
PROTOKÓŁ  nr LII/2022 

z LII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 07 listopada 2022 roku  

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11

30 
  i trwała do godziny 14

05
. 

Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 18 Radnych. 

Nieobecny Radny Dusza Tadeusz. 

 

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Marcin Ratułowski, Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk, Skarbnik Gminy – 

Monika Styrczula. 

Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

gminy – zgodnie z załączoną listą obecności – stanowiącą zał. nr 2 do protokołu. 

Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik    

nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 11
30 

otworzył Sesję i po powitaniu 

Radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy    

18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem o ewentualne zmiany do proponowanego porządku 

obrad. Ze strony Radnych nie zostały zgłoszone żadne uwagi – Przewodniczący Rady 

proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty 

jednogłośnie, przy 18 głosach „za” w poniższym brzmieniu: 

 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady z dnia 19 września 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu z L Nadzwyczajnej Sesji Rady z dnia 3 października 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady z dnia 17 października 2022 r. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i  realizacji Uchwał Rady Gminy  

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały  

Nr XLI/413/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec     

na lata 2022-2033. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Czarny Dunajec. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o nierozpoznaniu skargi w terminie i wyznaczenie 

nowego terminu do rozpatrzenia skargi. Skarga Pana Maciej L. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Pauliny i Marka S. na działalność  

Wójta Gminy Czarny Dunajec. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości 

Dział, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości 

Czarny Dunajec, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/496/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec   

z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec 

prawa własności nieruchomości stanowiącej według wstępnego projektu podziału nieruchomości  

dz. ewid. nr 4192/44 i 4192/46, położonej w miejscowości Pieniążkowice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec prawa 

własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 6150 i 6151, położonej w miejscowości  

Czarny Dunajec. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec prawa 

własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 6158, 6161, 6162, położonej w miejscowości 

Czarny Dunajec. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7637/109 położonej w miejscowości Podczerwone. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy 

Gminą Czarny Dunajec a prywatnymi właścicielami w miejscowości Dział.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10987/25, położonej w miejscowości Chochołów. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10987/21, położonej w miejscowości Chochołów. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli zmiany przez 

Sejmik Województwa Małopolskiego, Uchwały Nr XLV/626/21 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny 

Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/251/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec    

z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca 

część działek ewid. nr 400/38 i 400/40 o łącznej pow. 3 050 m
2
 położonej w miejscowości Czarny 

Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2045 roku. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec  

z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, 

którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023. 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/447/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec           

z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

na lata 2022-2025. 

30. Interpelacje i zapytania Radnych. 

31. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,  przedłożonych         

w okresie od ostatniej Sesji. 

32. Wolne wnioski i informacje. 

33. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. od nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 

obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania udostępniane są w BIP oraz na stronie internetowej Gminy. Następnie Przewodniczący 

przypomniał, aby podczas wystąpień nie używać nazwisk oraz adresów, ale korzystać ze 

sformułowań typu: mieszkaniec, wnioskodawca.  Obowiązki te wynikają z przepisów RODO. 

 

Ad. pkt. 3. Z protokołem z XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 19 września 2022 r. zapoznał 

się Radny Kazimierz Dzielski. Nie wnosił uwag do protokołu, zawnioskował o jego przyjęcie  

bez czytania.  

 

W związku z tym, że pozostali Radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący 

poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego Protokół z XLIX Sesji Rady 

Gminy został przyjęty jednogłośnie, przy 18 głosach „za” bez czytania. 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 4. Z protokołem z L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 3 października 2022 

r. zapoznał się Radny Paweł Dziubek. Nie wnosił uwag do protokołu, zawnioskował o jego 

przyjęcie  bez czytania.  

 

W związku z tym, że pozostali Radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący 

poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego Protokół z L Nadzwyczajnej  

Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, przy 18 głosach „za” bez czytania. 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5. Z protokołem z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 17 października 

2022 r. zapoznał się Radny Zdzisław Gal. Nie wnosił uwag do protokołu, zawnioskował o jego 

przyjęcie  bez czytania.  

 

W związku z tym, że pozostali Radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący 

poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego Protokół z LI Nadzwyczajnej   

Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, przy 18 głosach „za” bez czytania. 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i  realizacji 

Uchwał Rady Gminy.  



 4 

 Wójt Gminy Marcin Ratułowski oznajmił, że sprawozdanie o pracy w okresie 

międzysesyjnym  zostało Radnym przekazane. Następnie Pan Wójt  przedstawił najważniejsze 

informacje związane ze sprzedażą mieszkańcom węgla za pośrednictwem Gminy. 

Poinformował, że na dzień 4 listopada b.r., prawie 1.500 uprawnionych osób zgłosiło chęć 

zakupu węgla, więc potrzebne będzie ok. 2.500 ton węgla.   

