P R O T O K Ó Ł nr XXXVIII/2014
z XXXIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 24 stycznia 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 19 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Gonciarczyk Stanisław – radny z Odrowąża , jego nieobecność spowodowana jest wyjazdem
za granicę,
2. Stalmach Józefa – radna z Chochołowa.
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 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 do Rady o ewentualne propozycje, co do przedłożonego
porządku obrad. W związku z faktem , iż nikt z Radnych nie zgłaszał żadnych wniosków
porządek obrad został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty, 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 XXXVII sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Budżet Gminy Czarny Dunajec na 2014 rok :
a) Dyskusja,
b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014,
c) Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec
na lata 2014- 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
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na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014 – 2018 oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Nowotarskiego,
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec,
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
16.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec,
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/198/2012 w sprawie dokonania
podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/2012 w sprawie podziału Gminy
Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec.
19.Stanowisko Rady w sprawie dalszych działań związanych z proponowanym obszarem
ochrony uzdrowiskowej w gminie.
20.Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
21.Wolne wnioski i zapytania.
22.Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXXVII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Szymusiak Adam,
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 XXXVII 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. 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 ogłoszonego punktu , Interpelacje złożyli radni :
Ligas Andrzej poruszył kwestię związaną z zawieraniem umów na odpady komunalne ze
szkołami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół w Starem Bystrem , pomimo , iż każde gospodarstwo
domowe wykazuje w deklaracjach swoje dzieci , według radnego jest to pobieranie podwójnej
opłaty.
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Wnioskował również o zakup kółka mierniczego dla Sołtysów Sołectw z terenu gminy, które są
im niezbędne przy dokonywanych pomiarach dróg.
Chowaniec Sebastian zarzucał , iż Firma odpowiedzialna za zbiórkę odpadów komunalnych nie
dokonuje ich segregacji, zabierając odpady do jednego samochodu bez podziału na frakcję suchą
i mokrą.
Ponadto radny w formie pisemnej przed sesją Rady, zgłosił następujące interpelacje :
• Prosił o wyszczególnienie na co Gmina chce przeznaczyć kwotę 170 tys. zł zapisaną
w budżecie 2014 na „promocję Gminy”?. Prosił o podanie kwot przy poszczególnych
pozycjach.
• Dlaczego Wójt Gminy Czarny Dunajec nie jest zainteresowany zmniejszeniem kosztów
utrzymania toalet publicznych w Czarnym Dunajcu (41 tys. zł na rok) gdy są mu
proponowane rozwiązania alternatywne?, takie jak : zainstalowanie automatu na monety
w drzwiach lub toalety bezpłatne. Toaletę wystarczy objąć nadzorem , tak jak się to
odbywa np. na stacji paliw, restauracjach itp. A zaoszczędzone kilkadziesiąt tysięcy
złotych zainwestować w coś innego np. w stypendia dla sportowców, organizacje
wypoczynku dla dzieci z mniej zamożnych rodzin.
• Czy środki zabezpieczone w budżecie gminy 2014 na poręczenie kredytu PPK
w wysokości 258 tys. zł zostaną po „zwolnieniu” przeznaczone na szeroko rozumianą
kanalizację? Jeśli nie, to dlaczego?.
• Czy gmina posiada plan działania na najbliższe lata odnośnie funkcjonowania
przedszkoli w Gminie (publicznych i niepublicznych)? Czy były przeprowadzone analizy
funkcjonowania, finansowania, dopłat w przedmiotowym temacie? Jeśli tak, to prosi
o jego przedstawienie.
• Dlaczego Gmina potrzebuje aż 2 etatów na sprawy związane z deklaracjami
śmieciowymi?. Generuje to niepotrzebnie koszty i ma odzwierciedlenie w wysokiej
taryfie dla mieszkańców.
• Czy gmina planuje skorzystać z przedstawionej propozycji budowy domu dziennej opieki
dla osób starszych w szkole we Wróblówce. Rocznie dopłacamy do innych gmin prawie
400 tys. zł.
