P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2013
z XXVIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 22 marca 2013 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 35.
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. Garbaciak Tomasz – radny z Czerwiennego,
3. Kapałka Edward – radny z Piekielnika.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 17 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o dokonanie następujących zmian w projekcie porządku
obrad :
• zdjęcia z porządku obrad pkt. 6 dotyczącego Sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2012 , z uwagi na nieobecność Przewodniczącego
komisji – Pana Tomasza Garbaciak.
• wprowadzenia w pkt. 10 dodatkowego ppkt „l” dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr IV/38/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „Tatry”.
Przy aprobacie Rady proponowane zmiany do projektu porządku obrad zostały poddane pod
jedno głosowanie , w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie , przy 18 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 18 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
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6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w 2012 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2012 rok,
8. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
10. zmiany budżetu gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2013 , Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec,
z dnia 28 grudnia 2012 roku.
11. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024.
12. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
13. ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny
Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
14. wprowadzenia Programu opieki nade zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
15. ogólnodostępności lodowiska realizowanego w ramach projektu pn.
„ Rozbudowa zimowej infrastruktury sportowej – budowa trybun przy lodowisku
w Czarnym Dunajcu” zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji , które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
16. zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec,
17. zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec,
18. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny
Dunajec.
19. dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Chochołów,
20. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ciche.
21.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXVII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Gewont Józef,
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 XXVIII 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 przedstawienia głos zabrał radny Tadeusz Czepiel – w związku z pkt. 9
przedmiotowej Informacji dotyczącej odbytego spotkania z Prezesem Spółki PPK pytał jakie jest
stanowisko Przedsiębiorstwa w sprawie dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej w Gminie Czarny
Dunajec.
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Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował ,że w związku z dokonanym zakupem działki
pod planowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Załuczne spotkanie dotyczyło
możliwości rozszerzenia Planu o zaprojektowanie kanalizacji w Załucznem i jak fakt ten
wpłynie na całość Planu i ewentualną wysokość taryfy za ścieki. Oświadczył, że na bieżąco Rada
będzie informowana w tym temacie.
Przedmiotowa Informacja przez aklamację została przyjęta do akceptującej wiadomości –
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 4. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych interpelacji głos zabrali :
radna Klepacka Maria jej interpelacja związana była z budową chodnika w miejscowości
Podczerwone. W związku z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Małopolskiego
w Krakowie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej oraz budowa
chodnika” i możliwością zapoznania się z aktami sprawy przez strony postępowania,
proponowała , aby takiego wglądu można było dokonać na miejscu w Urzędzie Gminy. Swoje
stanowisko argumentowała tym ,że dojazd do Krakowa będzie dużym utrudnieniem przede
wszystkim dla osób w podeszłym wieku. Skoro Wójt Gminy przejął od Województwa
Małopolskiego zadanie inwestycyjne takie jak budowa chodnika w miejscowości Chochołów, to
dlaczego w przypadku Podczerwonego takiego rozwiązania nie zastosowano.
Ponadto podnosiła , iż sporządzony protokół z ostatniego Zebranie Wiejskiego Sołectwa
Podczerwone jest niezgodny z przebiegiem obrad , ponieważ w protokole nie została
odnotowana podnoszona przez nią osobiście sprawa bardzo ważna, a dotycząca drogi
dojazdowej.
radny Szuba Władysław zgłosił , iż w miejscowości Piekielnik podczas odśnieżania drogi
gminnej zostały zniszczone znaki drogowe oraz zdemolowany most na tej drodze i uszkodzone
barierki ochronne .
radny Czepiel Tadeusz zgłosił następujące interpelacje :
Proponował , by przy organizowanych przetargach zobowiązać Firmy odpowiedzialne za
zimowe utrzymanie dróg, do odśnieżania chodników odpowiednim sprzętem odpowiadającym
parametrom chodnika , aby w trakcie odśnieżania nie dochodziło do ich niszczenia. Rozważyć
możliwość organizowania przetargów na odśnieżanie na okres trzech lat. Wnioskował aby
zgłoszone propozycje zostały ujęte przy organizowanym przetargu w sezonie zimowym
2013/2014.
Z doniesień prasowych wynika , iż gmina uczestniczyła w spotkaniach dotyczących grupowego
zakupu energii elektrycznej dla szkół i innych instytucji, w związku z tym pytał czy jest
rozważana taka ewentualność.
