P R O T O K Ó Ł nr XXXI/2013
z XXXI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 29 maja 2013 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 1145.
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. Gewont Józef – radny z Cichego
3. Klimowski Władysław – radny z Czarnego Dunajca
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 zawnioskowała o wprowadzenie w pkt. 6 ppkt. „ e” dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Nowotarskiego.
Proponowana zmiana do projektu porządku obrad została 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. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wniesienia skargi na negatywną opinię Nr DNT.542.1.2013.BL z dnia 9 maja 2013 roku
wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
b) wniesienia skargi na negatywną opinię Nr DNT.542.2.2013.BL z dnia 9 maja 2013 roku
wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
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c) zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
d) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Czarny Dunajec.
e) udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXX sesji Rady Gminy zapoznał się radny Krupa Tadeusz,
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 XXX 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 zapytań głos zabrał radny Kapałka Edward , prosząc o szersze przybliżenie pkt. 28
Informacji dotyczącego ogłoszenia wyroku w spawie odszkodowania za rozbiórkę stacji LPG
w Piekielniku.
Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował ,iż sprawa nielegalnej budowy stacji LPG
w miejscowości Piekielnik ciągnie się juz tak naprawdę 6 lat. Wyrokiem Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu zasądzono od gminy kwotę 174.000 złotych. Strona pozwana odwołała się od
tego wyroku do II instancji – Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w efekcie czego Sąd podniósł
kwotę do 340.000 złotych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji sprawa zostanie przedstawiona
na Komisji Rewizyjnej i Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
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 Szuba Władysław - ponowił sprawę dotyczącą przedłużenia chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Piekielnik na odcinku około 70 m do drogi gminnej tzw.
„Do Miśkowca”. Obecne zakończenie chodnika uniemożliwia wypływ wody z kanału
burzowego.
Dokonać udrożnienia przepustu przy drodze powiatowej w miejscowości Piekielnik koło posesji
nr 230.
radny Chowaniec Sebastian jakie zostały poczynione działania związane z dalszym
funkcjonowaniem Liceum Salezjańskim w Czarnym Dunajcu , co na dzień dzisiejszy udało się
zrobić , gdyż informacje na ten temat są bardzo rozbieżne dlatego prosi o wyjaśnienie tej kwestii.
W związku z odbytym przetargiem na wywóz śmieci , gdzie została zaplanowana kwota 450.000
złotych , natomiast z przetargu wyłoniła się kwota o wiele wyższe 650.000 złotych, pojawił się
poważny problem jak pokryć brakujące środki na odszkodowanie budowy stacji w Piekielniku
i brakującą kwotę do wywozu śmieci.
radny Kapałka Edward - dokonać czyszczenia rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki
przy oczyszczalni ścieków w rejonie Szkoły w Piekielniku w ramach obowiązującej gwarancji.
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Dokonać usunięcia występujących usterek w chodniku w ciągu drogi powiatowej w Piekielniku
w stronę „Świńskiego Miasta” w ramach trwającej gwarancji.
radny Czepiel Tadeusz zgłosił następujące zapytania związane z kanalizacją Gminy :
1. Czy Gmina oraz Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, którego Gmina jest
współudziałowcem posiada koncepcję całościowego skanalizowania Gminy Czarny
Dunajec?
2. Jakie szacunkowe kwoty należałoby przeznaczyć na kanalizację całej Gminy z podziałem
na poszczególne miejscowości.?
3. Jaki jest w przybliżeniu harmonogram skanalizowania poszczególnych miejscowości?
4. W ilu procentach jest skanalizowana Gmina Czarny Dunajec oraz poszczególne
miejscowości.
5. ile należy przeznaczyć środków na dokończenie kanalizacji w istniejącej zlewni tj.
w miejscowości : Czarny Dunajec, Podczerwone, Koniówka i Chochołów,
6. Kiedy upływa termin uczestnictwa Gminy Czarny Dunajec w Spółce PPK i czy gmina
rozważa wystąpienie ze Spółki.
7. Czy Gmina ma jakikolwiek swój własny pomysł na przynajmniej częściowe rozwiązanie
gospodarki ściekowej w naszej Gminie.
Czy zgodnie z ustaleniami z roku poprzedniego została dokonana weryfikacja obiektów
znajdujących się na terenie naszej gminy , które zostały wpisane do Gminnego Rejestru
Zabytków.
Czy poszczególni właściciele prywatnych budynków wiedzą o tym , że dany obiekt np : dom
mieszkalny jest wpisany do wspomnianego rejestru?.
radna Klepacka Maria Jakie są wymagane odległości związane z budową ogrodzenia przy
drodze gminnej o nr 7615/4. Prosiła o wydanie kserokopii zgody Rady Sołeckiej Sołectwa
Podczerwonego na zagrodzenie przedmiotowej działki oraz kserokopii wydanej opinii Sołtysa
Sołectwa na wykonanie zadaszenia przy drodze gminnej nr 7913/1.
