P R O T O K Ó Ł nr XXXII/2013
z XXXII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 50.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 21 Radnych.
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 21 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. 7 dodatkowych projektów uchwał
: w ppkt. „h” uchwały w sprawie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Gminie
Czarny Dunajec oraz w pkt. „i” – uchwały w sprawie Nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
Przy aprobacie Rady proponowane zmiany do projektu porządku obrad zostały poddane pod
jedno głosowanie , w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie , przy 21 głosach „za”.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Absolutorium dla Wójta Gminy :
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2012 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok,
c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy,
d) zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 24 kwietnia 2013 r.
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012.
7. Podjęcie uchwał :
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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) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024.
c) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny
Dunajec za 2012 rok,
e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym
Dunajcu za 2012 rok,
f) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2012 rok.
g) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
h) Utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Gminie Czarny Dunajec,
i) Nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXXI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Ligas Andrzej,
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 XXXI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 21 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. Nie budziła żadnych wątpliwości , gdyż nikt
z radnych nie wnosił żadnych uwag ani też pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonych Interpelacji głos zabrali :
radny Leja Andrzej prosił o wykonanie odwodnienia chodnika przy drodze powiatowej na
odcinku od Ośrodka Zdrowia w Ratułowie w kierunku miejscowości Czerwienne.
Ponadto zgłosił fakt niedrożności przepustu przy drodze tzw. „Bielowej” koło Nr 292 a
w miejscowości Ratułów, w związku z czym w trakcie większych opadów dochodzi do
zalewania drogi powiatowej.
radny Szymusiak Adam poruszył problem związany z zakazem korzystania z obiektu placu
zabaw przy gimnazjum w Załucznem. Należy poczynić starania związana z jego uruchomieniem.
radny Szuba Władysław podniósł również sprawę niedrożności przepustów przy drodze
powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Piekielnik.
radny Tylka Jan wnioskował o uzupełnienie poboczy wzdłuż drogi powiatowej na ostrym
zakręcie w rejonie „Wierchu Domańskiego” w Cichem – Miętustwie, które zostały wypłukane
podczas ostatniej ulewy.
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radna Żegleń Antonina dokonać zabezpieczenia studzienki kanalizacji burzowej koło nr 97
w miejscowości Ratułów oraz występującej dziury na moście koło nr 338, która stwarza
zagrożenie dla ruchu drogowego i uzupełnić ubytki w nawierzchni drogi powiatowej w rejonie
nr 288.
radny Czepiel Tadeusz prosił o udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną interpelację na sesji
w dniu 26 kwietnia br, a dotyczącą spłaty zaciągniętych kredytów na budowę sal gimnastycznych
w Czerwiennem, Cichem, Starem Bystrem i Chochołowie.
Wnioskował o sporządzenie Sprawozdania rzeczowo finansowego z realizacji projektu
„Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”, w związku z tym ,że
pojawiają się problemy w obsłudze solarów z powodu braku urządzeń zabezpieczających.
W przedmiotowym Sprawozdaniu należy uwzględnić : ilość obiektów prywatnych na których
urządzenia zostały zamontowane w rozbiciu na ilość założonych solarów w danych budynkach
np : 1 solar w 35 budynkach itp. Jakie środki wpłynęły od osób prywatnych, jeżeli były lokowane
w banku to wraz z odsetkami, ogólna kwota przeznaczona na realizację powyższego zadania
w rozbiciu na : suma wpłat osób prywatnych, plus odsetki, suma wpłat dokonanych przez gminę
na obiekty użyteczności publicznej, kwota uzyskanej dotacji, ilość obiektów użyteczności
publicznej na których zamontowano solary w rozbiciu na ilość założonych solarów w danych
obiektach np: 2 solary w 5 budynkach.
radna Klepacka Maria w związku z przeprowadzonym w dniu 23 maja 2013 roku pomiarem
geodezyjnym mającym na celu ustalenie granicy pomiędzy byłymi torami kolejowymi
a prywatnymi działkami, pytała dlaczego na mapę nie naniesiono zalesienia terenów
kolejowych, jak również wybudowanej wiaty przez P. Matuszków z Podczewrwonego, czy
została ona wybudowana zgodnie z prawem budowlanym (zgłoszenie ,pozwolenie na budowę).