Jaka była przyczyna przeniesienia imprezy kulturalnej takiej jak „Przegląd Teatrów
Regionalnych” z Czarnego Dunajca do gminy Jabłonka. Podkreślał , iż przez 20 lat impreza
odbywała się w Czarnym Dunajcu i dla gminy był to pewien prestiż.
W związku z przedłożoną uchwałą w sprawie powołania przedstawicieli do Euroregiony „Tatry”
pytał o ilość złożonych wniosków w ramach tegoż programu i pozyskanych z tego tytułu
środków finansowych od roku 2010- do chwili obecnej. Do dyspozycji była kwota 2.600.000
euro, gminy ościenne takie środki pozyskały między innymi na trasy narciarskie.
radna Maria Klepacka podnosiła , iż nie został jej udostępniony projekt podziału, do celów
prawnych działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Podczerwone.
Ad. pkt. 6. Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu w 2012 roku przedstawiła Chudyka Danuta główna księgowa.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną Urzędu Gminy
Czarny Dunajec, który realizuje ustawowe zadania własne gminy i zadania zlecone, niektóre
dofinansowane przez gminę. Ośrodek umożliwia poprzez swoją działalność zaspakajać w miarę
możliwości niezbędne potrzeby do normalnego życia osobom , które z godnie z ustawą posiadają
obywatelstwo polskie i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcom
mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski.
Przyznawana pomoc jest udzielana głównie z powodu ubóstwa , bezrobocia,
niepełnosprawności, bezdomności, przemocy w rodzinie, wielodzietności, alkoholizmowi , a
także w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także zdarzeń
losowych. Aby otrzymać pomoc kryterium dochodowe na osobę nie może przekroczyć 456
złotych na jednego członka rodziny, a w przypadku osób samotnie gospodarujących kryterium na
osobę nie może przekroczyć 542 złote. W przypadku osób przekraczających kryterium
dochodowe, ustawa o pomocy społecznej umożliwia udzielenia pomocy z Programu Rządowego
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku lub żywności, a w szczególnych
przypadkach pomoc w formie zasiłku celowego pieniężnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku dysponował planem finansowym
w wysokości 9.322.895 zł, z czego wydano 9.118.262,25 zł, co stanowi 97,81% wykonania
planu. Największą pozycję wydatków stanowią zadania zlecone, otrzymana dotacja od
Wojewody to kwota 7.565.723,41 zł na zasiłki rodzinne, składki społeczne, składki zdrowotne
i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Urząd Gminy przekazał środki finansowe w wysokości
1.603.567 zł na działalność Ośrodka , z przeznaczeniem na dofinansowanie części zasiłków
stałych, okresowych, pomoc Państwa w zakresie dożywiania, na całość zasiłków celowych
pieniężnych, specjalnych i w naturze dla rodzin i inne bieżące potrzeby dla podopiecznych.
Z w/w potrzeb w 2012 roku skorzystało około 355 rodzin z terenu gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także projekt systemowy Unii Europejskiej na
lata 2010 – 2012 pt. „Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”, którego
realizację zakończono pod koniec 2012 roku z wydatkowaną kwotą 171.425 zł. Od 2010 roku
działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany na
podstawie zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy. W 2012 roku
odbyło się 21 posiedzeń powołanego Zespołu. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego jest
częścią działania mającego na celu złagodzenie skutków przemocy w rodzinie.
Do przedmiotowej Informacji nie wniesiono żadnych pytań , ani też uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 rok przedstawiła Rawicka Beata – inspektor
ds. uzależnień.
Gminny Program obejmował : profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, wszechstronną
pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.
Na realizację programów były przeznaczone środki finansowe w wysokości 259.250 złotych,
pochodzące z wpłat przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W ramach programu były realizowane następujące zadania :
I. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze i środowiskowe, jako program wczesnej profilaktyki
Plan wydatku – 79.285,00 zł,,
Wydatki
- 84.443,87 zł.
II. Roczna prenumerata miesięcznika „Wychowawca”
Plan wydatku – 2.405,00 zł,
Wydatki
- 2.405,00 zł,
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III. Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.
Plan wydatku – 3.450,00 zł,
Wydatki – 2.700,00 zł.