W związku z tym ,że Sołtys Sołectwa Podczerwone publicznie wypowiedział się ,że blokuje
inwestycje , prosi o pisemne potwierdzenie , jakie osobiście inwestycje blokowała i kiedy?
Zarzucała również brak współpracy z Sołtysem Sołectwa.
radny Krupa Tadeusz w związku z rozpoczętą budową parkingu wraz z oświetleniem przy
kościele Parafialnym w Miętustwie zwrócił się z prośbą do przedstawicieli Samorządów Sołectw
z części południowej gminy o pomoc finansową, przy realizacji tejże inwestycji,.
Palenik Beata – Przewodnicząca Rady – w związku z tym ,że gmina Nowy Targ przystąpiła do
realizacji zadania „ścieżka rowerowa” pytała czy gmina Czarny Dunajec jest zainteresowana tym
projektem.
Dokonać udrożnienia studzienek kanalizacji burzowej na ulicy Mościckiego w Czarnym
Dunajcu.
radny Garbaciak Tomasz zgłosił sprawę wykoszenia trawy na rondzie na skrzyżowaniu drogi
powiatowej koło Ośrodka Zdrowia w Ratułowie. Nasyp na rondzie jest zbyt wysoki, w związku
z czym ograniczona jest również widoczność, w miarę możliwości należy dokonać obniżenia
nasypu.
W związku z nieprzewidzianymi wydatkami , o których wcześniej była już mowa dał pod
rozwagę sprawę przyjęcia dyscypliny budżetowej mającej na celu redukcję niektórych wydatków,
jak chociażby rozpoczętą budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu, inwestycja , której
utrzymanie pochłonie znaczne koszty finansowe.
radny Leja Andrzej wnioskował o wykonanie czyszczenia studzienek kanalizacji burzowej oraz
przepustów w miejscowosci Ratułów , które są ciągle zanieczyszczane przez wodę spływającą
z dróg gminnych.
radny Czepiel Tadeusz rozważyć sprawę likwidacji ronda na ulicy Kantora w Czarnym
Dunajcu, które według radnego zagraża wręcz bezpieczeństwu ruchu drogowego, ze względu na
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fakt , iż jest bardzo małe i całkowicie oderwane od symetrii. Radny skomentował ,że
zaprojektowanie takiego ronda to prawdziwe „mistrzostwo świata”.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Dwie proponowane uchwały do podjęcia związane były z wniesieniem skargi na negatywne
opinie Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące utworzenia Zespołu Szkół Podstawowej
i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem oraz utworzenia Zespołu Szkół
Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem.
Komentarza udzielała Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego.
Decyzja Kuratora jest jakby zaskoczeniem , ponieważ wcześniej bez zmiany stanu prawnego
Wójt Gminy uzyskał zgodę na połączenie w Zespół Szkół w miejscowościach : Ratułów,
Piekielnik i Czarny Dunajec. W tej sprawie były przeprowadzone rozmowy w Ministerstwie
Edukacji Narodowej w Warszawie , które zapewniało ,że gmina ma pełne uzasadnienia ku temu,
aby powołać Zespół w jednej i drugiej części miejscowości. Mimo podjętych działań Kurator
podtrzymał swoje negatywne opinie. Jedyna droga jaka pozostaje to droga sądowa. Podobna
sytuacja wystąpiła w gminie Łapsze Niżne, gdzie gmina wystąpiła do sądu i sprawę wygrała.
W związku z tym proponuje się, aby wnieś skargę do Sądu, gdyż stan prawny nie uległ zmianie
i funkcjonowanie dwóch szkół w jednym budynku jest dużym utrudnieniem z wielu
względów.(np; konkursy na Dyrektora Szkoły).
Następnie Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego poinformowała o zmianie treści uchwały
w § 2, na wniosek Przewodniczącej Rady, gdzie upoważnienie do złożenia skargi na opinię
i reprezentowania Rady otrzymuje Wójt Gminy, a nie jak pierwotnie proponowano
Przewodnicząca Rady.
radny Chowaniec Sebastian podnosił fakt , iż sprawa w Sądzie na pewno przeciągnie się
w czasie, w związku z czym od września br. nie będzie możliwe połączenie tych szkół w Zespół.
Dyrektor GZO Anna Słodyczka potwierdziła , że do czasu ogłoszenia Wyroku Sądowego nie
będzie możliwe połączenie tych szkół w Zespół i obowiązywał będzie dotychczasowy stan
prawny.