• Dlaczego jest planowane kolejne 100 tys. zł na dokumentację budynków w Czarnym
Dunajcu (stare gimnazjum i poddasze w nowym Zespole Szkół w Czarnym Dunajcu.
W roku 2013 były już przeznaczane na to środki w kwocie 100 tys. zł. Na co zostały
wydane?. Prosił o zestawienie kosztów i kserokopie faktur za wykonane usługi. Czy
kwota 200 tys. zł na koncepcje i projekt remontu nie będzie kiedyś rodzić pytania
o niegospodarność?.
• Czy Gmina planuje przejąć „kanalizowanie Piekielnika” od spółki PPK ? .Oczekuje tego
lokalne społeczeństwo.
Czepiel Tadeusz nawiązując do podjętej w lipcu 2013 roku Rezolucji w sprawie stanu dróg
wojewódzkich o nr 957 i 958 na terenie gminy Czarny Dunajec, w związku z faktem, że gmina
Nowy Targ, Starostwo Nowotarskie i Nowosądeckie oraz gmina Łącko, Krościenko ,
Szczawnica , wystąpiły z apelem do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie
przebudowy drogi wojewódzkiej od Nowego Targu w kierunku Nowego Sącza - proponował,
aby gmina Czarny Dunajec również do tego przedsięwzięcia się przyłączyła.
Ad. pkt. 6. Budżet Gminy Czarny Dunajec na 2014 rok.
Projekt budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
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Budżet na 2014 rok opracowany został na podstawie obowiązującej aktualnie ustawy o finansach
publicznych. Budżet Gminy Czarny Dunajec na 2014 rok zamyka się następującymi kwotami :
• Dochody
61.557.223 złote,
• Wydatki
60.220.723 złote,
• Przychody
2.000.000 złotych , w tym
1) kredyty i pożyczki w wysokości 1.000.000 złotych zaciągane na :
- modernizację budynków ośrodków zdrowia 500.000 złotych,
- kredyt na pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na budowę chodnika przy drodze
powiatowej w Ratułowie – 500.000 złotych.
W przychodach znajduje się kwota 1.000.000 złotych, są to wolne środki , pochodząca
z rozliczenia roku 2013.
Rozchody 3.336.500 złotych (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów). Różnica
między dochodami i wydatkami to planowana nadwyżka w kwocie 1.336.500 złotych. Nadwyżka
przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.
Główne źródła dochodów :
Subwencje : 40.671.904 złote tj. 65,54% dochodów,
w tym : subwencja oświatowa 21.427.223 złote – 34,53% dochodów,
subwencja wyrównawcza 17.431.559 złotych – 28,09% dochodów,
subwencja równoważąca 1.813.122 złote – 2,93% dochodów,
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 7.545.623 złote tj. 12,17 % dochodów, w tym
głównie na wypłatę zasiłków rodzinnych.
Dochody z podatków i opłat 7.313.338 złotych tj. 11,79% dochodów, w tym udziały w podatku
dochodowym 4.213.638 złotych (57,62% wszystkich wpływów z podatków i opłat).
Dotacje na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 2.058.071
złotych , tj. 3,32% dochodów,
W porównaniu do budżetu 2013 roku część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta o 711.457
złotych , tj. o 3,44%,
subwencja część wyrównawcza zwiększenie o 1.036.038 złotych, tj. o 6,33%,
subwencja część równoważąca zwiększenie o 319.847 złotych, tj. o 21,42%.
Wydatki budżetu :
Ogółem wydatki wynoszą 60.220.723 złote i dzielą się na :
Wydatki bieżące 53.417.525 złotych – 88,71% wydatków,
Wydatki majątkowe 6.803.198 złotych – 11,30% wydatków.
Największe pozycje budżetu :
Oświata i wychowanie 29.086.907 złotych tj. 48,30% budżetu, bez inwestycji wydatki bieżące
wynoszą 28.416.907 zł, tj. 47,19% wydatków ogółem, a wydatków bieżących ogółem 53,20%.