IV. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym psychologa :
Plan wydatku – 8.000,00 zł,
Wydatek
- 8.000,00 zł.
V. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym pedagoga szkolnego :
Plan wydatku – 10.960,00 zł
Wydatek
- 8.000,00 zł.
VI. Koszty utrzymania Punktu konsultacyjnego oraz roczna płaca dla koordynatora :
Plan wydatku – 51.300,00 zł,
Wydatki na utrzymanie Punktu – 255,84 zł,
Wydatki związane z wynagrodzeniem i kosztami z tym związanymi dla koordynatora ds.
uzależnień : 57.365,91 zł.
VII. Koszty funkcjonowania Komisji :
Plan wydatku – 18.000,00 zł,
Wydatki
- 15.719,63 zł,
VIII. Koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie :
Plan wydatku - 5.000,00 zł,
Wydatki
- 3.764,00 zł,
IX. Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej :
Plan wydatku - 15.000,00 zł,
Wydatki
- 14.824,00 zł,
X. Dofinansowanie zajęć na Oddziale Terapii Uzależnień w Nowym Targu :
Plan wydatku - 5.100,00 zł,
Wydatki
- 5.100,00 zł.
XI. Dofinansowanie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych :
Plan wydatku - 2.000,00 zł,
Wydatki
- 1.995,00 zł.
XII. Szkolenie dla nauczycieli prowadzących świetlice :
Plan wydatku - 2.500,00 zł,
Wydatki
- 2.312,32 zł.
XIII. Szkolenie dla punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych :
Plan wydatku - 1.300,00 zł,
Wydatki
- 1.501,21 zł,
XIV. Warsztaty socjoterapeutyczne :
Plan wydatku - 4.800,00 zł,
Wydatki
- 4.800,00 zł.
XV. Obóz socjoterapeutyczny :
Plan wydatku - 17.600,00 zł,
Wydatki
- 17.600,00 zł,
XVI. „Jestem Przeciw” :
Plan wydatku - 1.200,00 zł,
Wydatki
- 1.200,00 zł,
XVII. Turnus rehabilitacyjny :
Plan wydatku - 10.000,00 zł,
Wydatek
- 10.017,30 zł.,
XVIII. „Śpiewajmy Panu” :
Plan wydatku - 3.500,00 zł,
Wydatki
- 3.744,21 zł,
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XIX. „Szept modlitwy na nasyj dziedzinie” :
Plan wydatku - 2.500,00 zł,
Wydatki
- 2.550,00 zł.
Ad. pkt. 8. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2012 rok
złożył Bukowski Stanisław – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
W dniu 27 kwietnia 2012 roku została przyjęta przez Radę Gminy Uchwała w sprawie przyjęcia
Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2014. Na Program
została przeznaczona kwota w wysokości 300 tys. złotych, po 100 tys. zł na dany rok.
Program jest realizowany od czerwca br. na jego podstawie zostały opracowane szczegółowe
zasady dotyczące funkcjonowania poszczególnych dyscyplin sportowych oraz współpracy
wszystkich podmiotów wymienionych w tym Programie. Zgodnie z głównymi założeniami
Programu w terminie do 8 czerwca należało dokonać zgłoszenia kandydatów. W dniu 21
czerwca powołana Komisja dokonała oceny złożonych wniosków. Ogółem zgłoszono 19
wniosków na zadania :
• rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółki,
• rozwój umiejętności z zakresu piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury „Orlik
2012”,
• rozwój umiejętności z zakresu piłki siatkowej z wykorzystaniem infrastruktury „Orlik
2012”.
• nauka jazdy na łyżwach,
• narciarstwo zjazdowe,
• piłka nożna dla dziewcząt.
W 2012 rok została wydatkowana kwota w wysokości 100 tys. zł. na zakup sprzętu sportowego
oraz inne wydatki związane z wypłatą instruktorów i animatorów boisk Orlik oraz organizacją
zawodów sportowych.
Koszty zakupu sprzętu i inne wydatki oraz odbyte zajęcia w ramach Programu Rozwoju Sportu
w roku 2012 obrazują odpowiednie tabele dołączone do niniejszego Sprawozdania. –. W trakcie
realizacji powyższego programu przeprowadzone zostały kontrole zajęć w piłce siatkowej i piłce
nożnej na kompleksach „Orlik” i niektórych Halach sportowych.