Przystąpiono do glosowania uchwał :
U C H W A Ł A Nr XXXI/287/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie : wniesienia skargi na negatywną opinię nr DNT.542.1.2013. BL z dnia 9 maja
2013 roku Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt.b)
U C H W A Ł A Nr XXXI/288/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie : wniesienia skargi na negatywną opinię nr DNT.542.2.2013. BL z dnia 9 maja
2013 roku Małopolskiego Kuratora Oświaty.
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Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Propozycja zmiany budżetu gminy dotyczyła :
zwiększenia dochodów w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zawiadomienie o zwiększeniu
dotacji z budżetu województwa na modernizację dróg rolnych i leśnych – 100.000 złotych- zał.
nr 1 do uchwały,
Wydatki :
W Dziale 010- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych kwota 100.000 zł, w tym
: Chochołów 7.500 zł, Ciche 7.400 zł, Czarny Dunajec 5.200 zł, Czerwienne 7.500 zł, Dział
7.200 zł, Koniówka 7.200 zł, Odrowąż 7.200 zł, Piekielnik 7.100 zł, Pieniążkowice 7.100 zł,
Podszkle 7.100 zł, Ratułów 7.200 zł, Stare Bystre 8.000 zł, Wróblówka 7.200 zł, Załuczne 7.100
zł,
W dziale 754 – zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 20.000 złotych – prace remontowe
przy OSP Podczerwone, przesunięcie kwoty z rozdz. 60016 modernizacji dróg gminnych
w miejscowości Podczerwone,
Ciche – przeniesienie kwoty 10.000 złotych z zakupów na dotację celową na remizę OSP
w Cichem Górnym nr 1.
Załącznik nr 3 do uchwały dotyczył zwiększenia dotacji w kwocie 10.000 złotych na Ochotnicze
Straże Pożarne.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXI/289/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt.d)
Zmiana Planu Odnowy Miejscowości Czarny Dunajec związana była z poszerzeniem opisu
planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć w tabeli nr 8 poz. 11- do zdania
modernizacja posterunku policji – dopisuje się wyrazy o treści : „ośrodka zdrowia oraz
infrastruktury towarzyszącej przy w/w obiektach tj. budowa parkingu, w związku z tym , iż
pojawiła się możliwość otrzymania dotacji. Zmiana Planu została zaakceptowana przez Zebranie
Wiejskie Sołectwa Czarny Dunajec.
Została podjęta uchwała jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXXI/290/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie : zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. e)
W zeszłym roku Rada Gminy podejmowała uchwałę w sprawie udzielenia pomocy na rzecz
Powiatu Nowotarskiego w wysokości 1.500.000 złotych na remont dróg Stare – Bystre- Ciche
w ramach programu tzw. „schetynówka” . Po przeprowadzeniu przetargu i złożeniu wniosku
przez Powiat okazało się , iż zaplanowana wcześniej kwota uległa zmniejszeniu. Równocześnie
Powiat otrzymał dotację na usuwanie skutków powodzi na modernizację mostu w Ratułowie
i wystąpił do gminy o udzielenie pomocy na tzw. wkład własny. Razem proponowana pomoc
wynosi 1.387.875 złotych na zadania :
• „modernizacja połączenia drogowego Rogoźnik- Ciche – Chochołów, polegająca na
przebudowie odcinków dróg powiatowych 1655K Rogoźnik- Ciche, 1651 K Czarny
Dunajec- Poronin oraz 1654 Ząb – Ratułów- Ciche- Chochołów” w ramach NPPDL –
etap II – kwota 1.126.875 złotych,
• „Remont mostu na potoku Bystry w ciągu drogi powiatowej Nr k1651 Czarny Dunajec –
Poronin” – kwota 261.000 złotych.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXXI/291/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie : udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na Interpelacje Radnych udzielali :
Wójt Gminy w kwestii przedłużenia chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości
Piekielnik wyjaśnił , iż w tej sprawie prowadził rozmowy z Dyrektorem Wojewódzkiego
Zarządu Dróg
w Krakowie. Z wstępnych ustaleń wynika , że przedmiotowy odcinek zostanie
doprojektowany i wykonany.
Niedrożność przepustów przy drogach wojewódzkich bądź też powiatowych zostanie
odpowiednio zgłoszona do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie i Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Targu.
Odpowiedzi dotyczącej funkcjonowania Liceum Salezjańskiego w Czarnym Dunajcu udzielała
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu – Anna Słodyczka. Na
odbytym spotkaniu u Wójta Gminy z Prezesem Stowarzyszenia Szkół Katolickich została
poruszana sprawa możliwości podtrzymania w Czarnym Dunajcu szkoły średniej. W dniu
następnym odbyło się spotkanie z udziałem Pani Przewodniczącej Rady i Skarbnika Gminy na
którym to Przewodnicząca uznała ,że decyzja w tej sprawie leży w gestii Wójta Gminy.