Na terenie Gminy Czarny Dunajec zostało wyznaczone zsypisko, które będzie się znajdowało  

u przedsiębiorcy w miejscowości Piekielnik. Jeżeli węgiel zostanie dostarczony zewnętrznie do 

zsypiska i mieszkańcy będą go sobie sami odbierali, może okazać się, że cena za tonę będzie 

niższa niż 2.000 zł. Pan Wójt zapewnił, że jeżeli otrzyma jakąkolwiek informację, przekaże ją 

niezwłocznie do biura Rady Gminy. 

Gmina będzie wydawała zaświadczenie/potwierdzenie na wniosek mieszkańca, na podstawie 

którego będzie można zakupić węgiel.  

W dniu 26 października b.r. Wójt spotkał się z przedsiębiorcami z terenu Gminy, którzy 

zadeklarowali chęć magazynowania węgla oraz jego dostarczania. Wstępnie ustalono, że dowóz 

węgla, czyli koszt usługi transportowej do mieszkańca na odcinku do 5 km. wyniesie 50 zł.,  

a powyżej 5 km. – 100 zł. 

Pan Wójt oznajmił, że na chwilę obecną jest jeszcze zbyt dużo niewiadomych, ale wyraził 

nadzieję, że węgiel będzie dobrej jakości. 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między Sesjami stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych         

w okresie międzysesyjnym. 

 Przewodniczący Tadeusz Czepiel oznajmił, że informacja została Radnym przesłana        

i poprosił o ewentualne pytania. 

 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmiany 

Uchwały Nr XLI/413/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku        

w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.  

 

 Skarbnik Gminy Monika Styrczula przedstawiła projekt uchwały.  

 

Zmiany w planie dochodów, w budżecie Gminy na 2022 rok: 

Dział 801- zwiększenie planu dochodów  o kwotę 20.000,00zł z tytułu dodatkowych wpłat z 

tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.974,28 zł  z 

tytułu otrzymania grantu w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Edukacyjny Ii. Realizacja Wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi 

Priorytetowej Wiedza i kompozycje, Działanie 10,1,6 Cyfryzacja szkół prowadzących 

kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 

2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 

74.999,99zł środki z przyznanego grantu na zakup komputerów – Grant 1 w ramach projektu 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i 

placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 

10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących 

Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
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Dział 758 - Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,000,00zł – Środki rezerwy na 

uzupełnienie subwencji ogólnej ( rozdział 75802). Pismo MF  nr ST3.4751.30.2022 z dnia 

26.10.2022r. Przesuniecie kwoty 11.762.640,00 złotych dotyczącej dodatków węglowych do  

działu 853. 

Dział 853 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 253.682,00 zł – kwota dotyczy środków na 

zadanie Kompleksowa aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Czarny Dunajec. 

Przedłużenie realizacji zadania do 2023r. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.043.680,00 zł 

na wypłatę dodatków węglowych ( kwota według złożonych wniosków do MUW). Zwiększenie 

planu dochodów o kwotę 520.200,00zł na wypłatę przez Gminę rekompensat dla 

przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust.2, oraz wypłaty dodatków dla 

podmiotów wrażliwych. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000.000,00zł z tytułu wpłat 

mieszkańców za węgiel dystrybuowany przez Gminę. 

Dział 926 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 600.061,00zł – dotacja na realizację 

inwestycji budowy Boiska wielofunkcyjnego w Załucznem. Wpływ środków uzależniony od 

terminu realizacji zadania i złożenia wniosków rozliczeniowych. Realizacja zadania w latach 

2022-2023. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 196.177,00 złotych – środki z rozliczenia 

zadania „Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”). 

Dział 900 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 171.556,00zł – środki z rozliczenia programu 

wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.  

Dział 754 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.060,00 złotych – pomoc finansowa dla 

jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego (Uchwała Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 24 października 2022r.  

Dział 710 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000,00zł z tytułu wpływu z renty 

planistycznej.  

Dział 852 - przesunięcie kwoty 5,66zł miedzy odsetkami, a wpływami – dotyczy środków na 

wydatki dla osób z Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy.  

 

Zmiany w planie wydatków, w budżecie Gminy na 2022 rok: 

 

Rozdział 40095 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł. – zadanie nie będzie 

realizowane, a dotyczy dokumentacji projektowej sieci gazowej w Ratułowie. 

Rozdział 60016 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł. – dotyczy zadania projekt 

drogi Szymusiaki i przeniesienie na rok 2023. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 

109.865,00 zł. – dotyczy wykonania drogi do Uzdrowiska w Czarnym Dunajcu, przeniesienie 

kwoty na 2023 rok. 