Prosiła o kserokopię korespondencji kierowanej z urzędu gminy do P. Matuszek dotyczącej
terenów kolejowych.
radny Miętus Józef wnioskował o dokonanie pobrania rowów wzdłuż drogi powiatowej
w miejscowości Stare Bystre.
radny Garbaciak Tomasz w imieniu rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwiennem pytał
jakie to nieprawidłowości popełnili rodzice uczniów klasy VI, przy zapisywaniu ich do
gimnazjum. Pismem w tej sprawie zwrócili się do Urzędu Gminy, jednak nie otrzymali
odpowiedzi, w tej sprawie było również spotkanie z Panią Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Cichem,
która oświadczyła, że dzieci zostały zapisane nieprawnie.
Ad. pkt. 6. Absolutorium dla Wójta Gminy :
ppkt. a)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2012 rok w wysokości :
• dochody
- 62.635.966 złotych,
• wydatki
- 66.171.094 złote,
• deficyt
- 3.535.398 złotych
W ciągu roku następowały zmiany, ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 3.848.190,53 złotych
, natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.991.746,53 złotych. Następowała
również zmiana wysokości zaplanowanych pożyczek i kredytów, zmniejszenie pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, zmniejszenie kredytu o 1 mln. zł.. W roku
2012 zostały spłacone wcześniej udzielone pożyczki w kwocie 70.000 zł, udzielona pożyczka
w wysokości 25.000 zł. dla Towarzystwa Sportowego , która ma być spłacona w roku bieżącym.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian realizacja budżetu kształtowała się następująco :
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Dochody plan 66.990.349,53 złote, wykonanie 66.969.829,61 złotych, tj. 99,97%, w tym
dochody bieżące wykonanie 100,63%, dochody majątkowe 94,94%.
Wydatki plan 69.669.303,53 złotych, wykonanie 67.918.538,82 złotych, co stanowi 97,49%.
Zadłużenie gminy z tytuły kredytów i pożyczek na koniec roku 2012 wyniosło 28.721.000
złotych. W wydatkach zostały wykazane środki, które Uchwałą Rady Gminy zostały zaliczone
jako wydatki niewygasające z terminem ich realizacji do końca czerwca 2013 roku na łączną
kwotę 1.132.425 złotych na następujących zadaniach :
1. Modernizacja ujęcia wody w Podczerwone i Czarny Dunajec (dokumentacja) – 68.265 zł,
2. Budowa chodnika w Podczerwonem (dokumentacja) – 7.426,
3. Budowa chodnika w Podczerwonem (planowana dotacja) – 200.000 zł,
4. Budowa chodnika w Ratułowie (dokumentacja) – 11.267 zł,
5. Budowa zatoki autobusowej we Wróblówce (dokumentacja) – 5.904 zł,
6. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – 33.000 zł,
7. budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu – 806.563 zł.
W budżecie nie było przekroczenia zaplanowanych wydatków, czyli realizacja w tym zakresie
była prawidłowa.
Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2012 roku :
Środki krajowe :
1) dotacja na likwidację szkód powodziowych 452.506 złotych,
2) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) – 160.540
zł,
3) pomoc z budżetu województwa – Remiza OSP Ratułów Dolny 13.097 złotych,
4) programy oświatowe- 109.626 złotych,
5) program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.759,64 złote.
Razem uzyskane środki w wysokości 737.528,64 złote
Środki z Unii Europejskiej :
1) Modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji w Czarnym Dunajcu 351.265 złotych
(umowa z 2012 roku ,środki zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji)
2) Odbudowa dróg po powodzi ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej –
997.851,36 złotych,
3) Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie 500.000 złotych,
4) Budowa sali gimnastyczne w Starem Bystrem 500.000 złotych,
5) Programy oświatowe 621.220,70 zł,
6) Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 142.225,32 złotych,
7) Program zakładania solarów umowa na kwotę 4.981,440 złotych, wpływ w 2012 roku –
4.468.587 złotych.
Razem uzyskane środki : 8.094.002,38 złotych, z tego wpływ na konto w 2012 roku
6.229.884,38 złotych.
Ogółem uzyskano dodatkowe środki w wysokości 8.831.531,02 złote.
