P R O T O K Ó Ł nr XXXIX/2014
z XXXIX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 7 marca 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 .
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Gonciarczyk Stanisław – radny z Odrowąża , 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 zawnioskowała o wprowadzenie w pkt. 7 dodatkowych ppkt :
ppkt. i) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Piekielnik,
ppkt. j) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Piekielnik,
ppkt. k) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Załuczne.
W temacie proponowanych zmian do porządku obrad , głos zabrali :
radny Szymusiak Adam wyraził swój przeciw dotyczący wprowadzenia projektu uchwały
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości położonej w miejscowości Załuczne,
uzasadniając swoje stanowisko tym , iż proponowana do nabycia działka w miejscowości
Załuczne pod urządzenie placu zabaw jest zbyt wąska, bez dojazdu, ponadto nie jest
uregulowany jej stan prawny. Radny natomiast proponował odpowiednią działkę położoną
w rejonie kościoła.
Z kolei radny Tadeusz Czepiel odnosząc się do swojego przedmówcy stwierdził, że sprawa
placu zabaw została zgłoszona na ostatnim posiedzeniu komisji. Znalazł się jeden właściciel ,
który wyraził zgodę na sprzedaż działki, została więc z nim wynegocjowana odpowiednia cena
i stan prawny przedmiotowej działki jest w trakcie regulacji. Podkreślił, iż sprawa zakupu działki
była już omawiana na posiedzeniu Rady Sołeckiej w 2012 roku. Argumentem przemawiającym
za jej kupnem jest fakt ,że jest położona po drugiej strony szkoły, co umożliwiałoby

2

przeprowadzanie dzieci z zerówek. Ponadto Gmina poczyniła pewne nakłady finansowe, wokół
działki jest wykonany chodnik, na części placu jest wyłożone podłoże żwirowe i na pewno jest
miejsce na postawienie lampy. W sprawie proponowanej działki przez radnego Szymusiaka
położonej koło kościoła toczy się obecnie spór dotyczący stanu prawnego.
Ostatecznie Przewodnicząca Rady zaproponowała , aby przedkładaną uchwałę wprowadzić do
porządku obrad, natomiast do dyskusji Rada wróci w momencie jej podejmowania.
Kolejno zostały poddane pod jawne głosowanie :
• dwa projekty uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości położonych
w miejscowości Piekielnik - Uchwały zostały wprowadzone do projektu porządku obrad ,
przy 18 głosach „za”.
• Uchwała dotycząca nabycia przez gminę nieruchomości położonej w Załucznem,
wprowadzona została do porządku obrad , przy 17 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących”.
Przed głosowaniem na salę obrad przybył radny A. Ligas.
Następnie projekt porządku obrad z dokonanymi poprawkami został poddany pod jawne
głosowanie , w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 20 głosach „za”
w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2014 , Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24
stycznia 2014 roku,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014 – 2025,
c) udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej na rzecz powiatu Nowotarskiego,
d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki w 2015 roku.
e) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
f) planu pracy stałych komisji Rady Gminy,
g) zmiany Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr VIII/80/2011 z dnia 22 czerwca 2011
roku,
h) nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej.
i) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Piekielnik.
j) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Piekielnik,
k) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Załuczne,
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXXVIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Tylka Jan,
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 XXXVIII sesji Rady
został przyjęty 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. 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 Czepiel Tadeusz pytał czy były podejmowane rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w sprawie remontu dróg wojewódzkich nr 958 na odcinku Pieniążkowice – Czarny Dunajec
i 957 na odcinku Czarny Dunajec – Jabłonka. Argumentował pilną potrzebę wykonania
modernizacji tych dróg z uwagi na ich katastrofalny stan techniczny oraz na planowaną
modernizację „Zakopianki” i skierowanie ruchu komunikacyjnego przez gminę Czarny Dunajec.
radny Szuba Władysław podnosił złe usytuowanie studzienki kanalizacji burzowej (zbyt
wysoko osadzona) koło drogi powiatowej w rejonie Nr 390 w Piekielniku , co uniemożliwia
odpływ wody z drogi jak również z prywatnej działki, w efekcie czego powstaje oblodzenie,
które może stanowić poważne zagrożenie dla ruchu drogowego.
