P R O T O K Ó Ł nr XXXVI/2013
z XXXVI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 listopada 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 udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność:
1. Szymusiak Adam – radny z Załucznego.
2. Czepiel Tadeusz – radny z Załucznego.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława oraz Kierownicy
poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
W sesji nie uczestniczył Wójt Gminy - Józef Babicz. Jego nieobecność spowodowana była
chorobą.
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 19 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 do Rady, o ewentualne wnioski do projektu
porządku obrad. Żadnych propozycji nie zgłaszano, wobec czego Przewodnicząca proponowany
porządek obrad poddała pod jawne głosowanie , w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie ,
przy 19 głosach „za” w następującym brzmieniu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
b) udzielenia w latach 2014 i 2015 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego,
c) podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czarny
Dunajec,
e) ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych.
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f) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
g) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec.
h) określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec,
i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
j) zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec,
k) zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec,
l) programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
m) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny
Dunajec,
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXXV sesji Rady Gminy zapoznała się radna Stalmach Józefa,
stwierdziła , że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskowała o jego
przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu , iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnej
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z XXXV sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 19 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.
Do przedmiotowej Informacji żadnych pytań nie wnoszono , przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu, nie zostały zgłoszone żadne interpelacje radnych, w związku
z czym przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego obrad :
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Zmiany związane były ze zwiększeniem dochodów i wydatków gminy o kwotę 638.000 złotych.
Dochody :
Dział 758 – środki z rezerwy subwencji oświatowej na pierwsze wyposażenie sal lekcyjnych
100.000 złotych – Szkoła Chochołów i Szkoła Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Czerwiennem.
Dział 926 – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę lodowiska w Czarnym
Dunajcu – 530.000 złotych.
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Dział 801 – Oświata – dodatkowe wpływy ze szkół - 8.000 zł.
Dodatkowe środki przeznaczono na :
Wydatki szkół , do wysokości pozyskanych dochodów – Ciche 1 – 6.000 zł, Ratułów – 2.000 zł,
Wydatki związane ze zwiększeniem subwencji na pierwsze wyposażenie sal lekcyjnych – sala
gimnastyczna w Chochołowie – 5.000 zł na wyposażenie tej sali, szkoła Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem Górnem – 50.000 zł, na zakup działki przy tej
szkole.
Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 530.000 zł,
Przeniesienie środków :
Zadania w miejscowości Ciche : przeniesienie z pozycji modernizacja oświetlenia dróg na
remont dróg gminnych 12.000 zł,
Przesunięcie w dziale 926 dotyczy lodowiska w Czarnym Dunajcu na kwotę 852.281 zł – tj.
wprowadzenie programu finansowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w związku
z podpisaniem umowy na takie dofinansowanie.
Przesunięcie kwoty 100.000 zł z planowanych kwot za odsetki od pożyczek i kredytów na
zapłatę za oświetlenie dróg w gminie 80.000 zł oraz na zapłatę za utrzymanie w schronisku
bezpańskich psów i inne zadania z ochrony przyrody 20.000 zł.
Przesunięcie kwoty 10.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Stare Bystre z zadania zakup działki
przy szkole Nr 2, na zadanie remont budynku szkoły Nr 2 w Starem Bystrem.
Pytań nie było , podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/325/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego dotyczyła zadania: „Rozbudowa odcinków dróg
powiatowych Czarny Dunajec – Poronin oraz Ząb – Ratułów – Ciche- Chochołów
w miejscowości Ratułów. Urząd Gminy wykonał dokumentację na wykonanie chodnika , powiat
zobowiązał się do wykonania zadania w ciągu dwóch lat, pod warunkiem partycypowania przez
gminę kosztów w wysokości 50%, tj. 1.250.000 złotych, w rozbiciu na rok 2014 – 500.000 zł
i w roku 2015 – 750.000 zł.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/326/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia w latach 2014 i 2015 pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
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Co roku Minister Finansów ogłasza wysokość górnych stawek podatków lokalnych. W tym roku
górne stawki wzrosły o 0,9%. największy wzrost nastąpił w pozycji od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej stawka górna na
2013 rok wynosiła 22.81 zł, na 2014 rok – 23,03 zł, w pozostałych pozycjach wzrost jest bardzo
niewielki w granicach jednego do czterech groszy. Biorąc pod uwagę ten fakt, propozycja Wójta
Gminy jest taka, aby przy tak niewielkim wzroście górnych stawek, utrzymać stawki podatku od
nieruchomości na poziomie roku 2013.