W dniu 15 marca 2013 roku Komisja Oświaty , Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy Program - stanowiący zał. nr 6 do niniejszego protokołu
W ramach przedłożonych w/w Sprawozdań i Informacji głos zabrał radny Chowaniec
Sebastian zauważając , iż w Programie Rozwoju Sportu w przedstawionych wydatkach w poz.
19 wykazano wypłatę animatorów zatrudnionych na boiskach „Orlik” w wysokości 21.678
złotych, w przypadku kiedy wydatki te powinny być ponoszone z budżetu ogólnego gminy.
Udzielając odpowiedzi Skarbnik Gminy poinformowała , iż w trakcie roku budżetowego
okazało się ,że pierwotnie zaplanowana kwota w budżecie gminy na 2012 rok jest
niewystarczająca ,z prostego powodu ponieważ został otwarty dodatkowo jeszcze jeden „Orlik”
w miejscowości Ciche, dlatego też brakująca kwota została pokryta ze środków Programu
Rozwoju Sportu.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Projekt zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Propozycja zmiany budżetu gminy dotyczyła :
zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 1.087.607 złotych,
zwiększenie wydatków gminy o kwotę 1.204.607 złotych,
oraz zwiększenie przychodów budżetu gminy o 117.000 złotych.
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Dochody :
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planowanych wpłat za dostarczanie wody
z wodociągu w Czarnym Dunajcu – 21.000 zł,
Dział 600 – transport i łączność – środki z Województwa Małopolskiego – budowa chodnika
przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie – 861.000 zł,
Dział 900 – zmiana klasyfikacji budżetowej nowych opłat za odbiór śmieci od mieszkańców od
II półrocza 2013 roku – 432.000 złotych.
zwiększenie części subwencji ogólnej o kwotę 206.000 zł.
Wydatki :
W Dziale 010- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu 20.000 zł,
W Dziale 600 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie – 861.000 zł ze
środków województwa + 1.507.200 zł przesunięcie z planowanej pomocy finansowej dla
Województwa Małopolskiego,
W Dziale 801 – środki na dotacje dla szkół , które nie są prowadzone przez gminę 206.607 zł,
W Dziale 851- realizacja Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii 12.000 zł,
W Dziale 852- pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na pokrycie kosztów utrzymania
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 5.000 zł,
W Dziale 900 – zmiana klasyfikacji budżetowej – zbiórka i wywóz odpadów komunalnych
380.000 zł,
w Dziale 921- zagospodarowanie terenu i parkingu wokół budynku „Dworek w Czarnym
Dunajcu” 100.000 zł,
Przesuniecie kwoty 45.000 zł z rozdziału 80101 z pozycji wykonanie dokumentacji szkoła Ciche
1 do rozdziału 70005 na zakup działki przy szkole.
Dyskusja :
radny Chowaniec Sebastian w związku z planowanym wydatkiem w dziale 921zagospodarowanie terenu i parkingu wokół budynku „Dworek w Czarnym Dunajcu”
w wysokości 100.000 złotych, sugerował ,że przy organizowanym przetargu pół roku wstecz,
gdzie był ustalony zakres robót, należało ująć wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu
,natomiast dzisiaj kiedy budynek jest już oddany do użytku, będą ponoszone dodatkowe koszty
związane z projektowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ponadto zarzucał zbyt wysoką
kwotę przeznaczoną na wykonanie tego zadania.
Do odpowiedzi ustosunkował się Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa
stwierdzając ,że na dzień dzisiejszy „Dworek” został już w zasadzie przyjęty przez Nadzór
Budowlany. Zagospodarowanie terenu nie podlega przyjęcia przez Nadzór Budowlany. Przyznał
natomiast ,iż projekt zagospodarowania należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków i Zarządem
Dróg Wojewódzkich , wtedy to dopiero okaże się jakie gmina musi spełnić wymagania
i wiadomo będzie o kosztach tego zadania. Nie ulega wątpliwości , że otoczenie wpływa bardzo
niekorzystnie na sam widok budynku. Przedtem nie było wystarczających środków finansowych
na wykonanie tegoż przedsięwzięcia.
radny Tadeusz Czepiel oznajmił , iż Komisja Rewizyjna dokonała kontroli tego obiektu
i sporządziła końcowe wnioski , między innymi rodzi się pytanie , dlaczego te prace nie zostały
zaprojektowane w ramach jednego projektu i jednych uzgodnień. Nie zgodził się
z Kierownikiem w kwestii braku środków finansowych na wykonanie zadania, gdyż środki
w wysokości 100.000 złotych są przeniesione z roku ubiegłego ze środków niewygasających,
ponieważ w roku ubiegłym nie zostały wydatkowane.