Rozdział 63095 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 900.000,00 zł. i przeniesienie na rok 

2023 – dotyczy odrestaurowania stacji PKP w Czarnym Dunajcu. Zmniejszenie planu wydatków 

na zadanie Platforma widokowa na Bachledówce i przeniesienie na rok 2023 kwota łączna 

600.000,00 zł. (w tym Fil kwota 663.178,12 zł. zmniejszenie w 2022 r. w 2022 r., a 63.178,12 zł. 

środki własne zwiększenie w 2022 r.). 

Rozdział 70005 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł. na zakup działki w 

Cichem, przeniesienie tej kwoty na rok 2023 r. 

Rozdział 71004 – przesunięcie kwoty 100.000,00 zł. z niewykorzystanych środków na 

wydatkach związanych z planem zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z 

Platformą widokową na Bachledówce (rozdział 63095). 

Rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.060,00 zł. oraz przesunięcie kwoty 

34.060,00 zł. ze środków własnych jako wkład do zadania polegającego na pomocy finansowej 

dla jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego. 

Rozdział 80104 – zwiększenie planu wydatków z tytułu dodatkowych dochodów o kwotę 

20.000,00 zł. Koszty wyżywienia w Przedszkolu. 

Rozdział 80195 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.974,28 zł. z tytułu dotacji na 

realizację projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 
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Wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompozycje, 

Działanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 

2022-2023. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 74.999.99 zł. środki z przyznanego grantu na 

zakup komputerów – Grant I w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi 

Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 

10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Rozdział 85154 – przesunięcie kwoty 4.000,00 zł. w ramach środków na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi na dotację dla powiatu. 

Rozdział 85395 – zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 

3.043.680,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie kompleksowa aktywizacja społeczno-

zawodowa mieszkańców Gminy Czarny Dunajec na kwotę 444.275,10 zł. Przesunięcie kwoty na 

rok 2023. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 520.200,00 zł. na wypłatę rekompensat dla 

przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dodatków dla 

podmiotów wrażliwych. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.000.000,00 zł. na zakup 

i obsługę dystrybucji węgla przez Gminę. 

Rozdział 92695 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600.061,00 zł. i przesunięcie tej kwoty 

na rok 2023 (dotyczy boiska w Załucznem).   

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda poinformował, 

że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie połączonych Komisji: Rozwoju, Budżetu i Spraw 

Statutowych, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Uzdrowiskowej, 

na którym wydano pozytywne opinie do siedemnastu projektów uchwał. Pozytywne opinie 

wydano dla proj. uchwał, ujętych w pkt. 8,9,17,18,19,20,21,22,23,26,27 dzisiejszego porządku 

obrad. 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie, 

18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr LII/531/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 

2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 

grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022, która wraz        

z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Czarny Dunajec na lata 2022-2033. 

 Skarbnik Gminy Monika Styrczula przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że w 

związku ze zmianami w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu Gminy w 2022 roku, 

zmianie uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie,  

18 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/532/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania, stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarny Dunajec. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pan Radny Tomasz Turski zrezygnował z 

członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem 19 września i w związku z tym 

należy podjąć przedmiotową uchwałę.  

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie,  

18 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/533/2022 w sprawie przyjęcia rezygnacji z 

członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarny Dunajec, która 

wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o nierozpoznaniu skargi w 

terminie i wyznaczenie nowego terminu do rozpatrzenia skargi. Skarga Pana Maciej L. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że spotkał się osobiście z Panem Maciejem L., 

który oczekuje na rozstrzygnięcie skargi. Przewodniczący zaproponował rozpoznanie skargi do 

dnia 31 grudnia b.r., następnie poprosił o przedstawienie możliwości prawnych radcę prawnego.  

Radca prawny Michał Chytła oznajmił, że sytuacja jest quazi patowa, tzn. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji wypracowała stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia skargi, tym samym 

wypełniła obowiązki statutowe wobec Rady, natomiast Rada Gminy nie przyjęła 

zaproponowanego stanowiska. Nie zapadło odpowiednie rozstrzygnięcie.  

Zgodnie ze Statutem Gminy, grupa Radnych powinna zainicjować procedurę mającą na celu 

przygotowanie odpowiedniego projektu uchwały. Zgodne z ustawą o samorządzie gminnym, to 

Rada Gminy ostatecznie podejmuje decyzje co do zasadności, względnie braku zasadności 

skargi.  

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel wyraził nadzieję, że znajdą się inicjatorzy 

projektu uchwały i skarga zostanie rozpatrzona w terminie do 31 grudnia b.r. 

Radny Tomasz Turski stwierdził, że jest to kompromitacja Rady Gminy i brak szacunku wobec 

mieszkańców. Skarga powinna być rozpatrzona w ciągu miesiąca, a jej rozpatrzenie odkładane 

jest z miesiąca na miesiąc. Nie jest to doby wizerunek dla Rady Gminy. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel wskazał, że informował na kilku Sesjach o potrzebie podjęcia 

rozstrzygnięcia skargi i gdyby na to zezwalało prawo, sam by przygotował projekt uchwały. 