W związku z wyłożeniem do wglądu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000 Czarna Orawa i możliwością wnoszenia uwag i wniosków, poprosił o szersze przybliżenie
tematu.
Ponadto poddał pod rozważenie sprawę scalenia gruntów w miejscowości Piekielnik.
radny Chowaniec Sebastian zwrócił uwagę , iż przy dokonywanej wycince drzew , która
ostatnio miała miejsce rok temu pozostały pnie, w związku z czym wnioskował o wystąpienie
do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wycięcie tych, pni jak również drzew, które można jeszcze
usunąć, wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 957 w stronę Jabłonki.
Podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w sprawie
gospodarki mieniem gminnym okazało się, iż gmina posiada bardzo dużo gruntów, niektóre
w bezpośrednim położeniu z drogą wojewódzką. Radny wysunął taki pomysł aby działki te
wydzierżawić zainteresowanym rolnikom.
Ad. pkt. 6. Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu w roku 2013 złożył Cholewa Andrzej – Kierownik Ośrodka.
Podkreślił , iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje trzy rodzaje zadań :
• zadania własne o charakterze obowiązkowym,
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę,
• zadania własne gminy.
Poinformował, iż nie uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające osoby i rodziny do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej
kwota 542 zł, oraz osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 456 zł.
Następnie dokonał porównania roku 2012 z rokiem 2013.
W roku 2012 wypłacono świadczenia rodzinne dla 1872 rodzin, w roku 2013 dla 1837 rodzin,
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zasiłkami stałymi w 2012 rok objęto 40 osób, a w 2013 – 46 osób,
zasiłkami okresowymi w 2012 roku zostało objętych 20 osób, w 2013 – 20,
składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2012 roku 33 osoby , w 2013 - 38 osób,
w Domach Pomocy Społecznej przebywało w 2012 roku 13 podopiecznych, w 2013 roku -11,
Nie zmieniła się liczba zasiłków mieszkaniowych – 1 osoba,
Usługi opiekuńcze spadły z 12 osób do 8.
Wzrosło natomiast dożywianie w szkołach z 407 do 577 osób
Od roku 2013 w Ośrodku działa pomoc w formie Asystenta Rodziny. Zadaniem Asystenta jest
pomoc rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W roku 2013 pomocą Asystenta było objęte 9 rodzin. Świadczona pomoc jest udzielana
bezpłatnie na wniosek pracownika socjalnego i po zatwierdzeniu przez Dyrektora Ośrodka.
Koszt zatrudnienia wyniósł 12.800 złotych, z tego środki pochodzące z dotacji – 7.201 zł i środki
własne – 5.599 złotych.
Ogółem wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku wyniosły – 9.180.255
złotych , z tego zadania zlecone – 7.419.682,25 zł, zadania własne, ze środków pochodzących
z dotacji 540.245,85 zł, ze środków własnych – 1.220.326,93 zł.
Do złożonej Informacji pytań nie było - Rada Gminy przez aklamację przyjęła powyższą
Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w 2013
roku – stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława.
Zmiany dotyczyły :
zwiększenia dochodów o kwotę 471.599 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 471.599 zł.
środki na realizację programów „ Jeżdżę z głową oraz „Już pływam” – 92.912 zł, dotacja
w wysokości 33.510 zł, wpłaty rodziców – 26.800 zł, oraz dopłata z budżetu gminy z wolnych
środków w wysokości 32.602 zł,
zwiększenie dotacji dla Powiatu Nowotarskiego na sfinansowanie wyposażenia szpitala
w Nowym Targu, w związku z rocznicą stulecia istnienia tego szpitala w wysokości 22.000 zł,
oraz pomoc dla Powiatu na remont drogi powiatowej w Ratułowie kwota 100.000 zł.
z równoczesnym zmniejszeniem środków na modernizację dróg gminnych w tej miejscowości.