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Natomiast teraz należy dodatkowo uruchamiać całą procedurę związaną z projektowaniem
oraz z uzgodnieniami i generować dodatkowe koszty. Na pewno przy wykonanym remoncie
obiektu była wymagana zgoda Konserwatora Zabytków i teraz ponownie należy czynić starania,
aby ją uzyskać.
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa Co do zaleceń pokontrolnych Kierownik
stwierdził , iż odpowiedź została szczegółowo udzielona i zostanie Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej w najbliższym czasie dostarczona. Co do dzisiaj podnoszonych szczegółów
Kierownik oświadczył, iż trudno mu się ustosunkować bez wcześniejszego przygotowania , nie
mniej jednak zapewnił ,że na pewno nic nie zostało zmarnowane i koszty nie są dodatkowo
generowane, roboty prowadzone były i są , zgodnie ze sztuką budowlaną. Inwestycję można
wykonać kompleksowo, ale można również etapami i realizacja tego zadanie została podzielone
na etapy, chociażby z tego względu ,że budynek nie jest łatwy do zaprojektowania w całości. Jest
on zlokalizowany przy bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej. W tym miejscu podał przykład
modernizacji budynków, które były wykonywane z podziałami na etapy.
Na tym dyskusję zakończono, przystąpiono do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/267/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec ,
z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Przed głosowaniem chwilo salę obrad opuścił radny Miętus J.
ppkt. b)
Przedstawiana propozycja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była ze zmianą
ustawy o finansach publicznych na podstawie której Minister Finansów opracował nowy wzór do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin, w efekcie czego została poszerzona ilość danych do
samej prognozy , natomiast z przedsięwzięć wypadły takie pozycje : umowy na media
(odśnieżanie) , czyli umowy podpisane na zadania w tym roku , a realizowane mogą być
w późniejszym terminie , oraz gwarancje udzielana przez gminę.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/268/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013 – 2024.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
ppkt. c)
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Udzielona pomoc finansowa na rzecz Powiatu Nowotarskiego dotyczyła zadania : „ Pokrycie
kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej” w wysokości 5.000 złotych.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/269/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
ppkt. d)
Zmiana uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte
wyniki sportowe dotyczyła § 14 ust. 1- zwiększenia progu nagród od 100 zł do 5.000 zł.,
w § 15 ust. 4 wprowadzono zmianę ograniczenia przyznawania nagrody dla trenera, którą można
przyznać raz na trzy lata dla tej samej osobie.
Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/270/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny
Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
ppkt. e)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy przedstawił Pawłowski
Stanisław – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.
Jak co roku do końca marca Rada Gminy winna przyjąć Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi na terenie gminy. Program został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Przedkładany Program na 2013
rok w swojej treści nie odbiega zasadniczo od dotychczas obowiązującego Programu , przyjętego
przez Radę w roku ubiegłym.
Podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/271/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
ppkt. f)
Kolejny projekt uchwały związany był z ogólnodostępnością lodowiska realizowanego w ramach
projektu pn :” Rozbudowa zimowej infrastruktury sportowej – budowa trybun przy lodowisku
w Czarnym Dunajcu”. Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 413
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Przedkładany projekt uchwały nie budził wątpliwości, zatem przystąpiono do głosowania
uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/272/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : ogólnodostępności lodowiska realizowanego w ramach projektu pn.
„ Rozbudowa zimowej infrastruktury sportowej – budowa trybun przy
lodowisku w Czarnym Dunajcu” zgłoszonego do dofinansowania
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał i tak :
ppkt. g)
Dwie kolejne uchwały dotyczyły zmiany sieci szkół w miejscowości Ciche. Rada Gminy
w miesiącu lutym dokonała podjęcia przedmiotowych uchwał, jednak z uwagi na fakt , iż
w drodze nadzoru Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zakwestionował zapis
§ 6 dotyczący publikacji tychże uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany uchwał polegającej na tym , iż uchwały wchodzą
w życie z dniem podjęcia.