Wykonanie zadań gospodarczych w 2012 roku – przedstawia Tabela Nr 4 do niniejszego
sprawozdania – stanowiącego załącznik Nr 5 do protokołu.
Dyskusja :
radny Czepiel Tadeusz zabierając głos w temacie przedmiotowego Sprawozdania zaznaczył , iż
co do strony finansowej Sprawozdania, jego konstrukcji wszystko się zgadza, podkreślił również
, że dochody w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły prawie o 4 mln. zł, wydatki zaś o 3
mln. zł. i deficyt o 1 mnl. zł.
Nie mniej jednak niektóre pozycje w budżecie budziły jego wątpliwość :
• pomimo wykonania i rozliczenia zadania „ budowa szalet gminnych w Czarnym Dunajcu
nie wpłynęła dotacja w wysokości 240.000 zł. Zastrzeżenia budzi również fakt, iż
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inwestycja realizowana przez niewiarygodną Firmę, naraziła gminę na poniesienie
dodatkowych kosztów w wysokości około 150.000 złotych.
Podkreślał kwestię racjonalnego wyboru Firm w przetargach i zasadne wydatkowanie
środków finansowych na prowadzonych inwestycjach.
• na przyszłość należy czynić większe starania w pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych. Co prawda kwota pozyskanych środków to 8 mln, jednak znaczną
pozycję stanowią środki na montaż solarów w wysokości 4 mln. i 1 mln. na drogi.
Do uwag odniosła się Skarbnik Gminy. W temacie dotacji na szalety oświadczyła , że zadanie
to w dalszym ciągu jest na etapie rozliczania. Obecnie trwają wyjaśnienia w Urzędzie
Marszałkowskim w Krakowie w związku z naliczeniem kary dla Wykonawcy za nieterminową
realizację inwestycji na kwotę ponad 120 tys. zł. Gmina postanowiła karę ściągnąć od
Wykonawcy w ten sposób, że Faktura za wykonane roboty została pomniejszona o tą właśnie
kwotę, zaliczając to do dochodów jako karę. Natomiast Urząd Marszałkowski twierdzi ,że karę
gmina powinna dochodzić na drodze sądowej.
Firma ta nie wywiązała się również w terminie z robotami na sali gimnastycznej w Chochołowie
, w rezultacie czego gmina zerwała umowę z tą Firmą i nie będzie mogła startować w innych
przetargach. Ostatecznie sprawa została skierowana do Sądu.
ppkt. b)
Sprawozdanie finansowe obejmowało : Bilans z wykonania budżetu czyli tzw. kasowe
wykonanie budżetu, stan Aktywów i Pasywów na koniec roku – 4.411.254,42 zł. Zostały pewne
środki pieniężne ,w związku z tym ,że dotacja na oświatę styczniowa przychodzi w grudniu, nie
jest wykazana w sprawozdaniu. W Sprawozdaniu są ujęte środki uznane za nie wygasające oraz
środki jakie zostały po rozliczeniu roku. Po stronie Pasywów zobowiązania , czyli kredyty
w wysokości 28.120.00 złotych.
Drugi Bilans dotyczy jednostek budżetowych ; Urzędu Gminy , Oświaty i Pomocy Społecznej.
Do bilansu dołączone zostały załączniki: Rachunek zysków i strat tych jednostek oraz
Zestawienie zmian w funduszu jednostek. W Bilansie tym znajduje się majątek gminy, razem
Aktywa i Pasywa na koniec roku 141.903.437,38 złotych, w tym rzeczowe Aktywa trwałe czyli
majątek, po odliczeniu umorzeń 122.011.962 zł . Długoterminowe Aktywa Finansowe (udziały
w PPK) 17.248.300 zł. Do łącznych bilansów nie doliczane są osoby prawne tj. Samodzielny
Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Biblioteka i Centrum Kultury i Promocji
Gminy. Jednostki te sprawozdania finansowe będą miały przyjęte na podstawie oddzielnych
uchwał Rady.
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Informacja o stanie mienia komunalnego w większości obejmowała dane dotyczące gospodarki
mieniem komunalnym oraz dane o wartości środków trwałych – 122.011.962 z, z tego wartość
gruntów 18. 731.505 zł, wartość budynków 90.890.341 zł, środki transportu 317.956 zł. Inne
środki trwałe 9.197.000 zł. Wartości podane sa po odliczeniu umorzeń bez umorzeń gruntów.