Należy tę sprawę załatwić, aby nie doszło do oskarżenia Rady Gminy o bezczynność.  

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”, 2 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymał się” podjęła Uchwałę  Nr LII/534/2022 w 

sprawie zawiadomienia o nierozpoznaniu skargi w terminie i wyznaczenie nowego terminu 

do rozpatrzenia skargi, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 13 do 

protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Pauliny i Marka S. 

na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że poprzedniej Sesji, procedowanie 

przedmiotowego projektu uchwały zostało decyzją Rady Gminy przesunięte na dzisiejszą Sesję. 

Propozycją Rady Gminy był wyjazd Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w teren, celem oględzin 

drogi, która jest przedmiotem skargi. Kolejna sugestia Rady Gminy była skierowana do Wójta i 

dotyczyła podjęcia czynności, zmierzających do polubownego załatwienia sprawy.  

Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że skierował do Pana Wójta pismo, zawierające 

sugestie Rady Gminy oraz wypis protokołu z ostatniej Sesji. Wójt udzielił odpowiedzi i została 

ona przekazana wszystkim Radnym.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Bartoszek poinformował, że 

Komisja spotkała się w dniu 31.10.2022 r. i podtrzymała, wcześniej wypracowane stanowisko. 

Ponadto Komisja ustaliła, że nie będzie wyjazdu w teren, gdyż przedłożone dokumenty  

i wyjaśnienia stanowią wystarczającą podstawę stanowiska, jakie Komisja wypracowała. 



 8 

Radny Paweł Dziubek oznajmił, że nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. Zdaniem Radnego skarga powinna być rozpatrywana punkt po punkcie. 

Na wniosek Radnego Czesława Wajdy, Przewodniczący Tadeusz Czepiel odczytał treść uchwały 

wraz z uzasadnieniem. 

Radny Paweł dziubek oświadczył, że w uzasadnieniu brakuje odniesienia się do każdego z 

punktów skargi. Uzasadnienie jest zbyt ogólne. 

Radca prawny oznajmił, że szczegółowe uzasadnienie i odniesienie się do poszczególnych 

zarzutów, zawarte jest w treści zawiadomienia, które kierowane jest bezpośrednio do skarżącego. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel przypomniał, że Radni otrzymali również treść zawiadomienia. 

Następnie udzielił głosu skarżącemu, który stwierdził, że Rada nie zamierza nic rozpatrzyć, 

zamierza jedynie powiedzieć to co Pan Wójt kazał, tzn. że skarga jest niezasadna, a mieszkańcy 

się nie liczą. Gospodarstwo zostało zakupione z zamiarem poszerzenia agroturystyki, miała 

powstać bacówka w miejscu, gdzie Gmina chce ukraść działkę. Skarżący przedstawił mapę 

ewidencyjną z 2008 roku, która wskazuje, że działka o nr. 3665 nie jest na mapie działką 

drogową. Następnie stwierdził, że Wójt nie podjął od ostatniej Sesji, żadnych działań 

zmierzających do ugody. Pomaga jedynie państwu, które chce odebrać drogę skarżącym.  

Skarżący oznajmił, że Gmina powinna służyć ludziom, a służy Wójtowi lub ludziom, którzy są z 

Wójtem, czy z Gminą. Następnie zwrócił się do Radnych i stwierdził, że ich opinia jest bez 

znaczenia i są bezradni. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poprosił skarżącego, aby ważył słowa i nie 

obrażał Rady Gminy. Oznajmił, że każdy Radny ma wolny głos i głosuje wg własnego sumienia.  

Radny Czesław Wajda zauważył, że Radni jeszcze nie zajęli żadnego stanowiska w sprawie 

skargi, a skarżący już ocenia ich działanie. 

Skarżący oznajmił, że jest to już druga skarga. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel odniósł się do słów skarżącego, który stwierdził, że nie było 

negocjacji i wyjaśnił, że zostało przedłożone Wójtowi pismo w sprawie podjęcia negocjacji wraz 

z odpisem protokołu i Pan Wójt oświadczył, że nie będzie prowadził negocjacji do czasu 

zakończenia postępowania przed Sądem oraz przed Wojewodą. Pan Przewodniczący podkreślił, 

że sugestie i wnioski Rady Gminy zostały zrealizowane. 

Skarżący oznajmił, że na ostatniej Sesji poprosił o przedstawienie katalogu dróg gminnych i nie 

otrzymał go.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował skarżącego, że powinien sporządzić pismo do Wójta 

Gminy w trybie dostępu do informacji publicznej i taki wykaz otrzyma. 

