głosowanie :
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U C H W A Ł A Nr XXVII/261/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie :

upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do podjęcia czynności
zmierzających do nadania Gminie Czarny Dunajec statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej.

Rada Gminy w obecności 17 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła w/w uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W czasie przerwy salę obrad opuścił radny E. Kapałka. Aktualna ilość Radnych – 17.
ppkt. g)
Dwie kolejne uchwały dotyczyły uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Do przedkładanych planów pracy nikt nie wnosił żadnych uwag ani też propozycji, dokonano
zatem ich podjęcia :
U C H W A Ł A Nr XXVII/262/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
U C H W A Ł A Nr XXVII/263/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : planu pracy stałych komisji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Z wnioskami o nadanie Medali Gminy Czarny Dunajec zwróciła się Rada Sołecka Sołectwa
Czarny Dunajec dla Jednostki OSP w Czarnym Dunajcu oraz Rada Sołecka Sołectwa Stare
Bystre dla Pana Jana Obrochta.
Kapituła w dniu 25 stycznia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Rady Sołeckiej
Sołectwa Czarny Dunajec o nadanie medalu dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czarnym Dunajcu, za całokształt zasług wniesionych w działania ratownicze oraz udzieloną
pomoc na rzecz lokalnej społeczności. Również Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek
Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Bystre o nadanie medalu Panu Janowi Obrochta, za zasługi dla
Gminy Czarny Dunajec i lokalnej społeczności.
Do przedkładanych uchwał , uwag nie wnoszono, kolejno dokonano podjęcia uchwał :
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U C H W A Ł A Nr XXVII/264/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : Nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr XXVII/265/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : Nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
Ostania uchwała związana była z przedłużeniem najmu w trybie bezprzetargowym budynku
położonego w Czarnym Dunajcu, stanowiącego własność gminy o pow. 23,50 m2 na okres do 31
grudnia 2015 roku Państwu Lucynie i Władysławowi Czyż.
Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec wyraziła pozytywną opinię na przedłużenie najmu.
Przedkładana uchwała nie budziła wątpliwości, przystąpiono do jej głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXVII/266/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedź na złożoną interpelację radnego T. Garbaciak zostanie udzielona pisemnie
w przewidzianym ustawowo terminie.
Odpowiedzi na Interpelację radnego S. Chowaniec udzielali :
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk w kwestii zatrudniania animatorów na boiskach „Orlik”
informując , iż na samym początku funkcjonowania obiektów była zatrudniana jedna osoba,
okazało się jednak ,że jeden pracownik, przy takiej ilości godzin w całym sezonie nie jest
w stanie należycie wykonywać powierzonych obowiązków , nie mówiąc już o nieobecności
spowodowanej chorobą i zważywszy na fakt ,że boisko jest czynne również w niedziele i święta.
W przypadku zatrudnienia jednego pracownika na ½ etatu wiązałoby się to automatycznie ze
zmniejszeniem ilości godzin i ograniczeniem dostępności tych boisk.
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Do kwestii związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego odniosła się Skarbnik Gminy –
Pilch Stanisława , informując , iż 8 lat temu gmina Czarny Dunajec jako jedna z pierwszych
gmin przystąpiła do wymiany lamp na energooszczędne i faktycznie z dokonanych wyliczeń
wynikało ,że taka oszczędność owszem była. W tej chwili gmina ponosi większe koszty
związane z oświetleniem ulicznym, jednak spowodowane jest to faktem dobudowy dodatkowo
1/3 ilości lamp. Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie jest jednoznaczne , iż
gmina nie może ponosić wydatków finansowych na zadaniu inwestycyjnym nie będącym
własnością gminy. Dlatego tez gmina w chwili obecnej nie przewiduje żadnej modernizacji
oświetlenia ulicznego.
Uzupełniając odpowiedź Skarbnik Gminy , Wójt oświadczył, że obecnie instalowane oświetlenie
uliczne na terenie gminy jest już oświetleniem energooszczędnym i rzadko dochodzi do jego
awarii.
Do udzielonej odpowiedzi odniósł się radny S. Chowaniec podtrzymując dalej swoje
wcześniejsze stanowisko, argumentując , iż corocznie gmina ponosi koszty związane
z oświetleniem w wysokości 800 tys. złotych rocznie , w większości są to lampy sodowe, ledowe
praktycznie nigdzie nie są zamontowane. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska prowadzi
nabór wniosków w ramach programu Systemy Oświetlenia w Aglomeracjach - „SOWA”. Jest
możliwość pozyskania środków przez gminę w wysokości 350 mln. zł jako dofinansowanie
oszczędnego oświetlenia ulic z układem sterowania. Założono , iż przy takim wsparciu
finansowym nakłady na modernizacje oświetlenia zwrócą się w przeciągu 2 lat. Gminy mogą
wydzierżawić od Zakładów Energetycznych lampy , które funkcjonowały przez pięć lat
i zmodernizować je. Własnością gminy jest 337 sztuk lamp nowo dobudowanych, natomiast
gmina dzierżawi 174 sztuk lamp od Zakładu Energetycznego w Zakopanem i 230 sztuk lamp od
Zakładu Energetycznego w Nowym Targu. Od bieżącego roku istniej również w Narodowym
Funduszu możliwość składania wniosków na dofinansowanie w ramach programu „LEMUR”.
Budżet programu wynosi 300 mln. zł, w tym 30 mln. przeznaczono na dotację kosztów
dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, dlatego
należy się nad tym pochylić - przekonywał radny.
W sprawie połączenia linii komunikacyjnej Wójt Gminy zobowiązał się do przeprowadzenia
w tym temacie rozmów z Burmistrzem Miasta Nowy Targ.
Zostanie przedstawiona informacja na temat bieżącej działalności Euroregionu „Tatry”,
Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Rady Społecznej przy Szpitalu w Nowym Targu.
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania.
radny Marduła Kazimierz w imieniu własnym i Samorządu Sołectwa zaprosił radnych
i sołtysów na uroczystości związane z obchodami rocznicy Powstania Chochołowskiego w dniu
21 lutego 2013 roku.
radny Garbaciak Tomasz wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody finansowej dla Krystyny
Pałka za zdobycie srebrnego medalu w biegu na dochodzenie biathlonowych mistrzostw świata
w Novym Mescie.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 12 20 dokonała zamknięcia obrad XXVII sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beaata