Pomoc społeczna – 8.978.125 złotych, tj. 14,91% wydatków,
Transport i łączność czyli pomoc na drogi wojewódzkie, pomoc na drogi powiatowe, drogi
gminne i drogi polne – 4.812.909 złotych- 8% wydatków.
Administracja publiczna (Urząd Gminy i Rada Gminy) – 5.028.578 złotych – 8,35% wydatków,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.278.144 złote – 5,45% wydatków,
Kultura fizyczna 1.450.500 złotych -2,41 % wydatków,
Koszty obsługi długu publicznego - 1.658.253 złotych – 2,76%
W powyższych kwotach mieszczą się wydatki wydzielone w budżecie jako Fundusz Sołecki
w ogólnej kwocie 677.478 złotych, ( z wyliczenia 380.353 złote + zwiększone o kwotę 297.125
złotych).
Zadłużenie gminy :
Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosiło 29.479.000 złotych, co stanowi 47,89% planowanych
dochodów budżetu. Po zaciągnięciu planowanych w 2014 roku kredytów w wysokości 1.000.000
złotych i spłacie rat pożyczek i kredytów w kwocie 3.336.500 złotych, zadłużenie na koniec 2014
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roku wyniesie 27.142.400 złote, co stanowić będzie 44,10% dochodów. Od bieżącego roku nie
istnieje wskaźnik zadłużenia do 60% planowanych dochodów. Wyliczany jest natomiast
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, który dla 2014 roku wynosi 8,11%, a
dopuszczalny wskaźnik dla Gminy Czarny Dunajec wynosi 11,85%.
W 2014 roku planowane spłaty rat kredytów to kwota 3.336.500 złotych i odsetek 1.400.000
złotych + zabezpieczenie środków na ewentualne spłaty udzielonych gwarancji 258.253 złotych,
razem to kwota 4.994.753 złote.
Wójt Gminy wprowadził jedną autopoprawkę do projektu budżetu :
- zmniejszenie dochodów o 500.000 złotych, w związku z wpłatą już w 2013 roku planowanego
zwrotu podatku VAT, dotyczącego budowy sali gimnastycznej w Chochołowie oraz zwiększył
wydatki o 500.000 złotych, z wolnych środków będących na koncie bankowym , na zadania :
a) modernizacja kotłowni dla trzech budynków – administracyjne i remiza OSP w Czarnym
Dunajcu – 100.000 złotych,
b) wyposażenie budowanego lodowiska w Czarnym Dunajcu – 300.000 złotych,
c) modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu i placu w Chochołowie wraz z przesunięciem
Pomnika Powstańców Chochołowskich razem 100.000 złotych,
zwiększenie przychodów o wolne środki na koncie bankowym o 1.000.000 złotych , z tego
500.000 złotych w związku ze zmniejszeniem dochodów i 500.000 złotych, w związku ze
zwiększeniem wydatków.
Uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia
11 grudnia 2013 roku , Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej
gminy Czarny Dunajec na 2014 rok. Analiza przedłożonych do Izby materiałów daje podstawę
do stwierdzenia, że projekt budżetu opracowany został ogólnie w sposób zgodny z wymogiem
prawa właściwego dla zakresu uregulowań objętych uchwałą budżetową. Struktura i przedmiot
uregulowań uchwały spełniają obowiązujące w tym zakresie wymagania ustalone , zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych. Do projektu zostało
dołączone uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi , których zakres i treść nie budzą
zastrzeżeń oraz nie odbiegają od obowiązujących w gminie ustaleń w przedmiocie trybu
opracowania i szczegółowości projektu uchwały budżetowej. Skład Orzekający zauważył drobne
uchybienia, powstałe w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej.
