P R O T O K Ó Ł nr XXX/2013
z XXX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 26 kwietnia 2013 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 00.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Gonciarczyk Stanisław, jego nieobecność spowodowana jest
wyjazdem za granicę,
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 20 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem w kwestii ewentualnych zmian do porządku
dziennego sesji Rady. Ze strony radnych ,żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z czym
proponowany porządek obrad został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2012.
Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) 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.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 20132024.
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c) nadania Statutu Samodzielnego Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
d) zmiany uchwały Nr XXVI/247/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok
2013.
e) Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec,
f) Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec,
g) Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołami z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy zapoznał się radny Kapałka
Edward. Stwierdził , że protokoły w pełni odzwierciedlają przebieg obrad sesji wnioskując
jednocześnie o ich przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu , iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołów – wniosek
radnego został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokoły z XXVIII i XXIX
sesji Rady zostały przyjęte jednogłośnie , przy 20 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. 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 omawiania głos zabrali :
radny Chowaniec Sebastian pytał co było głównym tematem posiedzenia Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki PPK Sp. z o. o. w Nowym Targu, które odbyło się
w Szczawnicy.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował ,że Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników było zwołane, celem wyrażenia zgody na kapitalny remont starej i częściowo nowej
sieci kanalizacyjnej w Szczawnicy.
radny Czepiel Tadeusz w związku z otrzymanym pismem z Podhalańskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Nowym Targu w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Załucznem
i Piekielniku oraz ewentualnego wzrostu taryfy za ścieki ,proponował aby w tym temacie
zorganizować spotkanie na którym nurtujący temat zostanie dokładnie omówiony.
radny Garbaciak Tomasz w związku z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej udział we
współwłasności nieruchomości szkolnej w Czerwiennem Górnym, na rzecz Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich, do wysokości 46%- wyraził swoje wątpliwości, co do podjęcia
przez Wójta tego typu decyzji. Według radnego zwiększenie udziału we współwłasności
Stowarzyszenia do wysokości 46%, spowoduje pomniejszenie majątku gminy.
Wyjaśnień w tej kwestii udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji –
informując, iż umowa notarialna została zawarta na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy
w 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólną inwestycję oraz ustanowienie
współwłasności gminy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą
w Częstochowie. Rada Gminy wyraziła zgodę na wspólną inwestycję polegającą na rozbudowie
,modernizacji szkoły w Czerwiennem. Uchwała dopuszcza na ustanowienie współwłasności
w częściach proporcjonalnych do wniesionych przez strony wartości nakładów oraz wartości
gruntu , przy czym udział Gminy we współwłasności nie może być mniejszy niż 51%. Inwestycja
była realizowana etapami. Po realizacji II etapu rozbudowy szkoły Stowarzyszenie wniosło duży
wkład finansowy , tym samym powiększając swój udział we współwłasności do 46%.
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W związku z tym ,że wyjaśnienia Kierownika nie rozwiały wątpliwości radnego, głos zabrała
Skarbnik Gminy , która tytułem doprecyzowania tematu stwierdziła, iż Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich wybudowało salę gimnastyczną w Czerwiennem Górnym, ponosząc
nakłady w wysokości 3 mln. zł, gmina poniosła wydatki w wysokości około 750 tys. zł. Tym
samym Stowarzyszenie zwiększyło swój udział we współwłasności do 46%, (maksymalnie mogą
zwiększyć udział do 49%) , natomiast 54% udziału posiada gmina.
Przedmiotowa Informacja , przez aklamację została przyjęta przez Radę do akceptującej
wiadomości – stanowiąca zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji , głos zabrali radni , podnosząc sprawy :
Chowaniec Sebastian :
1. Kiedy były czyszczone i konserwowane obiekty boisk „Orlik” w gminie od czasu powstania
(jaka firma, data, kwota, cena),
• czy były przestrzegane terminy przeglądów gwarancyjnych będące podstawą ważności
gwarancji,
• kto odpowiada personalnie za wszelkie sprawy związane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem orlików,
2. W związku z licznymi awariami instalacji solarnych prosił o przedstawienie danych
dotyczących liczby awarii i czego dotyczyły. Prosił również o sprawdzenie wszystkich
instalacji solarnych pod względem szczelności rół próżniowych, gdyż użytkownicy
mający instalacje na dachach nie są w stanie tego sprawdzić, a ma to wpływ na sprawność
kolektorów. Pojawiają się także informacje ,że instalacje próżniowe to zwykła
„chińszczyzna”, a nie jak uświadamiano mieszkańców , kolektory najwyższej jakości
z Niemiec. Prosił o potwierdzenie tych informacji.
3. Prosił o uzupełnienie sprawozdań z działalności przedstawicieli Wójta Gminy w różnych
instytucjach. Do tej pory otrzymał tylko jedno.