Radca prawny Michał Chytła potwierdził słowa Przewodniczącego Tadeusza Czepiela. Wskazał, 

że wnioskodawca może wystąpić o udostępnienie takiego wykazu w trybie dostępu do informacji 

publicznej, jeżeli wykaz nie jest opublikowany w BIP. Natomiast, jeżeli jest, to można go 

ściągnąć w BIP, wtedy organ ma obowiązek wskazać w odpowiedzi na wniosek, że wykaz jest 

dostępny w BIP. 

Skarżący wskazał, że wniosek został złożony, a wykaz nie został udostępniony. Następnie 

oznajmił, że Pan Wójt nie przedstawił oferty kupna, a skarżący chcieliby otrzymać ją na piśmie. 

Radny Kazimierz Dzielski zwrócił się do członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 

pytaniem, co było powodem podjęcia decyzji o zaniechaniu wyjazdu w teren i czy ktoś z 

członków Komisji był na miejscu. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bartoszek oświadczył, że Komisja uznała, że nie będzie 

wyjeżdżać, a poszczególni członkowie Komisji oznajmili, że byli na miejscu i nie mają potrzeby 

wyjeżdżać  ponownie. Przewodniczący Komisji oraz Radna Zofia Kierkowska byli na miejscu.     

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 9 głosami 

„za”, 3 głosami „przeciw” i 6 głosami „wstrzymał się” podjęła Uchwałę  Nr LII/535/2022 w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec, która wraz z 

protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 14 do protokołu. 
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Radny Bolesław Długopolski opuścił posiedzenie – w obradach bierze udział 17 Radnych. 

   

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej w miejscowości Dział, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 

2027 roku. 

Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk oznajmił, że przedmiotowy 

projekt uchwały ma na celu umożliwienie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej dz. ewid. nr 4096 o pow. 1,4164 ha położonej w miejscowości Dział. 

Przedmiotową nieruchomość, Dzierżawca chce wykorzystać na cele rolne. Rada Sołecka wsi 

Dział zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy dz. ewid. nr 4096 o pow. 1,4164 ha położonej w miejscowości 

Dział, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku, jawi się jako zasadne. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław 

Harbut poinformował o pozytywnej opinii Komisji połączonych dla projektów uchwał ujętych w 

pkt. 13, 14, 15, 16, 24, 25 dzisiejszego porządku obrad. 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” i 1 głosem „nieoddanym” (nieobecny podczas głosowania Radny P. Dziubek) podjęła 

Uchwałę  Nr LII/536/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej w miejscowości Dział, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 

2027 roku, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym 

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na 

czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku. 

Kierownik Mariusz Hajduk poinformował, że projekt uchwały ma na celu umożliwienie 

zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część dz. ewid. nr 7225 o 

łącznej pow. 0,0006 ha położonej w Czarnym Dunajcu. Na przedmiotowej nieruchomości 

dzierżawca posadowił ambonę i półkę myśliwską. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy części dz. ewid. nr 7225 o łącznej pow. 0,0006 ha położonej 

w Czarnym Dunajcu, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku, jawi się jako zasadne. 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” i 1 głosem „nieoddanym” (nieobecny podczas głosowania Radny P. Dziubek) podjęła 

Uchwałę  Nr LII/537/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym 

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na 

czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania, stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 

grudnia 2032 roku. 
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Kierownik Mariusz Hajduk poinformował, że projekt uchwały ma na celu umożliwienie 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część dz. ewid. nr 5180/5, 5179/5 o 

łącznej pow. 0,0010 ha położonej w Czarnym Dunajcu. 

Na przedmiotowej nieruchomości dzierżawca planuje umiejscowić baner reklamowy swojego 

przedsiębiorstwa tj. salonu optycznego.  

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy części dz. ewid. nr 5180/5, 5179/5 o łącznej pow. 0,0010 ha 

położonej w Czarnym Dunajcu, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku, jawi się 

jako zasadne. 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” i 1 głosem „nieoddanym” (nieobecny podczas głosowania Radny P. Dziubek) podjęła 

Uchwałę  Nr LII/538/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 

grudnia 2032 roku, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 17 do 

protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym 

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na 

czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

Kierownik Mariusz Hajduk oznajmił, że projekt uchwały ma na celu rozpatrzenie wniosku 

złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w celu przedłużenia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 1914/62 o pow. ok. 1511 m
2
 

zlokalizowanej 

w miejscowości Czarny Dunajec. Przedmiotowa część nieruchomości wykorzystywana jest przez 

dzierżawcę do działalności gospodarczej tj. składowania materiałów i organizacji placu budowy 

sieci gazowej na terenie Gminy Czarny Dunajec. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej nr 1914/62 o pow. ok. 1511 m
2
 

położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku, 

jawi się jako zasadne. 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” i 1 głosem „nieoddanym” (nieobecny podczas głosowania Radny P. Dziubek) podjęła 

Uchwałę  Nr LII/539/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym 

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na 

czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania, stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/496/2022 Rady 

Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Gminę Czarny Dunajec prawa własności nieruchomości stanowiącej według 

wstępnego projektu podziału nieruchomości dz. ewid. nr 4192/44 i 4192/46, położonej w 

miejscowości Pieniążkowice. 

Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk oznajmił, że Rada Gminy 

Czarny Dunajec Uchwałą nr XLVIII/496/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. wyraziła zgodę na zakup 
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nieruchomości stanowiącej, według wstępnego projektu podziału dz. ewid. nr 4192/44, 4192/46, 

o powierzchni 0,0352 ha zlokalizowanej w Pieniążkowicach. Po wyrażeniu zgody przez Radę 

Gminy Czarny Dunajec, Wójt Gminy Czarny Dunajec zlecił wykonanie podziału przedmiotowej 

nieruchomości.  

Po dokonaniu podziału zmienił się nr ewid. dz. 4192/44 na nr ewid. 4192/43. 

Wójt Gminy Czarny Dunajec nie mógł dokonać podziału nieruchomości przed wyrażeniem 

zgody przez Wysoką Radę, gdyż w przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów przed 

wyrażeniem zgody przez Wysoką Radę, mogłoby skutkować to naruszeniem dyscypliny 

finansów publicznych.  

W związku z powyższym w celu prawidłowego wykonania Uchwały Wysokiej Rady (zakup 

nieruchomości) niezbędne jest dokonanie zmiany w przedmiotowej Uchwale i wprowadzenie 

nowych nr planowanej do zakupu nieruchomości, tj. 4192/43 i 4192/44, położonej w 

miejscowości Pieniążkowice. 

 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” i 1 głosem „nieoddanym” (nieobecny podczas głosowania Radny D. Domagała) podjęła 

Uchwałę  Nr LII/540/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/496/2022 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Czarny Dunajec prawa własności nieruchomości stanowiącej według wstępnego 

projektu podziału nieruchomości dz. ewid. nr 4192/44 i 4192/46, położonej w miejscowości 

Pieniążkowice, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny 

Dunajec prawa własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 6150 i 6151, położonej w 

miejscowości Czarny Dunajec. 

Kierownik Mariusz Hajduk poinformował, że projekt uchwały ma na celu umożliwienie zakupu 

przez Gminę Czarny Dunajec nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 6150, 6151 o powierzchni 

0,3452 ha, objętą KW Nr NS1T/00085980/6. 

Zakup przedmiotowej nieruchomości umożliwi Gminie pozyskanie gruntów w strefie 

uzdrowiskowej, aby w przyszłości przeprowadzić inwestycje związane z powstaniem 

uzdrowiska. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec wydała pozytywną opinię w sprawie zakupu przedmiotowej 

nieruchomości. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości 

położonej w miejscowości Czarny Dunajec jawi się jako zasadne. 

 

Na posiedzenie dołączył Radny Bartłomiej Bednarz – liczba Radnych wynosi 18 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” i 1 głosem „nieoddanym” (nieobecny podczas głosowania Radny D. Domagała) podjęła 

Uchwałę  Nr LII/541/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny 

Dunajec prawa własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 6150 i 6151, położonej w 

miejscowości Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 

20 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny 

Dunajec prawa własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 6158, 6161, 6162, 

położonej w miejscowości Czarny Dunajec. 



 12 

Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały ma na 

celu umożliwienie zakupu przez Gminę Czarny Dunajec nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 

6158, 6161, 6162 o powierzchni 0,3852 ha, objętą KW Nr NS1T/00065233/9. 

Zakup przedmiotowej nieruchomości umożliwi Gminie pozyskanie gruntów w strefie 

uzdrowiskowej, aby w przyszłości przeprowadzić inwestycje związane z powstaniem 

uzdrowiska.  

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec wydała pozytywną opinię w sprawie zakupu przedmiotowej 

nieruchomości. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości 

położonej w miejscowości Czarny Dunajec jawi się jako zasadne. 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” i 1 głosem „nieoddanym” (nieobecny podczas głosowania Radny D. Domagała) podjęła 

Uchwałę  Nr LII/542/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny 

Dunajec prawa własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 6158, 6161, 6162, 

położonej w miejscowości Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania, 

stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

przetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7637/109 położonej w 

miejscowości Podczerwone. 

Kierownik Mariusz Hajduk poinformował, że projekt uchwały ma na celu rozpatrzenie wniosku 

złożonego przez mieszkańca w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej wg załączonego 

wstępnego projektu podziału działkę ewidencyjną nr 7637/109 o powierzchni 0,0276 ha, 

położoną w miejscowości Podczerwone, objętą KW Nr NS1T/00142508/2. 

Przedmiotowa nieruchomość jest od wielu lat w posiadaniu osób będących właścicielami 

sąsiedniej nieruchomości. 