Oprócz tych zmian następuje zmniejszenie subwencji oświatowej na ten rok o kwotę 371.786
złotych. Brakująca kwota zostanie pokryta z dotacji, jaką gmina otrzyma na zadania
przedszkolne.
Dużą pozycję jako została wprowadzona do budżetu stanowiła realizacja nowego zadania pn:
„ Historyczno - kultorowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr, w 2014 roku finansowanie z kredytu
w wysokości 8.000.000 zł, w tym zwrot kredytu w 2015 roku do wysokości dotacji 5.600.000 zł,
wkład własny gminy 2.400.000 zł.
Merytorycznie realizację powyższego zadania przybliżył Sekretarz Gminy. Stwierdził, że to jest
ten sam projekt na który gmina złożyła wniosek 3 lata temu. Znajdował się on na liście
rezerwowej i praktycznie nie było żadnych szans aby projekt otrzymał dofinansowanie.
W związku z tym ,że program polsko- litewski nie wykorzystał ogromnej puli środków
finansowych, więc środki te przekazano na realizację projektu związanego z budową ścieżki
rowerowej. W projekcie transgranicznym polsko – słowackim dofinansowanie wynosi 85% do
15%. Gmina Czarny Dunajec zabezpiecza kwotę wynikającą z kosztorysu, jednak gmina liczy na
to ,że po przetargu kwota ta znacznie spadnie.
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Zakres zadania jest taki ,że Gmina Czarny Dunajec łączy się w ramach tego projektu z gminą
Nowy Targ, ale ostatnie 2 km od lasu w Rogożniku będzie to jedynie szlak, z możliwością
przejazdu dla rowerów, ponieważ wartość dofinansowania jest za mała , aby na całym odcinku
zadanie zrealizować ,po pierwsze, że gminę nie stać na tak wysokie koszty i ryzyko, po drugie
nie ma takiego wymogu.
Zabierając głos radny T. Czepiel przyznał, że zadanie olbrzymie, ale bardzo zasadne, nie mniej
jednak twierdził, że należy dążyć do tego, aby na całej długości powstała ścieżka rowerowa.
radny Chowaniec Sebastian wyraził swoje zadowolenie, w związku z zamiarem budowy
ścieżki, podkreślając jednocześnie, że jest to w głównej mierze zasługa Sekretarza Gminy, jako
delegata w Euroregionie „Tatry”.
Przystąpiono do głosowania uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXXIX/361/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 roku.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej związana była ze zmianą dochodów, wydatków
i przychodów budżetu na lata 2014 i 2015 oraz ze zmianą objaśnień przyjętych wartości do
prognozy.
Pytań nie było, dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXIX/362/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014
– 2025.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilo opuścił radny T. Krupa.
ppkt. c)
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego związana była z zadaniami :
•
•

„ Remont odcinka nawierzchni drogi powiatowej nr K1651 Czarny Dunajec – Poronin
w miejscowości Ratułów” z kwotą – 100.000 złotych,
„Zakup wyposażenia dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu „
z kwotą 22.000 złotych.

Dokonano podjęcia uchwały :

6

U C H W A Ł A Nr XXXIX/363/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Kolejna uchwała związana była z wyodrębnieniem w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki w 2015 roku.
Przedkładany projekt uchwały nie budził żadnych wątpliwości, dlatego po odczytaniu uchwały
przystąpiono do jej podejmowania :
U C H W A Ł A Nr XXXIX/364/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki w 2015 roku.
Rada Gminy w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła dziesięcio - minutową przerwę. Po przerwie
kontynuowano dalszy ciąg podejmowania uchwał i tak :
ppkt. e)
Dwie następne uchwały dotyczyły planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2014.