4. Kto w gminie Czarny Dunajec jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków
pozabudżetowych, jakie osoby wchodzą w skład zespołu, który się tym zajmuje. Kto
odpowiada za pracę zespołu i kto jest jego kierownikiem. Jakie fundusze unijne planuje się
pozyskać w tym roku, a jakie pozyskano w ostatnich latach.
5. Czy w związku z licznymi podejrzeniami dostaw gorszego jakościowo groszku i węgla
w stosunku do danych zawartych w specyfikacji przetargu podjęto jakieś działania. Czy
zostały wysłane próbki do zbadania oraz czy w nowym przetargu na dostawy w sezonie
2013/2014 kwestie te zostały rozwiązane.
6. Jaki jest stan faktyczny dotyczący planowania i pozyskiwania środków na budowę ścieżek
rowerowych. Okoliczne gminy tego typu środki pozyskały i inwestują w infrastrukturę. Co
gmina Czarny Dunajec robi w tym zakresie.
7. Kiedy planowane jest czyszczenie chodników i Rynku w Czarnym Dunajcu z brudu
zalegającego po zimie oraz kto odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w gminie.
8. Prosił o wystąpienie pisemne do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie terminu rozpoczęcia
remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Jabłonka- Czarny Dunajec. Stan drogi na większej
części tego odcinka jest w złym stanie technicznym, co może powodować zagrożenie w ruchu
drogowym, ze względu na występujące znaczne uszczerbki w jezdni.
9. W związku z ukazaniem się artykułu w „Tygodniku Podhalańskim” dotyczącym zaistniałego
incydentu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Czarnym Dunajcu
z udziałem kierownika Urzędu Gminy , prosił o przedstawienie radnym wyjaśnień w tej
sprawie.
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10. Czy jest możliwość prawna dotycząca zastosowania częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłaty za śmieci dla osób najuboższych. Gminy ościenne jak Raba Wyżna , Nowy Targ taką
możliwość przewidziały wprowadzając zapis w swoich uchwałach.
Powyższe interpelacje stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
radny Ligas Andrzej wnioskował o zrównanie diet dla Sołtysów będących jednocześnie radnymi
do pełnej wysokości diety jaką otrzymują pozostali radni, jak to jest w gminach ościennych.
Wniosek swój uzasadniał tym ,że Sołtysi ponoszą znaczne koszty związane z pełnieniem swojej
funkcji Sołtysa,
radny Marduła Kazimierz – wykonać czyszczenie chodników oraz kanałów burzowych wzdłuż
drogi wojewódzkiej w miejscowości Chochołów , po okresie zimowym oraz naprawę pękniętej
rury odprowadzającej wodę burzową z mostu na drodze 959 w kierunku przejścia granicznego na
„Suchą Horę”.
Dokonać zamontowania koszy na śmieci w miejscowości Chochołów.
radna Maria Klepacka podniosła sprawę zasiedzenia działki ewidencyjnej nr 7642/4 tzw.
„Młynówki” w miejscowości Podczerwone , stanowiącej własność Gminy. Na jej interpelację
złożoną w ubiegłym roku gmina udzieliła odpowiedzi , iż wystąpi z pozwem, do Sądu, w związku
z tym pytała :
1. Czy gmina wystąpiła z takim pozwem, jeżeli nie to dlaczego?
2. Czy Urząd Gminy odpowiedział na wniosek o zasiedzenie złożony przez Państwo
Jarończyków w terminie?
3. Jakie jest stanowisko Urzędu Gminy w problemowej kwestii.
4. Nieprawdą jest, że nikt nie w tej spawie nie wnosi uwag, ponieważ została złożona skarga
zbiorowa mieszkańców Podczerwonego.
Interpelacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
radny Tadeusz Czepiel złożył interpelacje w temacie Służby Zdrowia prosząc o sporządzenie
wykazu lekarzy w poszczególnych Przychodniach Zdrowia na terenie gminy i podanie faktycznej
ilości osób zarejestrowanych do danego lekarza. Dane należy sporządzić w rozbiciu na lata od
2010 – 2013 roku.
Czy Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym
Dunajcu planuje poszerzenie działalności podległych placówek Służby Zdrowia oraz czy
planowana jest poszerzenie bazy lokalowej i sprzętowej w Poradni Rehabilitacyjnej. Czy była
rozpatrywana kwestia dotycząca znacznych kolejek w w/w Poradni i jak zamierza rozwiązać ten
problem nie biorąc pod uwagę kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Interpelacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok złożył
Przewodniczący Komisji – Garbaciak Tomasz.
Komisja Rewizyjna odbyła pięć spotkań. Tematyka posiedzeń obejmowała wszystkie
zagadnienia ujęte w planie pracy tj. :
1. kontrola prawidłowości przeprowadzonego przetargu na zimowe utrzymanie dróg.
2. kontrola przetargów inwestycyjnych i remontowych oraz wydatkowania środków
finansowych, gdzie nastąpiło przekroczenie terminów.
3. kontrola w zakresie procedury projektowania, oceniania i nadzoru na podstawie
wybranych dokumentów.
a) procedura związana z zakupem opału do budynków użyteczności publicznej oraz
wydatkowanie środków finansowych.
4. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.
5. opracowanie wniosku absolutoryjnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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6. kontrola wydatkowania środków finansowych na remont budynku „Dworek” w Czarnym
Dunajcu. Analiza stanu prawnego i przyznanych środków finansowych za lata
poprzednie.
7. kontrola wydatkowania środków finansowych wybranych imprez kulturalnych
i sportowych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy w Czarnym
Dunajcu.
Ad. 1
Komisja proponuje wprowadzić system nadzoru video i GPS do pojazdów wykonujących
odśnieżanie dróg gminnych. Komisja proponuje podjęcie zdecydowanych działań Wójtowi
Gminy w sprawie odśnieżania chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Komisja
stwierdziła ze sołtys nie jest w stanie sprawdzić jakości i czasu odśnieżania dróg, szczególnie
w godzinach nocnych. Odrębne zdanie odnośnie ostatniego akapitu wyraził jeden z członków
zespołu.
Ad. 2
Rozważyć możliwość wprowadzenia formalnego zapisu dotyczącego oceny złożonych projektów
ze strony inwestorów i inspektorów nadzoru. w ocenie projektowej od strony ogólnej powinni
być zapoznani w formie konsultacji: przyszły użytkownik obiektu, sołtys, rada sołecka, co może
przyczynić się do ograniczenia robót dodatkowych już na etapie projektowania. Rozważyć
możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika, aby odciążyć obecnego inspektora z ilości
prowadzonych zadań.
Ad. 3
Komisja zaleca dla jednostek ogrzewanych węglem:
a) Kierownik jednostki (dyrektor szkoły) każdorazowo musi być obecny przy wadze
zakupionego węgla;
b) Stała opieka fachowca czuwającego nad ustawianiem pieca w zależności od pory
roku;
Dla jednostek ogrzewanych olejem opałowym:
a) wprowadzić – tam gdzie brakuje – liczniki pojemności i zużycia paliwa;
b) liczniki sumujące dostarczane paliwo;
c) stała opieka fachowca.
Ad. 4, 5
Pozytywna opinia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz
informacji o stanie mienia komunalnego. Biorąc powyższe pinie pod uwagę, Komisja w wyniku
jawnego głosowania, jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla
Wójta Gminy Czarny Dunajec.
Ad. 6
a) na podstawie obowiązujących przepisów opracować nowy regulamin udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych netto
równowartości kwoty 14.000,00 Euro tak, aby regulamin ten był transparentny,
przejrzysty i wymuszał zasady konkurencyjności ofert. Takie rozwiązanie daje możliwość
wyboru oferty najkorzystniejszej. Zmiana ta ma także dotyczyć progów kwotowych
przedstawionych w tabeli omawianego regulaminu. Dotychczasowy regulamin nie
spełniał wyboru oferty najkorzystniejszej;
b) Stwierdzono, że Rejestr Umów i Zleceń udzielonych poza Ustawą o zobowiązaniach
publicznych jest niepełny, a tym samym nie jest realizowany §8 omawianego regulaminu.
Należy ustalić powód braku realizacji Zarządzenia Wójta przez poszczególne osoby;
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c) W terminie do końca I-go kwartału 2013 roku zobowiązać wszystkie uprawnione osoby
do przekazania stosownych dokumentów za lata 2009 – 2012 pracowników ds. zamówień
publicznych celem zapisania w rejestrze umów i zleceń;
d) Podejmowany zakres prac przy remoncie budynku nie był chronologiczny, gdyż
ekspertyzy budynku i sprawdzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
dokonano zbyt późno, co doprowadziło do poniesienia dodatkowych kosztów na etapie
projektowania;
e) Zastrzeżenia kontroli budzi sposób wyboru firm do realizacji poszczególnych zadań
projektowych i budowlanych;
f) W trybie pilnym wzmóc nadzór nad pracą Referatu Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Rozwoju Urzędu Gminy Czarny Dunajec;
g) W terminie do końca i kwartał 2013 roku poinformować pisemnie Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Czarny Dunajec o realizacji wniosków zawartych w niniejszym protokole.
Ad. 7
Komisja zaleca następujące wnioski:
1) muszą powstać przepisy regulujące organizację imprez kulturalnych i sportowych,
w których zawarte będą opłaty za prowadzenie handlu podczas tych imprez.
2) W ramach obowiązującego prawa powinien powstać wykaz wynagrodzeń jednostkowych
za następujące usługi: montaż, demontaż i transport sceny, przygotowanie tras
narciarskich, sędziowanie zawodów sportowych, konferansjerzy oraz oceniający występy
kulturalne, pielęgniarka, ratownik medyczny – lekarz.
3) Dla przejrzystości faktur wnosimy o wprowadzenie szczegółowego opisu faktur tak, aby
były zgodne z zamówieniami.