Rada Sołecka wsi Podczerwone zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na sprzedaż, nieruchomości stanowiącej wg 

załączonego wstępnego projektu podziału działkę ewidencyjną nr 7637/109 o powierzchni 

0,0276 ha, położoną w miejscowości Podczerwone, objętą KW Nr NS1T/00142508/2, jawi się 

jako zasadne. 

 

Sołtys miejscowości Podczerwone Andrzej Styrczula zapytał, dlaczego sprzedaż odbywa się w 

trybie przetargowym.  

Kierownik wyjaśnił, że nieruchomość przeznaczona do sprzedaż graniczy jeszcze z innym 

właścicielem. Będzie to przetarg ograniczony, tzn. wnioski będą mogli złożyć tylko osoby, które 

graniczą z przedmiotową nieruchomością. 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

18 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/543/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 

trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7637/109 

położonej w miejscowości Podczerwone, która wraz z protokołem imiennego głosowania, 

stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

nieruchomości pomiędzy Gminą Czarny Dunajec a prywatnymi właścicielami w 

miejscowości Dział.  

Kierownik Mariusz Hajduk poinformował, że projekt uchwały ma na celu wyrażenie zgody na 

dokonanie zamiany części nieruchomości, składającej się, według wstępnego projektu podziału z 
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nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 2506/A, położonej w miejscowości Dział, a w zamian 

właściciele prywatni przekażą na rzecz Gminy Czarny Dunajec część nieruchomości, składającej 

się według wstępnego podziału z dz. ewid. nr 777/A i dz. ewid. nr 304/B, położonych w 

miejscowości Dział. 

Dokonanie zamiany przedmiotowych nieruchomości umożliwi Gminie Czarny Dunajec, 

zaprojektowanie a następnie wykonanie drogi łączącej miejscowości Dział oraz Pieniążkowice – 

w przypadku dz. ewid. nr 777/A oraz uregulowanie stanu prawnego drogi stanowiącej dz. ewid. 

nr 2506/1, która w części przebiega po nieruchomości właścicieli będących stroną zamiany 

nieruchomości. 

Rada Sołecka wsi Dział zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na dokonanie zamiany stanowiącej, własność Gminy 

Czarny Dunajec, części nieruchomości składającej się według wstępnego projektu podziału dz. 

ewid. nr 2506/A o pow. 114 m
2
, objętej KW Nr NS1T/00158270/9 na stanowiącą własność osób 

prywatnych, część nieruchomości składającej się według wstępnego projektu podziału z dz. 

ewid. nr 777/A o pow. 144 m
2
, objętej KW Nr NS1T/00106680/7 i z dz. ewid. nr 304/B o pow. 

42 m
2
, objętej KW Nr NS1T/00118381/8, jawi się jako zasadne. 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

18 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/544/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Czarny Dunajec a prywatnymi właścicielami w 

miejscowości Dział, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 23 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min. przerwy. 

 

 

Ad. pkt. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

przetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10987/25, położonej w 

miejscowości Chochołów. 

Kierownik Mariusz Hajduk poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały ma na celu 

rozpatrzenie wniosku złożonego przez mieszkańca w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

działkę ewidencyjną nr 10987/25 o powierzchni 0,0056 ha, położoną w miejscowości 

Chochołów, objętą KW Nr NS1T/00161543/8. 

Przedmiotowa nieruchomość jest od wielu lat w posiadaniu osób będących właścicielami 

sąsiedniej nieruchomości. 

Rada Sołecka wsi Chochołów zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na sprzedaż, nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 10987/25 o powierzchni 0,0056 ha, położoną w miejscowości Chochołów, objętą 

KW Nr NS1T/00161543/8, jawi się jako zasadne. 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

18 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/545/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 

trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10987/25, 

położonej w miejscowości Chochołów, która wraz z protokołem imiennego głosowania, 

stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

przetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10987/21, położonej w 

miejscowości Chochołów. 

Kierownik Mariusz Hajduk poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały ma na celu 

rozpatrzenie wniosku złożonego przez mieszkańca w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
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działkę ewidencyjną nr 10987/21 o powierzchni 0,0032 ha, położoną w miejscowości 

Chochołów, objętą KW Nr NS1T/00161543/8. 

Przedmiotowa nieruchomość jest od wielu lat w posiadaniu osób będących właścicielami 

sąsiedniej nieruchomości. 

Rada Sołecka wsi Chochołów zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na sprzedaż, nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 10987/21 o powierzchni 0,0032 ha, położoną w miejscowości Chochołów, objętą 

KW Nr NS1T/00161543/8, jawi się jako zasadne. 