Podjęte zostały uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/273/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
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ppkt. h)
U C H W A Ł A Nr XXVIII/274/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
ppkt. i)
Zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie przedstawił Sekretarz Gminy
– Michał Jarończyk. Zmiany wynikają ze stanowiska organu nadzorczego –Wojewody
Małopolskiego , który nakazuje w terminie 30 dni dokonania poprawek , w przeciwnym
wypadku Wojewoda zaskarży uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zmiany
w zasadzie są kosmetyczne wynikają z tego , że w uchwałach Rady nie powinny znajdować się
zapisy ustawowe, nie wolno używać terminologii ustawowej w uchwałach , ani też jej
rozbudowywać.
Tak więc z Regulaminu zostały usunięte następujące zapisy :
• w § 14 ust. 1 po wyrazie „sąsiednich” usunięto pozostałą część zdania o treści: „oraz nie
zakłócający estetyki otoczenia: w szczególności niedopuszczalne jest przetrzymywanie
odpadów wielkogabarytowych w miejscach nie zadaszonych, a także w miejscach
widocznych, w terenie otwartym, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie dróg oraz
nieruchomości sąsiednich”.
• w § 14 ust. 2 po wyrazie „ sąsiednich” usunięto dalszy ciąg zapisu „oraz nie zakłócający
estetyki otoczenia: w szczególności niedopuszczalne jest: przetrzymywanie gruzu
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg oraz nieruchomości sąsiednich”.
• w § 16 ust. 3, wyrzuca się wyraz” estetycznym”, w dalszej części zdania usuwa się zapisy
: „ przedsiębiorca użytkujący tereny służące komunikacji publicznej, organizator imprez
masowych”.
• w § 21 ust. 1 usuwa się zapis o treści : „następującej nie później niż w terminie 6
miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji”.
• w § 24 ust. 1 w całości zostaje usunięty.
• W Rozdz. VI ust. 1. pkt. 2 – w całości usunięty.
Pytań nie było , przystąpiono do podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/275/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
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ppkt. j)
Proponowana dzierżawa składników mienia komunalnego dotyczyła nieruchomości położonej
w Chochołowie „Na Kamieńcu” dla Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”
w Krakowie na okres do 31 grudnia 2018 roku. Dochód z tytułu dzierżawy określono na kwotę
15.000 złotych netto rocznie. Młodzieżowy Dom Kultury dzierżawi przedmiotowy teren od 1993
roku, współpraca między lokalną społecznością układa się dobrze, również Rada Sołecka
Sołectwa Chochołów przychyliła się do dalszej dzierżawy tego terenu.
W związku z tym ,że pytań nie było , przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/276/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Chochołów.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
ppkt. k)
Kolejna uchwała dotyczyła nabycia przez Gminę w drodze zakupu nieruchomości położonej
w miejscowości Ciche o łącznej powierzchni 0.1000 ha za cenę 45.000 zł., wynegocjowaną
z właścicielem. Nieruchomość nabywana jest na cel budowy Szkoły Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum w Cichem.
Komentarza do uchwał udzielał – Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXVIII/277/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Ciche.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
ppkt. k)
Ostatnia uchwała planowana do podjęcia i dodatkowo wprowadzona do porządku obrad , przed
sesją Rady związana była ze zmianą delegata do Euroregionu „Tatry”. W miejsce Stanisława
Bukowskiego Dyrektora CKiP został powołany Michał Jarończyk – Sekretarz Gminy.
Rada Gminy nie wnosiła uwag do proponowanych zmian osobowych, popierając jednocześnie
Sekretarza Gminy jako delegata do Związku i podejmując niżej wymienioną uchwałę :
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U C H W A Ł A Nr XXVIII/278/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr IV/38/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26
stycznia 2011 roku w spawie powołania przedstawicieli Gminy Czarny
Dunajec do Euroregionu „Tatry”.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” dokonała podjęcia uchwały jak wyżej – stanowiącej załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych :
radnej M. Klepackiej odpowiedź na dwie interpelacje zostanie udzielona na piśmie.