4) Oferty na wyżywienie na zawodach sportowych powinny zawierać ceny posiłku za
określoną ilość jednostkową (100, 200gram itp.), a nie tylko za porcję, która nie wiadomo
ile wynosi.
5) Wszystkie te spostrzeżenia prowadzą do generalnego wniosku. W schemacie
organizacyjnym Gminy powinno zostać utworzone stanowisko dla osoby
odpowiedzialnej za sport szkolny i wypoczynkowy na terenie Gminy Czarny Dunajec,
które podlegałoby Wójtowi Gminy.
Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą Pani Ramskiej dotyczącą pracy Pana Wójta
i Dyrektora Oświaty w naszej Gminie. Z tym problemem Rada zapoznała się na bieżąco. Dobrym
zwyczajem byłoby, aby Pan Wójt o realizacji wniosków pokontrolnych Radę Gminy informował
na bieżąco.
Przedmiotowe sprawozdanie – stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Po wysłuchaniu sprawozdania głos zabrali jeszcze :
Wójt Gminy , który odniósł się do wniosku Komisji w sprawie wprowadzenia systemu nadzoru
video i GPS do pojazdów wykonujących odśnieżanie dróg gminnych, twierdząc ,że
wprowadzania innowacji nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż Sołtys jest gospodarzem danego
Sołectwa i dba o gospodarne wydatkowanie przyznanych środków finansowych oraz prawidłowo
nadzoruje Wykonawcę odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg gminnych. Dlatego też
osobiście nie jest za tym , aby ograniczać władzę Sołtysom.
radny Tadeusz Czepiel – członek Komisji Rewizyjnej omówił szerzej przeprowadzoną
kontrolę przetargów inwestycyjnych i remontowych oraz wydatkowania środków finansowych,
gdzie nastąpiło przekroczenie terminów. Dotyczyło to dwóch inwestycji : sala gimnastyczna
w Starem Bystrem i Chochołowie. O ile wprowadzenie dodatkowych robót do kosztorysu
w Starem Bystrem było uzasadnione, to w Chochołowie dodatkowe roboty nie były z nikim
uzgadniane i sprawdzane i spowodowały powiększenie kosztów.
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Ponadto Firma odpowiedzialna za wykonanie tej inwestycji ,pomimo ,że nie sprawdziła się już
wcześniej na terenie gminy, zostaje ponownie wybrana w przetargu , gdyż nie miała
wystawionych złych preferencji.
W temacie Kontroli wydatkowania środków finansowych na remont budynku „Dworku”
w Czarnym Dunajcu poinformował , iż całkowity wkład finansowy przejęcia wraz z remontem
wyniósł 1.088.934. złotych. Większość robót na tym obiekcie była wykonywana bez
przeprowadzenia przetargu , gdyż wartość robót nie przekraczała 14 tys. euro. Komisja zwróciła
uwagę , iż nie było konkurencji, gdyż oferta zawsze była tylko jednej Firmy i za jedną cenę
podpisywało się Umowę na wykonanie zadania. Stwierdzono również ,że Rejestr Umów i Zleceń
udzielonych poza Ustawą zamówień publicznych jest niepełny, a tym samym nie jest
realizowany § 8 Regulaminu Wójta Gminy. Do końca pierwszego kwartału zlecono uzupełnienia
tegoż Rejestru za lata 2009- 2012.
Na koniec głos zabrał jeszcze Sekretarz Gminy , który w kwestii sali sportowej w miejscowości
Chochołów oświadczył ,że w efekcie gmina musiała przeprowadzić drugi przetarg , jednak
Wykonawca , który odstąpił od umowy poniósł znaczne kary finansowe, ponieważ ogłosił
upadłość. Nie otrzymał zapłaty za roboty , które już wykonał na tym obiekcie, także gmina nie
poniosła strat finansowych w związku z realizacją tej inwestycji , jedynie jej zakończenie
przesunęło się w czasie.
Na tym w całości został wyczerpany pkt. 6. porządku obrad.
Ad. pkt. 7. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2012 złożył Bukowski Stanisław –
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Zarządzeniem Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 marca 2012 roku został ogłoszony otwarty
konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury pod nazwą :
„ Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa. Do konkursu
przystąpiło 16 organizacji pozarządowych – Oddziałów Związków Podhalan i Orkiestra
Strażacka w Czarnym Dunajcu. Ogólna kwota środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania wynosiła 210.000 złotych.
Również Zarządzeniem Wójta z dnia 4 stycznia 2012 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą :
„ Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”. Do konkursu przystąpiło 13 organizacji
pozarządowych , głównie Uczniowskie Kluby Sportowe i Ludowe Kluby Sportowe działające na
terenie gminy. Ogólna kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
wynosiła 160.000 złotych. Ogółem przyznane dotacje na realizację w/w zadań publicznych
wyniosły 370.000 złotych.