W związku z tym Wójt Gminy wystąpił do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
z siedzibą w Częstochowie z zapytaniem czy istnieje możliwość prowadzenia Liceum przez
Stowarzyszenie. Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że Stowarzyszenie jest owszem
zainteresowany prowadzeniem Liceum , ale tylko integracyjnego, gdyż tylko na taki typ szkoły

7

jest zapotrzebowanie. Kolejne spotkanie powołanego Zespołu odbyło się u Wójta Gminy
z udziałem Księdza Proboszcza z Czarnego Dunajca, który wniósł swoje uwagi do pisma jakie
przekazało Stowarzyszenie, a dotyczące funkcjonowania Liceum w budynku ,w którym swój
udział ma Parafia. Ksiądz Proboszcz musiał uzyskać zgodę Kurii na prowadzenie takiego
Liceum, gdyż wcześniej plany były nieco inne odnośnie przeznaczenia tego budynku.
Ostatecznie podjęte działania w kierunku utworzenia Liceum Integracyjnego, przyniosły
oczekiwany efekt, gmina uzyskała zgodę Sanepidu i Straży Pożarnej, a w dalszej kolejności
zgodę Starosty Nowotarskiego na prowadzenie przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich
w Częstochowie Liceum Integracyjnego w Czarnym Dunajcu w części parterowej budynku od
1 września 2013 roku na czas nieokreślony. W związku z tym ,że działania w kierunku
utworzenia Liceum były podjęte w marcu, Decyzja Starosty została wydana 21 maja 2013 roku.
Dopiero wówczas Stowarzyszenie mogło podjąć działania, obecnie trwają przesłuchania
kandydatów w sprawie wyłonienia Dyrektora, który na dzień dzisiejszy nie został jeszcze
wyłoniony i nie prawdą jest jak twierdzi radny ,że powołano 2 Dyrektorów. Nabór do tego
Liceum w roku szkolnym 2013/2014 będzie możliwy tylko papierowy i należy liczyć się z tym,
że nie będzie dużego zainteresowanie ,dlatego w latach kolejnych należy podjąć takie kroki, aby
nabór był większy.
Do kwestii przeprowadzonego przetargu na wywóz śmieci ustosunkował się Pawłowski
Stanisław – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska informując , iż w dniu 27 maja odbył
się przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy. W przetargu uczestniczyła tylko jedna Firma
Consorcium IB „ASA”. Przetarg został unieważniony z uwagi na to ,że kwota została zawyżona
o 200 tysięcy zł. w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy. Został ogłoszony
kolejny przetarg na dzień 5 czerwca br., po zapoznaniu się z ofertami gmina będzie zastanawiała
się nad dalszymi działaniami.
Na Interpelację radnego Kapałki Edwarda dotyczącej udrożnienia rowu przy oczyszczalni
ścieków odpowiedzi udzielił Sołtys Sołectwa Piekielnik , informując ,że usterki tej nie można
wykonać w ramach gwarancji, gdyż Firma już nie istnieje. Usterka zostanie wykonana ze
środków finansowych Spółki Wodno – Melioracyjnej.
Odpowiedzi radnego T. Czepiela zostaną przekazane w formie pisemnej natomiast sprawę ronda
na ulicy Kantora w Czarnym Dunajcu przedstawił Chlebek Antoni – Kierownik Referatu
Budownictwa, oświadczając ,że rondo powstało tylko dlatego ,gdyż przy składaniu wniosku
o dofinansowanie gmina uzyskała dodatkowe punkty i w tej chwili nie można w ogóle zakładać
likwidacji tego ronda.
Interpelacje radnej M. Klepackiej zostały zgłoszone na piśmie i na żądanie radnej odpowiedzi
również zostaną udzielone w formie pisemnej.
Prośba radnego T. Krupy o wsparcie finansowe zadania budowa parkingu i oświetlenia przy
kościele Parafialnym w Miętustwie , przez zainteresowane Samorządy Sołectw zostanie
rozważona.
Sprawa utrzymania ronda przy Ośrodku Zdrowia w Ratułowie leży w gestii Powiatowego
Zarządu Dróg , nie mniej jednak Wójt Gminy zobowiązał się do uprzątnięcia terenu ronda we
własnym zakresie.
W temacie dyscypliny finansowej Wójt Gminy oświadczył, iż kondycja finansowa gminy nie
jest zła, wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 42,89% , przy dopuszczalnym 60%, nie zachodzi
zatem obawa ,że gmina stanie się niewypłacalna i nie należy brać pod uwagę ewentualną
rezygnację z rozpoczętych inwestycji gminnych. Na dowód tego Wójt powołał się na pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012
rok.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 11 45 dokonała zamknięcia obrad XXXI sesji RADY GMINY.
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Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