Natomiast wątek dotyczący nieprawidłowości w protokole Zebrania Wiejskiego Podczerwone
wyjaśnił Sekretarz Gminy , informując , iż Wójt Gminy nie jest kompetentny do udzielania
odpowiedzi w podnoszonej kwestii. Uwagi do protokołu należy wnieś na kolejnym Zebraniu
Wiejskim , przy pkt. dotyczącym przyjęcia protokołu z ostatniego Zebrania.
W sprawie zniszczonych znaków drogowych i mostu na drodze gminnej w miejscowości
Piekielnik – zostanie z Wykonawcą odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie drogi
przeprowadzona rozmowa, o ustaleniach Radny zostanie poinformowany.
Zgłoszone przez radnego T. Czepiela propozycje do zimowego utrzymania dróg i odśnieżania
chodników zostaną rozważone. Natomiast Kierownik Chlebek Antoni poinformował, iż
w ramach prowadzonych przetargów na zimowe utrzymanie dróg, do odśnieżania chodników,
dopuszcza się tylko pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 3 tony, z napędem 4x4,
wyposażone w pług do odśnieżania o szer. do 2,0 m z możliwością regulacji kierunku spychania.
Odnośnie samego lemiesza, wymaga się by był on gumowy, wyposażony w odpowiednią gumę
zabezpieczającą przed uszkodzeniem chodnika.
Zakup energii elektrycznej – w tej sprawie z pismem zwróciło się Starostwo Nowotarskie, gmina
udzieliła poparcia, działania na razie są w fazie wstępnej. Zamierzenia są takie, aby w roku
następnym ogłosić przetarg na to zadanie.
Sprawa przeniesienia imprezy „ Przegląd teatrów Regionalnych” z Czarnego Dunajca do gminy
Jabłonka była podyktowana tym ,że gmina Czarny Dunajec nie posiada takiej infrastruktury jak
Jabłonka. Sala widowiskowa Centrum Kultury w Czarnym Dunajcu nie spełnia odpowiednich
wymogów, do prowadzenia tego typu imprezy kulturalnej (brak garderoby itp.). Jeżeli
infrastruktura nie ulegnie poprawie to na pewno przeprowadzenie tego typu imprezy
w najbliższym czasie nie będzie możliwe.
Ad. pkt. 12. W wolnych wnioskach zapytanie wnieśli :
Kowalczyk Władysław – Sołtys Sołectwa Ciche – poruszył problem związany z estetyką
swojej miejscowości , a konkretnie z wieszaniem plakatów reklamowych i ogłoszeń na słupach
energetycznych. Firmy , które wieszają plakaty na słupach nie ściągają ich , co powoduje , że po
pewnym czasie samoczynnie odpadają, powodując zaśmiecanie otoczenia- co nie jest najlepszą
wizytówką miejscowości , często również zabytkowych.
Bobek Józef - Sołtys Sołectwa Odrowąż odniósł się do przedstawionych wcześniej
Sprawozdań : z Rozwoju Programu Sportu w Gminie Czarny Dunajec, zaznaczając , iż
w przedmiotowym Programie nie znalazł się Odrowąż, a jest to miejscowość bardzo dogodna
pod kątem przygotowania tras narciarskich.
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- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii – zgłosił problem dotyczący spożywania napojów alkoholowych w sklepie
spożywczym w miejscowości Odrowąż, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i szkoły
podstawowej oraz podjęcia odpowiednich czynności przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu – Radcy Prawnemu Marianowi
Walkosz i zarazem Przewodniczącemu Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu , który to odniósł się do problemu
podnoszonego przez Sołtysa Sołectwa Odrowąż, zapoznając na tę okoliczność zebranych
z pismem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
Państwowa Agencja zakwestionowała pod względem zgodności z prawem dopuszczalność
przeprowadzania przez Gminną Komisję kontroli doraźnych, które zostały wprowadzone
w uchwale Rady Gminy w Czarnym Dunajcu Nr XXVI/247/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii. Działanie związane z zamiarem przeprowadzenia kontroli punktu
sprzedaży napojów alkoholowych powinno być w pełni uzasadnione (np. doniesienia od
mieszkańców okolicznych domów, bądź naocznych świadków działania przestępczego), nie
może natomiast służyć jako narzędzie doraźnych kontroli przeprowadzanych wśród
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji , gdy brak jest
jakichkolwiek przesłanek uzasadniających takie działanie.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 12 35 dokonała zamknięcia obrad XXVIII sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beaata