Przedmiotowa Informacja o stanie mienia komunalnego – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ppkt. d)
Rada została zapoznana z Uchwałą Nr S.O. XI/423/21/13 Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
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Po zbadaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Czarny Dunajec sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy Czarny Dunajec za 2012 rok, oraz pozytywnie zaopiniował informację
o stanie mienia gminy.
ppkt. e)
Stanowisko Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący tej Komisji- Garbaciak
Tomasz.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 roku zaopiniowała pozytywnie
wykonanie budżetu gminy, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia
komunalnego gminy i w wyniku jawnego głosowania opowiedziała się jednogłośnie za
wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za
rok 2012.
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany przez Przewodnicząca Rady do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Skład Orzekający Kolegium RIO Uchwałą Nr SO.XI/424/45/13 z dnia 10
czerwca 2013 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy została zapoznana z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej oraz uchwałą Kolegium
RIO.
Rada Gminy po dokonaniu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ,
sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy, pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz sprawozdanie
finansowe . Stwierdziła , iż informacja o stanie mienia komunalnego gminy sporządzona na
dzień 31 grudnia 2012 roku zawiera dane wymagane przepisem art. 267 ust. 1, pkt. 3 ustawy
o finansach publicznych.
W dalszej kolejności przystąpiono do podejmowania uchwał :
ppkt. f)
U C H W A Ł A Nr XXXII/292/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 21 radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
U C H W A Ł A Nr XXXII/293/ 2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012.
Rada Gminy w obecności 21 radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy gratulując Wójtowi Gminy
jednogłośnego udzielenia absolutorium przez Radę Gminy oraz 100% realizacji budżetu za rok
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ubiegły, wyrażając jednocześnie nadzieję, że taka realizacja budżetu będzie również w roku
przyszłym.
Wójt Gminy zabierając głos podziękował Radzie za jednogłośne udzielenie absolutorium.
Przyznał, że tak wysokie wykonanie budżetu było możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu
Rady, Sołtysów i pracowników urzędu.
W tym miejsca Przewodnicząca Rady ogłosiła dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano, dalszą część obrad związaną z podejmowaniem uchwał.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwał :
ppkt a)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Dotyczyła ona zwiększenia dochodów o kwotę 30.932 złote, oraz zwiększenia wydatków kwotę
88.932 złote.
Dochody :
Dział 801 – dotacja na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej – 5.690 złotych,
Dział 852- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 5.000 złotych,
Dział 900 – zwiększenie planowanych dochodów za odbiór śmieci w I półroczu 2013 roku –
15.000 zł oraz wpływy za zniszczenie słupów oświetlenie ulicznego – 5.242 złote.
Wydatki :
Przeniesienie środków w wysokości 415.401 złoty z Działu 600 – Transport i łączność na Dział
010 – Rolnictwo i łowiectwo,
W Dziale 900 – zbiórka i wywóz śmieci – 15.000 zł z dodatkowych dochodów + 58.000 złotych
z wolnych środków, odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 5.000 zł, naprawa
słupów oświetlenia ulicznego w Pieniążkowicach 5.242 złote (z odszkodowania).
Przeniesienie środków z rezerwy na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń w wysokości
464.000 złotych na zadania – zbiórka i wywóz śmieci 104.000 zł, wypłata odszkodowania
zasądzonego od Gminy na rzecz Pana Mariana Stanisza za rozbiórkę budynku w Piekielniku
360.000 zł, oraz przeniesienie z rozdz. 70005- 20.000 zł. Razem odszkodowanie 380.000 zł
i 18.200 zł koszty postępowania na rzecz Skarbu Państwa.
Dotacje dla OSP na remonty w garażach – OSP Pieniążkowice 9.300 zł, OSP Ratułów Dolny
10.500 zł oraz na zaku wyposażenia OSP Piekielnik 30.500 zł, OSP Ratułów Górny 25.500 zł,
OSP Czerwienne Górne 30.000 zł,
środki na pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu
w Baligówce 3.282 złote,
Przesunięcie kwot na zadaniach w miejscowościach : Stare Bystre z modernizacji dróg na udział
gminy w budowie zbiornika przeciwpożarowego- 10.000 zł.