Pytań niebyło, zostały podjęte uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXIX/365/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W trakcie przerwy salę obrad upuścili radni : Wł. Klimowski i Kapałka Edward.
ppkt. f)
U C H W A Ł A Nr XXXIX/366/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Gminy.
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Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
ppkt. g)
W 2010 roku Rada Gminy dokonała podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Proponowana do podjęcia na dzisiejszej sesji uchwała
dotyczyła zmiany godziny przyjęć przez Gminny Punkt Wsparcia z wtorku i czwartku , na dni
i godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. od poniedziałku do piątku w godz. od
730 do 15 30.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXIX/367/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXXIV/334/10 z dnia 10
marca 2010 roku.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem na salę obrad przybył radny Wł. Klimowski. Aktualna ilość radnych – 19.
ppkt. h)
Kolejne , a zarazem ostatnie projekty uchwał planowane do podjęcia związane były z nabyciem
przez gminę nieruchomości położonych w miejscowościach : Ciche, Piekielnik i Załuczne.
Nabycie nieruchomości położonej w Cichem dotyczyło działek stanowiących własność
Wspólnoty Uprawnionych 8 Wsi w Witowie o łącznej powierzchni 0.0982 ha, stanowiące teren
zielony za Szkołą Podstawową w Cichem Górnem. Przedmiotowe działki zakupione zostały
w 1966 roku przez Wspólnotę 8 Wsi w Witowie pod budowę szkoły , jednak nie zostały przejęte
na rzecz gminy. W związku z tym ,że Walne Zgromadzenie Wspólnoty podjęło uchwałę
o przekazaniu tych dwóch działek na rzecz gminy, zatem podjęcie stosownej uchwały jest
uzasadnione.
Podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXXIX/368/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości
Ciche.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
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Nabycie nieruchomości o nr ewid. 304, 305 i 306 o łącznej pow. 0.4667 ha w miejscowości
Piekielnik stanowiło teren starej młynówki, który zostanie wykorzystany do poprowadzenia
kolektora sanitarnego i ewentualnie w przyszłości budowy ścieżki rowerowej. Z kolei działka
ewidencyjna o nr 595/2 o pow. 0.1345 ha bezpośrednio przyległa do terenu nabytego już pod
budowę oczyszczalni ścieków.
Dokonano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A Nr XXXIX/369/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr XXXIX/370/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Piekielnik.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
ppkt. k)
Proponowana do nabycia kolejna nieruchomość położona w Załucznem bezpośrednio graniczy
od strony północnej z placem, gdzie znajduje się sklep Gminnej Spółdzielni i parking.
Nieruchomość nabywana jest na cel budowy placu zabaw dla dzieci i parkingu.
W trakcie trwającej przerwy radni z miejscowości Załuczne sprecyzowali swoje stanowisko :
radny Czepiel Tadeusz podtrzymywał swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące zakupu działki
o nr ewid. 1873 o pow. 0.0399 ha. Stwierdził, że pomysł zakupu dwóch kolejnych działek
o nr ewid. 2044/1 i 2044/2 zgłaszany przez radnego Szymusiaka nie jest zły, ale w dalszej
perspektywie czasu, natomiast jeśli nie zostanie zakupione działka 1873, to do tych dwóch
działek nie będzie dostępu.
radny Szymusiak Adam pytał czy wykonanie projektu pod plac zabaw nie będzie kolidowało
z tym, że stan prawny działki nie jest uregulowany.
Po uzyskanej informacji, że przy projektowaniu nie jest wymagany uregulowany stan prawny
nieruchomości, wystarczy oświadczenie, że teren był w użytkowaniu miejscowości przez okres
40 lat, radny opowiedział się za propozycją wysuwaną przez radnego T. Czepiela, a dotyczącą
zakupu działki o nr ewid. 1873.
Przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXXIX/371/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 7 marca 2014 roku
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w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej
w miejscowości Załuczne.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
W temacie modernizacji dróg wojewódzkich na odcinku Pieniążkowice- Czarny Dunajec
i Czarny Dunajec Jabłonka Wójt Gminy udzielając odpowiedzi oświadczył , iż w tej sprawie ,
jak również w sprawie wycinki drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Baligówka –
Piekielnik przeprowadzona będzie rozmowa z Panią Dyrektor Maj z Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie. Ponadto Wójt poinformował, że w tej sprawie Urząd Gminy
występował już wcześniej pisemnie.
Również zgłaszana sprawa złego usytuowania studzienki kanalizacji burzowej koło drogi
powiatowej w Piekielniku będzie zgłoszona Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Targu.
W temacie komasacji głos zabrał Chowaniec Sebastian – radny z Piekielnika, który tytułem
informacji, powiedział ,że już od stycznia zeszłego roku prowadzi rozmowy w tej sprawie ze
Starostą i Naczelnikiem Wydziału Geodezji. Jednak sprawa jest bardzo trudna i długotrwała,
podał za przykład gminę Lipnicę Wielką, gdzie scalanie gruntów trwa już od 30 lat. Zaznaczył
jednak, że w chwili obecnej jest to możliwe do przeprowadzenia i należy proces ten rozpocząć.
Do problemowej kwestii odniósł się jeszcze Klocek Stanisław – Kierownik Referatu
Geodezji, Gospodarki Gruntami. Sprawa komasacji w miejscowości Piekielnik nie jest
nowym tematem i Kierownik oświadczył ,że nic nie jest robione poza plecami radnego Wł.
Szuby jak to twierdzi radny. Ponieważ już w latach 80 – tych był przygotowany kompletny
wniosek o wszczęcie postępowania komasacyjnego i został nawet złożony do ówczesnego
Wojewody Nowosądeckiego. Zmieniły się czasy, wniosek padł, ale sprawa na dzień dzisiejszy
jest bardzo atrakcyjna i warta zastanowienia się – twierdził Kierownik. Ponadto w budżecie
unijnym są środki finansowe na scalenia. Nie rozwodząc się zbytnio w temacie Kierownik
stwierdził, że podstawowa rzecz to sporządzenie nowego wniosku, gdzie ponad 50% rolników
posiadających grunty w Piekielniku taki wniosek musi podpisać. Wniosek jest podstawą do
wszczęcia postępowania, czyli zakwalifikowanie ogólnie miejscowości do programu
scaleniowego. Zaproponował zatem zainteresowanym, przeprowadzenia takiej akcji w swojej
miejscowości.
W temacie zagospodarowania gruntów rolnych położonych w „Borach” Kierownik
poinformował, że grunty są zewidencjonowane i opublikowane na stronie internetowej, tylko
problem tkwi w tym ,że nie ma chętnych , którzy byliby zainteresowani dzierżawą tych terenów.
Na wniosek radnego , który zarzuca ,że jest słaba informacja Kierownik oświadczył , że oferta
zostanie poszerzona o nowe dane.
Do tematu związanego z wyłożeniem projektów planów zadań ochronnych ustosunkował się
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk. Każdy obszar Natura 2000 zgodnie z prawem unijnym
musi posiadać plan zadań ochronnych, lub plan ochrony. Plan taki w 90% ma charakter czysto
przyrodniczy, inwentaryzacja, aktualizacja danych, zebranie informacji na temat gatunków
siedlisk, wszystkiego tego , co występuje i co jest ważne z punktu widzenia prawa unijnego jako
przedmiot ochrony w naturze. Taki projekt dokumentu dla Czarnej Orawy, w przypadku gminy
dotyczy to rzeki Piekielnik od skrzyżowania głównego w stronę Jabłonki, powstał i zgodnie
z ustawą jest poddany konsultacji społecznej. W okresie 21 dni można składać wnioski i uwagi
do projektu. Sekretarz stwierdził , iż z ramienia gminy brał udział w spotkaniach roboczych
w celu monitorowania sprawy, czy nie są wprowadzane nowe zadania , które będą się kłóciły
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z dotychczasowym korzystaniem przez ludzi z terenu, są to sprawy najważniejsze.