Zwolnienia z podatku również takie same jak w 2013 roku tj. :
a)
nieruchomości zajęte na działalność związaną z zachowaniem bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i bezpieczeństwa publicznego,
b)
grunty, budynki, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody,
c)
grunty, budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała propozycję stawek
podatku od nieruchomości na 2014 rok.
Przedstawiona propozycja stawek nie budziła żadnych kontrowersji, przystąpiono więc do
głosowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/327/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
ppkt. d)
Tytułem wprowadzenia tematu związanego z zatwierdzeniem taryfy za ścieki głos zabrał
Pawłowski Stanisław – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Zatwierdzenie cen oraz
stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków następuje na podstawie ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje , że taryfy opracowane zostały
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykazane we wniosku koszty znajdują swoje
uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
w Nowym Targu , ewidencji księgowej.
Taryfa została zaktualizowana w związku z propozycją zwolnienia Przedsiębiorstwa
Komunalnego z podatku od nieruchomości na 2014 rok. Proponowana stawka taryfy na 2014 rok
wynosi 15,83 złotych za 1 m3, w porównaniu do roku 2013, jest ona mniejsza o 0,49 zł. Obniżka
wynika z dodatkowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chochołów i Witów.
Wypowiedź Kierownika uzupełnił Latawiec Dariusz – Prezes Podhalańskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Nowym Targu. Jeden z elementów, który
wpływa na kalkulację taryfy to fakt przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej niektórych
mieszkańców Chochołowa i obecnie tych podłączeń jest 100. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek
o dofinansowanie na pozostałe podłącza w Chochołowie, warunkiem złożenia wniosku było
wykazanie 50 chętnych osób do podłączenia, (z terenu gminy Czarny Dunajec 35, i 15
z innych gmin). Drugim elementem jest wzrost sprzedaży, na dzień dzisiejszy przy takim trybie
rozbudowy kanalizacji i inwestowania nie nastąpi szybko, jednak taką możliwością może być
inwestycja jaką są termy w Chochołowie. W momencie kiedy obiekt zostanie uruchomiony
będzie można mówić o zwiększeniu sprzedaży.
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Spółka ma podpisana umowę z inwestorem na odkupienie przyłącza kanalizacyjnego, to jest
jakby wkład gminy za pośrednictwem Przedsiębiorstwa w tę inwestycję.
Kolejnym aspektem jest planowana inwestycja w Piekielniku, co do pozostałych miejscowości
były również przedstawiane opcje ich kanalizowania.
Dyskusja :
radny Chowaniec Sebastian zabierając głos w dyskusji zaznaczył, że temat dość szeroko był
dyskutowany na posiedzeniu Komisji. Taryfa nieco się obniżyła, ale tak naprawdę nie chodzi
o taryfę lecz szeroko pojętą kanalizację. W tej chwili projektowany jest Piekielnik , w dalszej
perspektywie Załuczne, ale jaką szansę mają pozostałe miejscowości w gminie. Pytał czy gmina
w najbliższym czasie planuje wykonanie projektu dla pozostałych miejscowości, a może
koncepcję przydomowych oczyszczalni. Podkreślił ,że przez co najmniej trzy lata temat jest
wałkowany, a propozycji w dalszym ciągu nie udało się wypracować. Pytał czy w projekcie
budżetu na 2014 rok zostały przeznaczone środki finansowe na projektowanie sieci
kanalizacyjnej w gminie.
Do pytań ustosunkowali się :
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk w temacie rozbudowy dalszej kanalizacji stwierdził, że
wizja jest jak najbardziej znana i ma odzwierciedlenie w dokumencie jakim jest zatwierdzony
niedawno przez Radę Gminy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych”. Jest co jakiś czas aktualizowany o możliwości jakimi w danym czasie gmina
dysponuje. Plan konstruowany jest w taki sposób, jak gdyby rozbudowę sieci miała prowadzić
spółka i w taki sposób, żeby taryfa nie urosła do niebotycznych granic, ponieważ mieszkańcy nie
udźwigną tego i tak problem wróciłby do gminy nie w postaci inwestycji lecz dopłat. Z planu
i rozmów jakie od dłuższego czasu są prowadzone , na terenie gminy stopniowo regulowana jest
gospodarka ściekowa , przykładem jest miejscowość Piekielnik, następnie te miejscowości które
są ekonomiczne do skanalizowania i gdzie jest gęsta zabudowa, biorąc pod uwagę możliwość
dofinansowania jaką daje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 45 % dotacji, pożyczka
w wysokości 45%, a reszta wkład własny na zadania o mniejszej skali. Miejscowości o rzadkiej
zabudowie i położone w terenach trudnych jak : Czerwienne, Odrowąż nie mają przynajmniej na
razie szans na rozbudowę kanalizacji, chociaż koncepcje zostały wykonane, ale realizacja
nierealna.
Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława na wstępie zaznaczyła ,że gmina ma na uwadze
kanalizację, czego dowodem jest przeznaczenie co roku środków finansowych na wykup działki
pod oczyszczalnię ścieków w Starem Bystrem i co roku kwota ta jest przenoszona, ze względu
na fakt ,że fizycznie nie może być wykorzystana , z powodu trudności związanych z lokalizacją
tejże inwestycji. Również w projekcie budżetu gminy na 2014 roku, oprócz wspomnianej
pozycji, zaplanowana jest pozycja z kwotą może niewielką w wysokości 100.000 złotych na
zakup działek bądź też na wykonanie dokumentacji na kanalizację, w zależności od potrzeby.
Kontynuując dalej swoją wypowiedź radny Chowaniec S. zauważył, iż co roku w budżecie
gminy są zabezpieczane środki na poręczenie pożyczek i kredytów dla Podhalańskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego, w związku z tym proponował ,aby środki te przeznaczać na
wykonanie projektów na kanalizację.
Skarbnik Gminy przypomniała radnemu , że Rada Gminy przeznaczyła już te środki na spłatę
obciążenia gminy na rzecz powoda Mariana Stanisza oraz częściowo z tej kwoty pokryto koszty
związane ze zbiórką i wywozem śmieci za I półrocze 2013 roku.
radny Garbaciak Tomasz przyznał ,że temat jest bardzo trudny do wykonania , jednak
zarzucał brak spójności w podejmowaniu decyzji i w ich realizacji. Chciałby aby do momentu
przedstawienia projektu budżetu zastanowić się nad tymi miejscowościami , w których
kanalizacja jest niemożliwa i co roku jednak przeznaczać środki na ten cel, rezygnując z innych
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zadań w miejscowościach, takich jak chociażby drogi, które do tej pory stanowiły priorytety dla
Samorządu Sołectwa.
radny Chowaniec S. proponował , aby gmina wzorem gminy Nowy Targ we własnym zakresie
zaczęła realizować inwestycje związane z dalszą rozbudową kanalizacji, ponieważ spółka PPK
w skład której wchodzi 11 gmin – udziałowców, nie jest w stanie inwestycje te wykonać.
Prezes Spółki PPK przyznał, że temat taryf za ścieki zawsze schodzi na inwestycje.
Kontynuując temat inwestycji i odnosząc się do wypowiedzi radnych stwierdził, że na pewno nie
będą wszystkie miejscowości skanalizowane, ponieważ nie wszystkie do tego mają możliwości,
a jeśli już mają to okazuje się ,że występują problemy własnościowe. I alternatywą dla tych
miejscowości są przydomowe oczyszczalnie i szczelne szamba. Zaznaczył, że koszty budowy
kanalizacji i koszty transportu ścieków do sąsiednich miejscowości mogą być zrównoważone,
tzn. jeśli nie jest budowana kanalizacja może się okazać ,że stosunkowo tanio jest dowieź ścieki
na inną sąsiednią oczyszczalnię. Ale z kolei kiedy już na etapie projektowania oczyszczalni
występują problemy i kiedy mieszkańcy nie godzą się na przywóz ścieków z innych
miejscowości to podraża cały system. To sprawia, że cały system planowany lokalnie na skalę
gminy, staje się już nieopłacalny.
Podsumowując dyskusję Sekretarz Gminy stwierdził, że nie należy wracać do dokumentacji ,
gdyż gmina posiada koncepcje , które są wariantowo przedstawiane. W przypadku Czerwiennego
jest opracowany wariant, przewidujący dla każdego domu przydomowe oczyszczalnie.
Dokumentacja musi być tam gdzie zachodzi konieczność zmiany aglomeracji. Proponował zatem
rozwiązanie takie , aby Sołectwo występowało z wnioskiem o rozpoczęcie realizacji inwestycji
pod warunkiem ,że mieszkańcy dojrzeli do takiej decyzji i widzą taką konieczność.
Przewodnicząca Rady zamykając dyskusję stwierdziła, że wszyscy mają pobożne życzenia
dotyczące skanalizowania całej gminy , ale chcąc ją budować należy z innych inwestycji
zrezygnować, każda miejscowość ma swoje priorytetowe zadania, którymi często są drogi,
należy się zastanowić, czy nie należy z czegoś zrezygnować, by móc realizować sieć
kanalizacyjną.