Załącznik Nr 3 dotyczy zwiększenia dotacji o kwoty 3.282 złote (pomoc dla Powiatu) i 105.800
dla OSP.
Załącznik nr 4 do uchwały – przychody z tytułu wolnych środków pochodzące z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 58.000 zł.
W związku z tym ,że pytań nie było , przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXII/294/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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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 21 radnych – aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami
„za” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była głównie z dokonaną wcześniej
zmianą w budżecie gminy, a więc zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu
na 2013 rok. Ponadto została zaproponowana zmiana wykazu przedsięwzięć dotycząca
zwiększenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 486.608
złotych, w związku z planowaną dotacją z Unii Europejskiej na przebudowę istniejącej kotłowni
olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec
w ramach programu „ Ochrona powietrza atmosferycznego i zmniejszenie kosztów ogrzewania
pomieszczeń „.
radny Czepiel Tadeusz zabierając głos w temacie przedkładanej uchwały zwracał uwagę na
bardzo wysokie koszty związane z remontem kotłowni, koszt 790 tys. szokuje, biorąc pod uwagę
fakt, że remont tejże kotłowni był wykonany parę lat temu i wówczas zostały poniesione wydatki
w granicach 200 tys. złotych.
Uzasadniając zaproponowany wydatek Skarbnik Gminy argumentowała , to tym ,że kotłownia
będzie służyła dla 3 budynków. Ogólny koszt kotłowni zakłada się na kwotę 790.000 zł, z tego
486.608 stanowić będzie dotacja, kwoty te wynikają z kosztorysu i mogą ulec zmianie. Ponadto
należy wziąć pod uwagę , że ogrzewanie biomasą ma na celu ochronę powietrza i zmniejszenie
kosztów ogrzewania nawet o 50%, które zwrócą się w ciągu pięciu lat.
Uzupełniając wypowiedź Skarbnik Gminy Sekretarz wyjaśnił, iż projekt wykonywał projektant ,
fachowiec w tym względzie, odbyło się kilka spotkań, zaprojektował tylko to co jest niezbędne ,
cena jest taka, a nie inna ponieważ sprzęt jest drogi, natomiast nikt nie da gwarancja co do
okresu użytkowania tego urządzenia, zakłada się, że przynajmniej przez dziesięć lat system
powinien funkcjonować.
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa – wyjaśnił ,iż podany koszt nie dotyczy
tylko przebudowy samej kotłowni, lecz obejmuje cały rurociąg kotłowniczy i jego
rozprowadzenie w trzech budynkach, oczywiście kosztorys nie stanowi żadnej tajemnicy i można
dokonać wglądu. Projektant przy opracowaniu kosztorysu obowiązany jest przestrzegać
wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra. Na uwagę zasługuje również to ,że tego typu
kotłownie nie wytwarzają praktycznie żadnych emisji do powietrza i jest osiągany efekt
ekologiczny.
Mimo składanych wyjaśnień pomysł przebudowy kotłowni budził u niektórych radnych
wątpliwości, w związku z tym Skarbnik Gminy oświadczyła, iż wprowadzenie tego zadania do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jest konieczne przy rozpatrywaniu wniosku
o dofinansowanie, ale to nie jest jeszcze stu procentowa gwarancja ,że gmina środki otrzyma i ,że
w ogóle dojdzie do realizacji tego zadania.
Przystąpiono do głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXII/295/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013
– 2024.
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Rada Gminy w obecności 21 Radnych , biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za: ,przy 2
głosach „wstrzymujących” dokonała podjęcia w/w uchwały – stanowiącej załącznik 11 do
niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Udzielona pomoc dla Powiatu Nowotarskiego dotyczyła pokrycia kosztów w wysokości 3.282
złote, związanych ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu gminnego
„Baligówka” w Czarnym Dunajcu. Wydatek ten wcześniej został wprowadzony i przegłosowany
przez Radę Gminy, jako zmiana do budżetu gminy.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXXII/296/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie : udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych , aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej załącznik 12 do niniejszego
protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuściła radna J. Stalmach.
ppkt .d)
Trzy kolejne uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek będących
osobami prawnymi , wchodzącymi do bilansu zbiorczego jednostek budżetowych, tj. dwóch
instytucji kultury : Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
i Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za
2012 rok. Ze sprawozdań wynika ,że jednostki te nie zaciągnęły zobowiązań na które nie byłoby
pokrycia, nie są więc zadłużone. Dwie jednostki nawet wypracowały zysk , który zostanie
przeznaczony w 2013 roku na cele statutowe tych jednostek.