Z przedstawionego dokumentu jasno wynika, że nie ma regulacji potoku Piekielnik.
Pojawił się natomiast temat usuwania drzew z brzegu rzeki Piekielnik. Reasumując Sekretarz
stwierdził , iż w projekcie zadań ochronnych nie widzi zapisów utrudniających przejazd przez
brody. Jest jeden temat na który należy zwrócić uwagę to zapis dotyczący budowy kanalizacji
sanitarnej w Piekielniku , który jest bardzo ogólnie zapisany z ujęciem Pieniążkowic, natomiast
należy budowę kanalizacji zapisać jako zadanie.
Ad. pkt. 9. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Pani Gruszka Iwona mieszkanka Czarnego Dunajca , która skierowała zapytanie do Wójta
Gminy, czy Urząd Gminy wypłacił osobom prywatnym odszkodowanie, wynikające z tytułu
uchybień, zaniedbań , zaniechań , niekompetencji lub innych czynności urzędników. Jeżeli tak,
to za co, w jakiej wysokości i czy ten fakt został podany do publicznej wiadomości.
Jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa związana z uzyskaniem statutu uzdrowiska przez gminę?
Odpowiedzi z upoważnienia Wójta udzielił Walkosz Marian Radca Prawny, który odnosząc się
do pytania zainteresowanej stwierdził, że tego typu sprawa zaistniała i dotyczyła miejscowości
Piekielnik z powództwa Mariana Stanisza. Sprawa ciągła się przez 6 lat zakończyła się w roku
2012 Wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu , który to Sąd zasądził od gminy Czarny
Dunajec wypłaty odszkodowania, w zamian za to ,że powstał budynek na podstawie Decyzji
o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy, to były czasy gdy Wójtem Gminy był
Kazimierz Dzielski, a Kierownikiem Referatu Budownictwa – Wacław Winnicki. Decyzja
została wydana w terenach, które były terenami nie budowlanymi, natomiast na wskutek
przestępczej działalności ówczesnego Kierownika, zostały w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy, nieprawnie przekwalifikowane na tereny budowlane. Za popełnione
przestępstwo został skazany prawomocnymi Wyrokami karnymi. W konsekwencji Decyzje te
zostały uchylone i inwestor , który postawił budynek złożył sprawę w Sądzie o wypłatę
odszkodowania. Biegli powstałe szkody oszacowali na kwotę ponad 300 tys. zł wraz z kosztami
sądowymi była to kwota ponad 400 tys, która w zeszłym roku została wypłacona. Zaznaczył ,że
sprawa jest ogólnie znana ,na ten temat pisała niejednokrotnie prasa lokalna i nie tylko.
W temacie podjętych działań dotyczących utworzenia obszaru ochrony uzdrowiskowej w gminie
Czarny Dunajec wypowiedział się Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk, informując , iż
w chwili obecnej w dalszym ciągu trwają prace nad operatem uzdrowiskowym, gdyż brak jest
ostatecznej zgody, co do lokalizacji strefy „A”. Ponieważ strefa ta została zaproponowana ,
w jednym przypadku w części, w drugim w całości na terenach obszaru „Natura 2000”. Stąd
Urząd uznał ,że dalsze prace i rozmowy należy rozpocząć z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Krakowie. I takie pismo zostało sformułowane i przesłane do Dyrekcji, Urząd
oczekuje pewnych wytycznych jak w ogóle przedstawia się szansa zlokalizowania strefy „A”.
Bobek Józef – Sołtys Sołectwa Odrowąż podnosił sprawę złego stanu technicznego dróg
gminnych w Odrowążu, zwracając się do Wójta i Rady o wyasygnowanie środków finansowych
na remont tych dróg.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 00 dokonała zamknięcia obrad XXXIX sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata
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