W ramach ogłoszonej dyskusji głos zabrał jedynie radny Tadeusz Czepiel , który ponowił swój
wniosek z Komisji Budżetu dotyczący, zabezpieczonej w budżecie gminy kwoty w wysokości
258.000 złotych jako poręczenia dla Spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
w Nowym Targu, którą w przypadku „uwolnienia” należy w ciągu roku przeznaczyć na
rozbudowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
W dalszej części głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
przedstawiając pozytywną opinię Komisji do projektu budżetu gminy na 2014 rok,
Projekt budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2014 rok wraz z Objaśnieniami – stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Autopoprawka nr 1 Wójta Gminy w Czarnym Dunajcu do projektu budżetu gminy z dnia 20
grudnia 2013 r. – stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały .
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 19
głosami „za” podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Czarny Dunajec na rok 2014
Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 roku –
stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Głos zabrał Wójt Gminy – Józef Babicz dziękując Radzie za uchwalenie budżetu gminy na
rok 2014, ostatni rok w kadencji 2010-2014, wyrażając jednocześnie nadzieję, że realizacja
budżetu będzie przebiegała prawidłowo, zgodnie z zaplanowanymi zadaniami.
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ppkt. c)
Wraz z podjęciem budżetu gminy, Rada Gminy ma obowiązek uchwalić Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy. Propozycja Prognozy obejmuje lata 2014 – 2025, w związku z tym ,że do
tego roku są zaplanowane spłaty zaciągniętych kredytów. Dane wykazane w roku 2014 muszą
być zgodne z budżetem jaki Rada uchwaliła.
Skład Orzekający Kolegium RIO w Krakowie z 11 grudnia 2013 roku wydał pozytywną opinię
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec z uwagami wniesionymi
w uzasadnieniu do Uchwały. Po dokonaniu analizy przedłożonego dokumentu Skład Orzekający
uznał, że projekt uchwały sporządzony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności unormowań zawartych w dziale V ustawy o finansach publicznych. Projekt
został sporządzony z dochowaniem wymogów w zakresie szczegółowości ustalonych art. 226
ustawy o finansach publicznych. Dane zawarte w projekcie, przy uwzględnieniu przedstawionych
objaśnień przyjętych wartości, w ocenie Składu Orzekającego wydają się być realistyczne.
Projekt obejmuje okres 2014 na kolejne lata do 2025, przyjęte wartości dla 2014 roku są spójne
w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów
z analogicznymi wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.
W załączniku do uchwały został umieszczony Wykaz przedsięwzięć, wskazując łączne nakłady
finansowe oraz limity w poszczególnych latach, o których stanowi art. 226 ustawy o finansach
publicznych. Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na
planowane i realizowane przedsięwzięcia, ustalona w Wykazie przedsięwzięć została
wyodrębniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej ,zgodnie z art. 226. Projekt uchwały
zawiera prognozę kwoty długu, która została sporządzona na lata 2014 -2025, w tym okresie
gmina przewiduje pełną spłatę, zaciągniętych zobowiązań. Przedstawiona prognoza wykazuje ,że
począwszy od 2014 roku, ustalona na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych roczna
wielkość obciążeń budżetu spłatą długu oraz kosztami jej obsługi, nie przekroczy średniej
arytmetycznej z obliczanej dla bezpośredniego poprzedzającego dany rok, trzech lat realizacji
dochodów bieżących powiększonych o wpłaty uzyskane ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszone o wydatki bieżące dochodów ogółem. Skład Orzekający zauważa jednak ,że
indywidualne wskaźniki zadłużenia gminy zostały aktualnie obliczone w oparciu
o prognozowane wielkości dochodów, podczas gdy w przyszłych latach, będą one wyliczane na
podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z ostatnich trzech lat, czyli w oparciu
o wielkości faktycznie wykonane, oznacza to ,że rzeczywiste możliwości gminy w zakresie
spłaty zobowiązań mogą być wówczas inne, a więc także niższe niż obecnie prognozowane.
Zaproponowane w projekcie uchwały upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania
zobowiązań znajdują umocowanie w przepisach art. 228 ustawy o finansach publicznych.