Zakres działań zrealizowanych w ramach zadań poszczególnych organizacji pozarządowych
został opisany w przedmiotowym Sprawozdaniu – stanowiącym zał. Nr 9 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycje zmiany budżetu gminy na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Zmiany dotyczyły :
zwiększenia dochodów gminy o kwotę 50.000 zł.
zwiększenie wydatków gminy o kwotę 1.550.000 zł
oraz przychodów budżetu gminy o kwotę 1.500.000 zł,
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Dochody :
zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w wysokości 50.000 zł,
Oprócz tej kwoty proponuje się wprowadzić do budżetu wydatki , które zostaną pokryte
z wolnych środków, czyli z rozliczenia z roku poprzedniego w wysokości 1.500.000 zł.
Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:
W dziale 010- modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 95.000 zł,
W dziale 600 – odśnieżanie dróg 100.000 zł i modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu 100.000
zł,
W dziale 700 – wykonanie dokumentacji na modernizację budynku po gimnazjum w Czarnym
Dunajcu oraz wykonanie dokumentacji na adaptację poddasza na salę konferencyjną w budynku
gimnazjum w Czarnym Dunajcu – razem 100.000 zł,
W dziale 754- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dopłata do zakupu samochodu 15.000 zł,
W dziale 801- środki na prace na placu zabaw w Czarnym Dunajcu 80.000 zł,
W dziale 852 – przekazanie zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych 50.000 zł,
W dziale 900 –dokończenie prac przy zieleni w Rynku w Czarnym Dunajcu 10.000 zł,
W dziale 926- budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 1.000.000 zł,
Przesunięcie kwot na zadaniach w miejscowościach :
Ciche – przeniesienie kwoty 10.000 zł z modernizacji oświetlenia dróg na remont Remizy Ciche
Górne I,
Pieniążkowice – przeniesienie kwoty 2.000 zł z remontów dróg na remont remizy OSP,
Ratułów – przeniesienie kwoty 19.000 zł z zadania modernizacja dróg na boisko sportowe.
Dyskusja :
radny Garbaciak Tomasz odniósł się do działu 700 i przeznaczeniu środków finansowych
w wysokości 100.000 złotych na wykonanie dokumentacji na modernizację budynku po byłym
gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Twierdził , że sprawa była tematem posiedzenia dwóch stałych
komisji Rady , jednak nie wypracowano stanowiska dotyczącego zaadaptowania budynku na cele
kulturalne tj. siedzibę Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz Bibliotekę Gminną, gdyż uznano
,że wcześniej należy przygotować wstępną koncepcję kosztów modernizacji tego budynku,
dlatego nie bardzo rozumie, że przeznacza się środki na opracowanie dokumentacji, nie wiedząc
co będzie się znajdowało w tym budynku.
Ustosunkowując się do uwag Wójt Gminy twierdził , iż jest propozycja przeznaczenia środków
na wykonanie dokumentacji na modernizację tego budynku, jednak na dzień dzisiejszy nikt nie
wie, co w tym budynku będzie się mieściło. W przypadku , gdy zostanie podjęta uchwała
i zostaną przeznaczone środki finansowe, to wówczas Rada zostanie poinformowana, o tym co
planowane będzie w tym obiekcie. Takie stawianie sprawy jest blokowaniem decyzji Wójta i na
pewno nie służy to rozwojowi gminy.
Skarbnik Gminy popierając decyzję Wójta oświadczyła, że w ten sposób tworzy się budżet ,że
najpierw planuje się zadanie, później przystępuje się do jego realizacji, bo jeżeli okazałoby się ,
że w budżecie nie ma zabezpieczonych środków , to na pewno w tym roku nie można mówić
o jakimkolwiek remoncie tego budynku.
radny Czepiel Tadeusz zabierając głos twierdził ,że nie można się nawzajem obrażać, ponieważ
radny ma prawo się zapytać. Uważał ,że w pierwszej kolejności powinna zostać opracowana
koncepcja , a później dopiero przeznaczać środki finansowe i Rada powinna mieć pełną
informację, co planuje się w tym budynku.
Następnie zarzucał brak zasadności w przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 1 mln.
na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu ze środków ogólnogminnych. W związku z tym
wnosił do Wójta Gminy , aby ta inwestycja była finansowana ze środków własnych Sołectwa
Czarnego Dunajca, a jeśli nie to : wnioskował, aby zaciągnięte kredyty na sale gimnastyczne
w miejscowościach : Czerwienne, Ciche, Stare Bystre, Chochołów i Załuczne były spłacane ze
środków ogólnogminnych. Źle się stało ,że zostały zmienione zasady w przypadku budowy
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lodowiska w Czarnym Dunajcu, które do tej pory obowiązywały od kilkunastu lat (że która
miejscowość zaciąga kredyt na inwestycję, spłaca go).
Pytał również o koncepcję modernizacji Rynku w Czarnym Dunajcu.
Zabierając głos Wójt Gminy nie podzielił prezentowanego stanowiska przez radnego T.