Pytań do przedkładanych sprawozdań nie było , kolejno zostały podjęte uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXII/297/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Czarny Dunajec za 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych , aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej załącznik 13 do niniejszego
protokołu.
ppkt. e)
U C H W A Ł A Nr XXXII/298/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnym Dunajcu za 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych , aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej załącznik 14 do niniejszego
protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścił radny A. Leja.
ppkt. f)
U C H W A Ł A Nr XXXII/299/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych , aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami
„za” dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej załącznik 15 do niniejszego
protokołu.
ppkt. g)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu pismem z dnia 31 maja 2013 roku
przekazało skargę Pana Bronisława Klimowskiego z dnia 15.04.2013 r. do Rady Gminy Czarny
Dunajec, jako organu właściwego do jej załatwienia. Przedmiotem skargi było wykreślenie
z gminnej księgi wieczystej działki nr 3154/1 położonej w Czarnym Dunajcu, gdyż jak twierdził
skarżący działka ta stanowi jego własność. W związku z tym ,że sprawa była skomplikowana
i wymagała czasu potrzebnego na ustalenie , zbadanie i uzyskanie szeregu dokumentów
archiwalnych oraz złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Nowym Targu- nie zachodzi zatem
zarzucana w skardze bezczynność Wójta Gminy. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu
5 czerwca 2013 roku, badając tok załatwiania sprawy uznała, że nie należała ona do spraw
administracyjnych załatwianych w drodze decyzji, w związku z czym przy jej załatwianiu Urząd
Gminy nie był związany terminami określonymi w Kpa tj. 30 –to i 60-cio dniowym. Ostatecznie
sprawa została załatwiona pozytywnie i Sąd poinformował uczestnika postępowania właściciela
działki doręczając odpowiednie postanowienie. Wszystkie czynności zmierzające do wyjaśnienia
sprawy były wykonywane bezzwłocznie, dlatego Komisja skargę uznała za niezasadną.
Ze strony Radnych, przedkładany projekt uchwały nie budził żadnych wątpliwości, przystąpiono
do jego głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXXII/300/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych , aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”- dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały –
stanowiącej załącznik 16 do niniejszego protokołu.
ppkt. h)
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Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej wprowadza możliwość tworzenia specyficznych
Stowarzyszeń , których głównym celem jest rozwój turystyki i promocji. Ustawa wprowadza trzy
stopnie tej organizacji : Polska Organizacja Turystyczna działająca na szczeblu krajowym
w Warszawie, Regionalne Organizacje Turystyczne i Lokalne Organizacje Turystyczne
działające na szczeblu powiatów, gmin. Lokalna Organizacja Turystyczna jest to Stowarzyszenie
, które jest rejestrowane, posiada statut, ma wybierany Zarząd, Komisję Rewizyjną. Członkiem
Lokalnej Organizacji mogą być obok osób fizycznych również osoby prawne w szczególności
jednostki samorządu terytorialnego ,spółki prawa handlowego oraz inne stowarzyszenia. Lokalna
Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą o zmianach służących realizacji i celu.
Najważniejsze zadania to promocja i wzmocnienie atutów turystycznych, a szczególnie
konkretnego produktu turystycznego o najsilniejszym oddziaływaniu i wokół tego organizowanie
całej turystyki. Chodzi o to , aby zgrać działania wszystkich podmiotów branży turystycznej od
restauracji po atrakcje turystyczne poprzez takie rodzaje działalności jak noclegi, agroturystyka
i wypromować to w postaci globalnego produktu , tak aby potencjalni zainteresowani turyści
z kraju i za granicy mieli dokładną wiedzę i świadomość, aby tu przyjechać. Jeżeli na terenie
gminy Czarny Dunajec zostanie powołana taka organizacja jej głównym punktem będzie
miasteczko wodne. Z inicjatywy Prezesa i władz spółki doszło do spotkania i podjęcia czynności
zmierzających do utworzenia tego typu organizacji. Za zgodą Rady Sołeckiej miejscowości
Chochołów na potrzeby tej Organizacji zostanie przeznaczony budynek po starym Ośrodku
Zdrowia, który wcześnie należy wyremontować. Potrzebne środki na ten cel nie będą pochodzić
z budżetu gminy, obiekt zostanie udostępniony na zasadzie dzierżawy. Członkiem tego
stowarzyszenia będzie gmina , reprezentowana przez Wójta.