Pytań nie było , dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/348/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014 – 2025.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.7. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2014 był przedmiotem, wcześniejszego posiedzenia Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego, na którym to został szczegółowo omówiony, z uwzględnieniem także
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Wyroku Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2013 roku, który to Sąd uchylił między
innymi zapisy dotyczące przeprowadzania tzw. kontroli doraźnych.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała pozytywna opinię do przedmiotowego
Programu.
Pytań nie było , dlatego też po odczytaniu projektu uchwały , przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/349/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami „za”, przy 3
głosach „przeciw” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 8. Trzy kolejne uchwały związane były z podwyższeniem kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania oraz programu osłonowego w zakresie dożywiania.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to
od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej - Dz. U. z 2012 r., poz. 823).
Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz.
1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P.
z 2013 r., poz. 1024) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać
wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku
uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego
poziomu.
Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013
obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150% kryterium, określonego w ustawie
o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259,
z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006–2013, obecnie bez kontynuacji.
Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową
podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków
przekracza kryterium dochodowe.
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Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za

świadczenia z pomocy społecznej.
Wobec powyższego podjęcie stosownych uchwał
uzasadnione.
Pytań nie było, kolejno dokonano podjęcia uchwał :

jest

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/350/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9.
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/351/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10.
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/352/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Uchwalony przez Radę Gminy w 2009 roku wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy obowiązywał do 31 grudnia 2013 roku.
Mając na uwadze pełną realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Gminy na kolejne lata 2014 – 2018.
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Stawkę czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali ustalono na poziomie 0,13 % wartości
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych w stosunku rocznym, ogłoszonym przez Wojewodę Małopolskiego.
Została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/353/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy w latach 2014 – 2018 oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za”, podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad chwilowo opuścił radny T. Garbaciak.
Ad. pkt. 12.
W budżecie gminy na 2014 rok zostały zapisane dwie pozycje dotyczące
udzielenia pomocy finansowej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.
Udzielona pomoc dla Powiatu Nowotarskiego dotyczyła pokrycia kosztów utrzymania
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 5.000 złotych. Natomiast pomoc na
rzecz Gminy Nowy Targ dotyczyła pokrycia kosztów imprezy „Podhalańska Wystawa Zwierząt
Hodowlanych w Ludźmierzu”, w wysokości 10.000 złotych.
Podjęto uchwały :
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/354/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 13.
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/355/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 14. Dwie następne uchwały dotyczyły nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
Z wnioskiem o nadanie medali dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Piekielniku
i Czerwiennem Górnym zwrócił się Wójt Gminy.
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Kapituła w dniu 15 stycznia 2014 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy
i wystąpiła do Rady Gminy o nadanie medali, za całokształt zasług wniesionych przez te
jednostki w działania ratownicze oraz udzieloną pomoc na rzecz lokalnej społeczności.
Przedkładane uchwały nie budziły wątpliwości, przystąpiono do ich głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/356/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : Nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 15.
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/357/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : Nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16. Proponowana dzierżawa w trybie bezprzetargowym dotyczyła terenów położonych
w Czarnym Dunajcu – Baligówce o łącznej powierzchni 1.6274 ha na cele prowadzenia
działalności gospodarczej- szkółka drzew. Przedłużenie umowy dzierżawy następuje na okres 10
–ciu lat tj. do 31 grudnia 2023 roku dla Pana Władysława Tokarskiego.
Udzielając komentarza Kierownik Referatu Geodezji – Klocek Stanisław w uzasadnieniu
argumentował ,iż Pan Tokarski wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec
gminy , jak również naprawił szkody powstałe na działkach w związku z wykonaniem nowego
rowu i konserwacji istniejącego rowu melioracyjnego. Ponadto płaci czynsz roczny w wysokości
641 złotych.
Podobne stanowisko wyraził Sołtys Sołectwa Czarny Dunajec- Klimowski Władysław,
informując iż dzierżawca wykonał drogę, która stanowi jedyny dojazd do lasu w Baligówce.
Ponadto Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec wyraziła pozytywna opinię, co do
proponowanej dzierżawy.
Przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/358/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym” podjęła powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
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Ad. pkt. 17. Ostatnie uchwały przedkładane do podjęcia dotyczyły zmiany Uchwał
podejmowanych w roku 2012 w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania oraz
w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.
W załączniku do uchwały w sprawie obwodów głosowania w wierszu 20 tabeli, dotyczącym
obwodu głosowania nr 19, w kolumnie środkowej , w miejsce zapisu „Sołectwo Ratułów od
nr 173 do końca” wprowadzono zapis : „Sołectwo Ratułów od nr 174 do końca”. Natomiast
w kolumnie 3 wykreśla się słowa : „lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Z kolei w treści załącznika zawierającego podział gminy na okręgi wyborcze , w wierszu 18
tabeli, dotyczącym okręgu wyborczego nr 17, w kolumnie środkowej, w miejsce zapisu
„Sołectwo Ratułów od nr 173 do końca” wprowadzono zapis : „Sołectwo Ratułów od nr 174 do
końca”. W wierszu 22 tabeli, dotyczącym okręgu wyborczego nr 21, w kolumnie środkowej,
w miejsce zapisu „Sołectwo Stare Bystre od nr 229 do końca” wprowadzono zapis : „ Sołectwo
Stare Bystre od nr 230 do końca.
Dokonano podjęcia uchwał :
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/359/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXII/198/2012 w sprawie dokonania podziału Gminy
Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 18.
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/360/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie : zmiany uchwały Nr XX/180/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
powyższą uchwałę – stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 19.
Głos zabrał Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk po raz kolejny przybliżając temat
utworzenia na terenie gminy Czarny Dunajec obszaru ochrony uzdrowiskowej i stanowisko
zainteresowanych Samorządów Sołectw w tej kwestii. Stwierdził, że temat ten od pewnego czasu
stanął w martwym punkcie. Został opracowany operat uzdrowiskowy według stanu jaki wstępnie
zakładano, natomiast po odbytych Zebraniach pojawiły się nowe kwestie. W przypadku Sołectwa
Czarny Dunajec został zaakceptowany wariant IV „C„ jako najbardziej aktualny w ramach
operatu teren który należy brać pod uwagę. W Piekielniku nie doszło do głosowania, natomiast
została zaproponowana nowa lokalizacja strefy „A” uzdrowiska, przeniesienia jej do
miejscowości Piekielnik w rejonie torfowiska „Puścizna Mała”. Z kolei w Podczerwonem został
przegłosowany wniosek, aby pozostawić czas jednego miesiąca na zapoznanie się z materiałami
w tej sprawie. Ponadto były wystosowane pisma do Rad Sołeckich, które tak naprawdę nie są
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objęte żadną ze stref, natomiast mieszkańcy tych miejscowości gospodarują na terenach, które
administracyjnie należą do Czarnego Dunajca. Dwie Rady Sołeckie przysłały stanowiska w tej
sprawie. Odrowąż nie zanegował przedmiotowego tematu uzdrowiska, odniósł się jednocześnie
do kwestii historycznych związanych z granicą miejscowości i z władztwem nad terenem tzw.
„Borów”. Natomiast Rada Sołecka Wróblówki podjęła negatywną uchwałę w temacie
uzdrowiska.
Wskazane lokalizacje na terenie Czarnego Dunajca i alternatywny wariant w Piekielniku są
powiązane z obszarem chronionym „NATURA 2000” z tego też powodu mogą wystąpić pewne
trudności w uzgodnieniach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie,
w przypadku Czarnego Dunajca , gdzie jest na styku z tym obszarem, czy też Piekielnika gdzie
byłaby w centrum tego obszaru. Jeżeli chodzi o zatwierdzenie statutu uzdrowiska Regionalna
Dyrekcja nie uczestniczy w tej procedurze. Po zatwierdzeniu statutu uzdrowiska należy dokonać
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i na tym etapie takie uzgodnienia
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska gminę obligują.