Czepiela w sprawie spłaty rat kredytów i pożyczek. Wszystkim Radnym wiadomo, że Czarny
Dunajec (jak również i inne miejscowości) zaciągnął kredyt na halę sportową i na szkołę, jednak
z obiektów korzystają dzieci i młodzież z tych miejscowości, natomiast nie można wymagać ,
aby lodowisko było finansowane ze środków własnych Sołectwa, gdyż będzie to inna inwestycja
ogólnodostępna , która przyszłościowo będzie służyła mieszkańcom z terenu całej gminy,
w zimie jako lodowisko, latem zaś jako amfiteatr wykorzystywany pod różne imprezy kulturalne.
Natomiast ostateczna decyzja co do zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie
dokumentacji na modernizację budynku po byłym gimnazjum – Wójt pozostawił pod rozwagę
Radzie.
Podczas trwającej dyskusji radny T. Czepiel złożył kolejny wniosek do rozważenia ,dotyczący
kilku obiektów w Czarnym Dunajcu, mianowicie : z Ośrodka Zdrowia wyprowadzić Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obecnego budynku Urzędu Gminy, natomiast
administrację Urzędu przenieś właśnie do budynku po byłym gimnazjum wraz ze wszystkimi
referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy, gdyż siedziba urzędu w kilku budynkach nie
jest dobrym rozwiązaniem.
Wójt nie poparł tego typu rozwiązania, argumentując to tym, że obecna siedziba Urzędu Gminy
mieści się w centrum Rynku i jest to najbardziej dogodna lokalizacja dla mieszkańców
i przeniesienie w inne miejsce nie może być w ogóle brane pod uwagę.
Ostatecznie Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie, pod warunkiem
jednak , iż przed wydatkowaniem środków finansowych na opracowanie dokumentacji na
modernizację budynku po byłym gimnazjum, odbędzie się spotkanie na którym zostanie
wypracowana koncepcja dotycząca zaadaptowania tego budynku.
Dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXX/280/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 kwietnia 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 r.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Wniosek radnego T. Czepiela dotyczący spłaty kredytów na budowę sal gimnastycznych –
stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczyła zmian kwot dochodów oraz
przychodów budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian kwot przewidzianych na finansowanie
przedsięwzięć.
Pytań nie było , została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXX/281/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
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w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013
– 2024.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Zmiany do statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu przedstawiła Dyrektor tego Zakładu – Mateja Joanna.
Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia konieczne staje się zarejestrowanie
w rejestrze podmiotów leczniczych Wojewody Małopolskiego gabinetów diagnostyczno –
zabiegowych jako oddzielnych komórek organizacyjnych przy Poradni Położniczo –
Ginekologicznej w Przychodni w Ratułowie oraz w Czarnym Dunajcu.
Posiadanie gabinetów diagnostyczno – ginekologicznych będzie jednym z elementów oceny ofert
na świadczenia zdrowotne ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego z zakresu ginekologii
i położnictwa, w przypadku ogłoszenia postępowania konkursowego przez Małopolski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Zgodnie z wystąpieniem Dyrektora
Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wydał Decyzję pozytywną ,
stwierdzając ,że gabinety diagnostyczno- zabiegowe przy Poradni Ginekologiczno – Położniczej
w Ratułowie oraz w Czarnym Dunajcu spełniają wymagania sanitarne i fachowe określone
w obowiązujących przepisach. Po wpisaniu gabinetów diagnostyczno – zabiegowych do Statutu
Zakładu zostaną one następnie wpisane do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez
Wojewodę Małopolskiego.
Pytań ze strony Rady do przedkładanego statutu nie było, przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXX/282/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie : nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2013 związana była z przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych
w wysokości 12.000 złotych , z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
• zwiększenie finansowania świetlic opiekuńczo – wychowawczych i świetlic
środowiskowych o kwotę 5.000 zł,
• „ programy profilaktyczne realizowane w Gimnazjach z terenu gminy Czarny Dunajec” –
7.000 zł.
Preliminarz wydatków na 2013 rok, po wprowadzeniu dodatkowych środków wynosi łącznie
252.000 złotych.
W związku z tym ,że pytań nie było, dokonano podjęcia uchwały :
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U C H W A Ł A Nr XXX/283/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVI/247/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu
Profilaktyki,
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2013.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
Trzy ostatnie uchwały planowane do podjęcia na dzisiejszej sesji związane były z nadaniem
Medalu Gminy Czarny Dunajec. Z wnioskiem o nadanie Medali Gminy Czarny Dunajec dla
Janiny Leśnicki, Stanisława Kulawiak i Zofii Kulawiak ,zwróciła się Rada Sołecka Sołectwa
Odrowąż.
Wyżej wymienione osoby przyczyniły się do podtrzymania i rozwoju podhalańskiej kultury
regionalnej wśród emigrantów w Chicago, jako Prezesi Zarządu Koła nr 23 Odrowąż Związku
Podhalan Północnej Ameryki. Bardzo zaangażowani w reaktywowanie dziecięcego
i młodzieżowego zespołu regionalnego działającego przy kole Odrowąż w Chicago. Znacząco
przyczynili się do wsparcia finansowego różnych przedsięwzięć i inicjatyw , jakie ostatnio były
realizowane w miejscowości Odrowąż.
Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała wnioski Rady
Sołeckiej Sołectwa Odrowąż o nadanie Medali dla w/w osób , za całokształt ich dokonań na
rzecz Gminy Czarny Dunajec i lokalnej społeczności.
Pytań nie było , kolejno dokonano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A Nr XXX/284/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. f)
U C H W A Ł A Nr XXX/285/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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ppkt. g)
U C H W A Ł A Nr XXX/286/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych :
Na zgłoszone Interpelacje radnego Sebastiana Chowaniec odpowiedzi kolejno udzielali :
W sprawie czyszczenia i konserwowania boisk „Orlik” w gminie - Bukowski Stanisław
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy. W dniu 25 kwietnia 2013 roku została
podpisana Umowa z Firmą „ClenaJob spółka cywilna z siedzibą w Skarżysku – Kamienna na
kompleksowe świadczenie usług czyszczenia oraz konserwacji syntetycznych nawierzchni
sportowych znajdujących się w Czarnym Dunajcu ,Piekielniku i Cichem, spulchnianie
i rozdrobnienie granulatu, szczotkowanie murawy, prostowanie i odświeżanie włókien trawy,
podklejanie trawy, czyszczenie boiska poliuretanowego, uzupełnienie 1 tony granulatu.
Wynagrodzenie za świadczone usługi wyniesie 3.888, zł brutto oraz 1.353 zł. brutto koszt
zakupu 1 tony granulatu koloru czarnego.
Termin wykonania usług został określony w terminie do końca maja 2013 roku
W sprawie awarii na systemach solarnych – Michał Jarończyk Sekretarz Gminy.
Zainstalowano 460 urządzeń solarnych, zgłoszonych oficjalnie zostało 17 wniosków dotyczących
awarii. Każdy zgłoszony wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i załatwiany. Firma
wykonująca instalację tych urządzeń , być może nie jest najlepsza pod względem
organizacyjnym, natomiast jeśli chodzi o poprawki Firma nie odżegnuje się od tego i są na
bieżąco wykonywane. Skala zjawiska nie jest więc zatem duża , a przyczyny są różne, głównie
wynikające z winy niewłaściwego użytkowania przez właściciela. Jeżeli oficjalnie właściciel na
piśmie nie wniósł uwag do urzędu , natomiast gdzieś tam skarży się przed sąsiadem to urząd
o takich sprawach nie wie. Reasumując stwierdził , iż nie jest to zwykła „chińczyzna”, gdyż
nawet na tej sali wiele osób może poświadczyć, że system ten naprawdę działa.
Sprawozdania z działalności przedstawicieli Wójta Gminy w różnych organach zostały radnemu
wcześniej dostarczone , natomiast z działalności przedstawiciela przy Radzie ZOZ-u
nowotarskiego radny otrzymał w formie pisemnej w takcie dzisiejszej sesji Rady.
Zespół odpowiedzialny za pozyskiwanie środków unijnych liczy obecnie 2 etaty w ramach
Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju. Oprócz tego do sporządzania
specjalistycznych dokumentów głównie studium wykonywalności z reguły jest zatrudniana
odpowiednia Firma, to w zależności od trudności danego projektu. Zapewnił , iż osoby
zatrudnione w tym Zespole na bieżąco monitorują sytuację i wszelkie możliwe rodzaje
dofinansowania zarówno ze środków krajowych , jak i też zewnętrznych jeżeli się pojawiają są
rozważane . Na pewno Urząd nie na wszystko się decyduje ,czego przykładem jest projekt
„SOWA”. Gmina do tej pory korzystała z przeróżnych dofinansowań z zakresu funduszy
europejskich, jak i też funduszy Ochrony Środowiska (samochody strażackie ,
termomodernizacja budynku Załuczne) i wiele innych. Nie na wszystko uda się zdobyć
dofinansowanie, czego przykładem jest ścieżka rowerowa, szlak rowerowy wokół Tatr
historyczno – kulturowo- przyrodniczy. Wniosek ten nie został uwzględniony już dwa razy , raz
w programie transgranicznym polsko - słowackim z niezrozumiałych względów, ale

13

podstawowym problemem była jego skala i koszty. Brało w nim udział 9 gmin słowackich i 4
gminy polskie , środki nie zostały przyznane , gdyż uznano ,że nie jest to projekt transgraniczny.