Komentarza do uchwały udzielał Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXII/301/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie : Utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Gminie Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych , aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami
„za”- dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej załącznik 17 do niniejszego
protokołu.
ppkt. i)
Ostatni projekt uchwały dotyczył nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec dla Publicznego
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu. , w związku z tym ,że rok
szkolny 2012/2013 jest ostatnim rokiem prowadzenia tegoż Liceum.
Kapituła na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek grupy
Radnych Rady Gminy o nadanie medalu dla Publicznego Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu, za całokształt pracy edukacyjnej przekazanej
młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXII/302/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie : Nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 21 Radnych , aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami
„za”- dokonała podjęcia przedmiotowej uchwały – stanowiącej załącznik 18 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 8. odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Wszystkie sprawy związane z odwodnieniem chodników, czyszczeniem przepustów,
uzupełnienie poboczy oraz zabezpieczenia studzienki kanalizacji burzowej i braki w nawierzchni
drogi zostaną odpowiednio przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
i Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.
W kwestii odwodnienia chodnika przy drodze powiatowej w Ratułowie Kierownik Referatu
Budownictwa poinformował ,iż projekt jest już gotowy, Urząd Gminy obecnie jest na etapie
uzyskania decyzji ZRID.
Plac zabaw przy gimnazjum w Załucznem – Wójt Gminy oświadczył, że plac zabaw zostanie
uruchomiony , jednak wcześniej należy dokonać zamontowania odpowiedniego sprzętu
potrzebnego na wyposażenie tego obiektu .
Odpowiedź na interpelację radnej M. Klepackiej (na jej prośbę) zostanie udzielona pisemnie.
Do Interpelacji radnego T. Garbaciaka odniosła się Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
– Anna Słodyczka. Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych do szkół regulują dwa akta
prawne. Pierwszy ustawa o systemie oświaty która mówi o obwodach szkół, a drugi akt prawny
to jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad przyjmowania uczniów do
wszystkich typów szkół oraz ich przekształcania. Zgodnie z przepisami uczniowie klas VI
Szkoły Podstawowej w Czerwiennem swój obwód szkolny mają w nowoutworzonym gimnazjum
Nr 1 w Cichem. W roku ubiegłym kiedy dokonano reorganizacji sieci szkolnej w miejscowości
Ciche były prowadzone rozmowy w tym temacie , po to aby nie generować dodatkowych
kosztów.
Z dokonanych wtenczas obliczeń wynikało ,że prowadzenie jednego oddziału kosztuje 97 tys.
zł., w szkole podstawowej 64 tys. zł. Stwierdziła ,że mając na uwadze budżet stara się tak
planować sieć szkolną, aby koszty były jak najmniejsze. Przyjęcie uczniów z Czerwienne do
gimnazjum Nr 2 w Cichem spowoduje utworzenia dwóch klas i dodatkowych kosztów
w wysokości 97 tys. zł., kiedy to spokojnie uczniowie mogą wejść do oddziału gimnazjum nr 1
w Cichem. Podkreśliła , że były przeprowadzone rozmowy z rodzicami uczniów Szkoły
Podstawowej w Czerwiennem i rodzice mieli wiedzę na temat obecnej sieci szkolnej, natomiast
pani Dyrektor gimnazjum Nr 2 w Cichem podjęła nieprawidłowe działania.
Radny Garbaciak T. wdając się w polemikę wyraził pogląd, że skoro taka sytuacja zaistniała i to
nie rodzice, czy uczniowie , a Pani Dyrektor Domagała złamała prawo, to na jakiej podstawie
przystąpiła do konkursu na Dyrektora Szkoły i wygrała ten konkurs, dla radnego- jak twierdził
jest to niezrozumiałe.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 50 dokonała zamknięcia obrad XXXII sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata
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