W związku z powyższym oczekuje od Rady Gminy konkretnego stanowiska w tej kwestii,
sugerując jednocześnie , aby w problemowej sprawie zwrócić się z zapytaniem do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
radny Chowaniec Sebastian nawiązując do wypowiedzi Sekretarza stwierdził, iż sprawa nie
stanęła w martwym punkcie, bardziej powstało nieporozumienie. Zdaje sobie sprawę ,że
zaproponowanie obszaru ochrony na terenie torfowiska „Puścizna Mała”, będzie tematem
ciężkim do rozmów, jednak należy ten wariant wziąć pod uwagę i wystąpić z zapytaniem do
Regionalnej Dyrekcji w Krakowie. Po otrzymaniu stanowiska należy raz jeszcze powtórzyć
Zebranie Wiejskie , ponieważ to mieszkańcy Piekielnika powinni zadecydować o tym.Ostatecznie Rada Gminy w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, i 4 głosach
„wstrzymujących” - zadecydowała , aby Urząd Gminy rozpoznał możliwość wstępnej
lokalizacji obszaru ochrony uzdrowiskowej na terenie miejscowości Czarny Dunajec
i Piekielnik ( rejon torfowiska „Mała Puścizna”).
Ad. pkt. 20. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
W sprawie podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem, udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy
poinformował, iż gmina nie może finansować innych podmiotów. Każdy podmiot zobowiązany
jest do zawarcia umowy na odpady komunalne i ma obowiązek ich wywozu.
Sprawa zakupu kółek mierniczych dla Sołtysów zostanie rozważona na spotkaniu Sołtysów,
które odbędzie się bezpośrednio po sesji Rady.
W sprawie nie wywiązywania się Firmy odpowiedzialnej za wywóz śmieci Sekretarz Gminy
poinformował, że już dwukrotnie o tego typu monitach Firma była informowana, na prośbę
indywidualnych mieszkańców. Jeżeli zachodzi potrzeba wyciągnięcia ostrzejszych konsekwencji
i Sołtysi Sołectw to potwierdzą , że Firma nie wywiązuje się należycie z nałożonych
obowiązków , to w tym przypadku nie powinni potwierdzać odbioru takiej usługi ,bądź też
podpisać ale z konkretnymi uwagami, że Firma nie dokonuje segregacji odpadów komunalnych ,
gdyż odbiór odbywa się jednym środkiem transportu.
Sprawa poparcia apelu gmin ościennych dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej od
Nowego Targu w kierunku Nowego Sącza i wystąpieniem do Marszałka Województwa
Małopolskiego, zostanie rozeznana.
Ad. pkt. 21. Wolne wnioski.
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W wolnych wnioskach głos zabrał Sołtys Sołectwa Odrowąż- Józef Bobek , który
ustosunkował się do sprawy , która ostatnio wywoła wiele burzliwej dyskusji i kontrowersji,
związanej z przeprowadzeniem tzw. kontroli doraźnych przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów, Alkoholowych i Narkomanii. W tym miejscu zarzucał Radcy prawnemu, a zarazem
Przewodniczącemu tejże komisji, iż zapis dotyczący kontroli doraźnych został niewłaściwie
zapisany przez niego , a przez to - zdaniem Sołtysa - „ wypaczony.”
W efekcie Rada została ośmieszona na łamach prasy, po rozpoznaniu skargi na uchwałę przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie , który stwierdził nieważność uchwały, w części
dotyczącej między innymi zapisu w zakresie kontroli doraźnych.
Zarzuty wysuwał także pod adresem działalności Komisji i optował za obcięciem wydatków,
jakie zostały przeznaczone w budżecie gminy na 2014 rok na wypłatę diet.
W tym miejscu doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Przewodniczącym Komisji
a Sołtysem- Przewodnicząca Rady przerwała trwającą polemikę , ponieważ dochodziło do
wzajemnych oskarżeń i pomówień, które z pewnością nie powinny mieć miejsca na forum sesji.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 12 30 dokonała zamknięcia obrad XXXVIII sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