Drugi projekt był samodzielny składany przez gminy, gmina Czarny Dunajec złożyła w tej
sprawie skargę , jednak nie mogła być rozpatrzona , gdyż wniosek został umieszczony na liście
rezerwowej, a zgodnie z przepisami wówczas nie przysługuje odwołanie, generalnie uznano ,że
projekt nie miał charakteru regionalnego. Gmina ma obecnie projekt zagospodarowania
turystycznego torfowisk opracowany wspólnie z gminą Jabłonka , Lipnica Wielka i Nowy Targ,
oprócz tego jest projekt podhalańskie szlaki rowerowe, tu z kolei z gminami : Poronin, Biały
Dunajec, Bukowina Tatrzańska jest przygotowywany wniosek o dofinansowanie. Programy jest
pilotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
W temacie dostaw gorszego jakościowo groszku i węgla do szkół – Wójt Gminy poinformował ,
iż będą przeprowadzone rozmowy z Dyrektorami poszczególnych szkół z terenu gminy, którzy to
są odpowiedzialni za odbiór opału do swoich placówek.
W najbliższym czasie zostaną wykonane prace związane z czyszczeniem chodników w Rynku
w Czarnym Dunajcu.
Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Jabłonka – Czarny Dunajec Z uzyskanych informacji
z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie do roku 2020 remont ten nie jest możliwy do
wykonania z powodu braku środków finansowych.
W sprawie zaistniałego incydentu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wójt
Gminy oświadczył ,iż nie jest upoważniony do złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, żadne
oficjalne pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy nie wpłynęło, więc z jego strony nie będzie
żadnego komentarza.
Kwestia podniesienia diet dla Sołtysów pełniących jednocześnie funkcje Radnego zostanie
w najbliższym czasie rozważona.
Urząd Gminy wystąpi z pismem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie z prośbą
o wykonanie czyszczenia chodników oraz kanałów burzowych w ciągu drogi wojewódzkiej
w miejscowości Chochołów. Również kosze na śmieci zostaną w najbliższym czasie
zamontowane.
Odpowiedź na zgłoszona interpelację radnej M. Klepackiej zostanie udzielona na piśmie.
Ad. pkt. 10. Wolne wnioski :
radny Czepiel Tadeusz jako Prezes Stowarzyszenia Sołtysów z terenu gminy Czarny Dunajec
poinformował o mającej się odbyć Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do
Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu w dniach 25 – 26 maja br. Potwierdzenie udziału swojej
obecności należy zgłaszać do dnia 6 maja br.
Przewodnicząca Rady Gminy zabierając głos poinformowała Radę , iż na jej ręce wpłynęła
Skarga Prokuratora na Uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXI/247/2012 z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013. W dniu 17 kwietnia br, za pośrednictwem
Rady Gminy przedmiotowa Skarga została przekazana do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie , pozostawiając sprawę do uznania Sądu.
Ponadto zwróciła się do Sołtysów jako gospodarzy swoich Sołectw z prośbą o zorganizowanie
sprzątania wokół każdej posesji w celu poprawy wyglądu i estetyki swoich miejscowości,
zwłaszcza teraz po okresie zimowym.
Prosiła o wykonanie oznakowania gminnych ścieżek spacerowych. Podniosła zarzut dotyczący
umieszczenia niekompletnych nazw ulic w Czarnym Dunajcu na wykonanych oznakowaniach.
Bobek Józef – Sołtys Sołectwa Odrowąż nawiązując do wcześniejszych dyskusji przestrzegł
Radę przed ewentualnym zamiarem przeniesienia siedziby Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Z wiadomych mu źródeł jest to forma niebezpieczna i nie należy się
tym „bawić”, bo w efekcie zostanie przeniesiona do Nowego Targu i stracimy ją – przekonywał.
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W temacie zakresu świadczonych usług przez Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu oświadczył ,że zakres świadczenia usług Rehabilitacyjnych nie
jest ograniczony ze względu na małą powierzchnię bazy lokalowej , a problem tkwi w kasie
jakiej Narodowy Fundusz daje na to świadczenie. Z całą odpowiedzialnością , jako członek Rady
Społecznej podkreślał, że środki finansowe jakie daje Narodowy Fundusz nie pokrywają kosztów
funkcjonowania Poradni Rehabilitacyjnej.
Na koniec głos zabrał jeszcze Chlebek Antoni Kierownik Referatu Budownictwa , który
wyjaśnił ,że nazwy ulic celowo zostały skrócone , aby były lepiej widoczne.
Tablice powstały głównie z myślą o informowaniu kierowców, a nie do celów meldunkowych.
Grafika została taka zaprojektowana, by kierowca bez problemu mógł odczytać nazwę ulicy
z jak największej odległości.
Następnie odniósł się do sprawy adaptacji budynku po byłym gimnazjum w Czarnym Dunajcu
informując , iż rozpoczął uzgodnienia z Kierownikami jednostek kulturalnych w kwestii
pomieszczeń biurowych, w najbliższym czasie zostanie również zorganizowany wyjazd do
gminy Jabłonka, celem wizytacji Domu Kultury (który radni podają , jako przykład dobrze
wykonanej inwestycji). Po tych czynnościach dopiero można będzie przystąpić do opracowania
wstępnej koncepcji oraz zapoznania z nią Radę Gminy i podjęcia decyzji , co do dalszych
działań.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 13 00 dokonała zamknięcia obrad XXX sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beaata