Na tym dyskusja została zakończona, przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/328/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami „za”, przy 2
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
ppkt.e)
Dopłatę z budżetu gminy do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych
ustalono w wysokości 7,38 netto. Dopłata obowiązywała będzie w okresie od 1 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2014 roku. Dopłata w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższa o 0,49 zł.
Pytań nie było , podjęta została uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/329/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
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w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za”, przy 1
głosie „przeciw” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
ppkt. f)
Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę następuje na podstawie
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przeprowadzona analiza wniosku taryfowego wskazuje, że taryfa opracowana została zgodnie
z wyżej wymienionymi przepisami, a wskazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie
i odniesienie do prowadzonej ewidencji księgowej.
Proponowana taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dotyczyła wodociągu gminnego
w miejscowości Czarny Dunajec. Na podstawie wyliczonej taryfy obowiązująca nowa cena za
wodę na 2014 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały wynosi netto 3,42 zł za m3 i brutto 3,69 zł
za m3.
Komentarza do w/w uchwał udzielał Pawłowski Stanisław – Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska.
W związku z tym , że pytań nie było przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/330/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
ppkt.g)
Projekty uchwał dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy przedstawił
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk.
Po półrocznym okresie działania nowego systemu związanego z gospodarką odpadami
komunalnymi ceny wzrosły zachodzi zatem konieczność ustalenia wyższej opłaty na 2014 rok.
Proponowane ceny są podniesione w takim stopniu ,żeby w miarę pokryć prognozowane koszty
odbioru i zagospodarowania odpadów w 2014 roku. Doniesienia prasowe sugerują ,iż nowa
ustawa sprzyja zmowom cenowym.
Na posiedzeniu Komisji wnioskowano o podjęcie działań zaradczych , w związku z czym sprawa
będzie na bieżąco monitorowana, ale już po odbytym przetargu na to zadanie kiedy to się okaże
,że ceny są mocno zawyżone.
W proponowanej uchwale wprowadza się dopłaty do opłat, które są możliwe dzięki nowelizacji
ustawy , do dwóch grup społecznych :
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1) dla emerytów i rencistów zamieszkujących samotnie, o ile dochód nie przekracza kryterium
dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
, w wysokości 50% tych opłat,
2) dla rodzin o liczbie dzieci 4 i więcej, o ile dochód na 1 osobę w tych rodzinach nie przekracza
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej ,
w wysokości 2 zł na każde dziecko.
W temacie proponowanej uchwały głos zabrał radny Chowaniec Sebastian , który wyraził swoje
zaniepokojenie jak stwierdził , że trudno się zgodzić na kolejną podwyżkę prawie 100%
w porównaniu do lat ubiegłych, w 2012 roku cały system związany ze zbiórką i wywozem śmieci
kosztował budżet gminy 526.000 zł, w 2013 roku po wprowadzeniu zmian ustawowych za II tylko
półrocze 1.110.000 zł. Na 2014 rok proponowany wzrost cen opłat waha się w granicach 30 -40%.
W przypadku pięcioosobowej rodziny roczna opłata wyniesie 420 złotych- według radnego jest to
stawka zaporowa i zwykłe okradanie mieszkańców i nie można się na to zgodzić.
Do wypowiedzi radnego ustosunkowała się Skarbnik Gminy uświadamiając, radnemu , iż
podając wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zapomniał o jednej zasadniczej
sprawie , a mianowicie o dochodach jakie z tego tytułu wpływają do budżetu gminy, gdyby stawka
na II półrocze 2013 roku od jednej osoby wynosiła 7 złotych , a nie 5 zł, to wpływ do budżetu
gminy byłby w granicach 800 tys. zł. przy ogólnych wydatkach 1.110.000 zł.
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię do w/w uchwały , Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Przystąpiono zatem do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/331/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami „za”, przy 2
głosach „przeciw” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
ppkt. h)
Zmiana uchwały w sprawie terminu i częstotliwości oraz trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi polegała na dostosowaniu jej do wymogów przepisów
wynikających z nowej ustawy. W przypadku gdy w trakcie miesiąca ulegnie zmianie liczba osób
stanowiących gospodarstwo domowe zamieszkujących na danej nieruchomości, opłatę
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
Podjęto uchwałę :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/332/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec.
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Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
ppkt. i)
Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana była wprowadzeniem w § 3 dodatkowego
zapisu związanego z umożliwieniem mieszkańcom składania deklaracji w formie elektronicznej.
Zmienił się również wzór deklaracji. Główny Inspektor Danych Osobowych zarzucił ,że gminy
żądają wielu danych niepotrzebnie, w związku z czym został wyrzucony zapis zawarty
w Pouczeniu do deklaracji ,a dotyczący ponoszenia odpowiedzialności karnej , za składanie
fałszywych zeznań, jak również zapis w którym mieszkaniec wyrażał zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Pomimo ,że były również wymogi odnośnie nie podawania imion i nazwisk
osób zamieszkujących na nieruchomości, nie zostały one z deklaracji usunięte, gdyż
w przypadku gminy Czarny Dunajec opłaty dotyczą gospodarstwa domowego, zatem
wykazywanie imion i nazwisk jest jak najbardziej potrzebne, po to aby to gospodarstwo domowe
zidentyfikować.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/333/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła dziesięciominutową przerwę , w trakcie
której dokonano ujednolicenia uchwał dotyczących utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Cichem
i Nr 2 w Cichem.
Po przerwie przystąpiono do ich podejmowania. Krótkiego komentarza udzieliła Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego – Anna Słodyczka.
W dniu 20 lutego 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwały intencyjne w spawie zamiaru
utworzenia Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem oraz Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem.
Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar utworzenia Zespołów. W związku z czym
sprawa została zaskarżona przez Wójta Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Sąd Administracyjny, po przeprowadzeniu kontroli legalności zaskarżonej opinii
wydał w dniu 26 września 2013 r. wyrok , w którym uchylił zaskarżoną opinię Kuratora Oświaty.
Dlatego przedkładane do podjęcia uchwały w sprawie połączenia tych szkół w Zespół są jak
najbardziej konieczne i w pełni uzasadnione.
Pytań nie było, zostały podjęte uchwały :
ppkt. j)
U C H W A Ł A Nr XXXVI/334/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
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w sprawie zmiany sieci szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
W trakcie przerwy salę obrad opuściła radna Klepacka M. Aktualna liczba radnych -18.
ppkt. k)
U C H W A Ł A Nr XXXVI/335/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ppkt. l)
Uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 rok przedstawił Kaczmarczyk Marek – pracownik
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
Zaznaczył, iż projekt uchwały jest analogiczny do roku zeszłego, jeśli uchwała zostanie podjęta
gmina będzie realizowała zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi na
podstawie właśnie tego programu i działanie te obejmą rok 2014. Projekt programu był
ogłoszony na stronie internetowej gminy i Centrum Kultury, organizacje pozarządowe nie
wniosły uwag do treści programu.
Pytań nie było, podjęto uchwałę jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXXVI/336/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2014.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny Ligas A.
ppkt. m)
Ostatnia uchwała dotyczyła przedłużenia umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres do
31 grudnia 2013 roku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe
w Nowym Targu z siedzibą w Czarnym Dunajcu, części budynku położonego w Czarnym
Dunajcu w Ośrodku Zdrowia.
Przedkładana uchwała nie budziła żadnych wątpliwości, dokonano jej podjęcia :
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U C H W A Ł A Nr XXXVI/337/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. W związku z tym, że nie zostały zgłoszone żadne interpelacje, punkt ten nie był
realizowany, przystąpiono zatem do kolejnego pkt :
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania .
W wolnych wnioskach głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy – Palenik Beata, która
ustosunkowała się do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie
skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu i Wojewody Małopolskiego na uchwałą Rady
Gminy w przedmiocie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok. Wojewódzki Sąd Administracyjny
stwierdził nieważność uchwały w zakresie słów „postulowana jedna kontrola w ciągu roku
i dodatkowo obligatoryjna kontrola w punktach w których łamie się przepisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości”. Zwróciła szczególną uwagę na zapis w Wyroku, iż do organów
administracji nie ma zastosowania zasada, zgodnie z którą to, co nie jest zakazane , to jest
dozwolone, lecz zasada, że dozwolone jest tylko to, co znajduje wyraźną podstawę prawną.
Sprawa odbiła się głośnym echem w prasie, w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. „Jak radni
bawią się prawem” , w którym to czytamy, że tego typu działanie jest marnowaniem papieru, i to
za publiczne pieniądze. W związku z tym Przewodnicząca zaapelowała do radnych o rozsądne
podejście i podejmowanie uchwał zgodnych z obowiązującym prawem, aby tego typu przypadki
w przyszłości nie miały już miejsca.
W dalszej części Kierownik Referatu Budownictwa – Chlebek Antoni przedstawił
koncepcję adaptacji poddasza budynku gimnazjum w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 50 dokonała zamknięcia obrad XXXVI sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