 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

18 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/547/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 

trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10987/21, 

położonej w miejscowości Chochołów, która wraz z protokołem imiennego głosowania, 

stanowi zał. nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec 

woli zmiany przez Sejmik Województwa Małopolskiego, Uchwały Nr XLV/626/21 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze Gminy Czarny Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska. Oznajmił, że 

Rada Gminy Czarny Dunajec, Uchwałą Nr XXXIV/337/ 2021 z dnia 12 lipca 2021, wyraziła 

wolę przystąpienia przez Gminę Czarny Dunajec do działań podejmowanych przez Sejmik 

Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny Dunajec 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, poprzez 

wprowadzenie lokalnej uchwały antysmogowej.  

Sejmik Województwa Uchwałą Nr XLV/626/21 z dnia 27 września 2021 r. wprowadził na 

obszarze Gminy Czarny Dunajec, ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. Uchwałą Nr LIX/842/22 Sejmik Województwa Małopolskiego 

z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw, dokonał zmiany przedmiotowej uchwały poprzez wydłużenie terminów na 

wymianę pozaklasowych urządzeń grzewczych tj. do dnia 30 kwietnia 2024 r.  

W przedmiotowej uchwale Sejmik Województwa Małopolskiego pominął Gminy, które przyjęły 

lokalne uchwały antysmogowe, a których głównym celem było odejście od wykorzystywania 

węgla do ogrzewania budynków. 

Należy uznać za zasadne motywy, jakimi kierował się Zarząd Województwa Małopolskiego 

opracowując i przedkładając pod obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego uchwałę 

wprowadzającą przedmiotową zmianę w uchwale antysmogowej dla Województwa 

Małopolskiego – a więc zmianę sytuacji ekonomicznej, zarówno samorządów jak i 

mieszkańców, wywołaną pandemią i wojną w Ukrainie. Pod tym kątem sytuacja Gminy Czarny 

Dunajec jest dokładnie taka sama, a ekonomiczne skutki niekorzystnych zjawisk i wydarzeń są 

wyraźnie odczuwalne. Nadmienić należy, że Gmina Czarny Dunajec jest jednym z biedniejszych 

samorządów w Małopolsce, o niskich dochodach własnych, szczególnie podatkowych. 

Pozostawienie skróconego – w stosunku do większości samorządów – terminu wymiany kotłów 
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pozaklasowych na terenie Gminy Czarny Dunajec byłoby niezrozumiałe, czy wręcz krzywdzące, 

a jednocześnie stawiałoby Gminę i jej mieszkańców w bardzo trudnej sytuacji.  

Podkreślenia wymaga również, iż Gmina Czarny Dunajec podejmuje szereg czynności, których 

celem jest poprawa jakości powietrza. Jako przykłady takich czynności można wskazać na: 

udzielanie dofinansowań do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, gdzie 

mieszkańcy otrzymują, z budżetu Gminy, dofinansowanie do wymiany starych, nieekologicznych 

źródeł ciepła na urządzenia nowoczesne, spełniające wymagania, uruchomiony został punkt 

obsługi Programu Czyste Powietrze, który cieszy się bardzo dużą popularnością, uruchomiony 

został nabór wniosków do Programu Stop Smog, adresowanego dla najuboższych mieszkańców 

Gminy, przeprowadzane są spotkania z mieszkańcami Gminy, których celem jest uświadomienie 

mieszkańców, jaki wpływ na ich zdrowie i życie ma jakość powietrza. Pracownicy Urzędu 

Gminy Czarny Dunajec dokonują również szeregu kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 

ochrony środowiska, podczas których również informują mieszkańców o zapisach znajdujących 

się w uchwałach antysmogowych. 

  

Radna Bogumiła Kokoszka dołączyła na posiedzenie – w obradach bierze udział 19 Radnych. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

19 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/547/2022 w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy 

Czarny Dunajec woli zmiany przez Sejmik Województwa Małopolskiego, Uchwały Nr 

XLV/626/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania, stanowi zał. nr 26 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/251/2020 Rady 

Gminy Czarny Dunajec    z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca część działek ewid. nr 400/38 i 400/40 o łącznej 

pow. 3 050 m
2
 położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 

grudnia 2045 roku. 

Kierownik Mariusz Hajduk poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały ma na celu 

uchylenie Uchwały Nr XXV/251/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2020 

roku, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca część działek ewid. nr 

400/38 i 400/40 o łącznej pow. 3 050 m
2
 położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas 

oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2045 roku. Przyjęta uchwała miała na celu wyrażenie zgody na 

dzierżawę części nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 400/38 i 400/40 położonych 

w miejscowości Czarny Dunajec. Ze względu na zmianę koncepcji wykorzystania 

przedmiotowej nieruchomości, uchylenie uchwały jawi się jako zasadne. 

 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

19 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/548/2022 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XXV/251/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec    z dnia 5 października 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca część działek ewid. nr 400/38 

i 400/40 o łącznej pow. 3 050 m
2
 położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas 

oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2045 roku, która wraz z protokołem imiennego głosowania, 

stanowi zał. nr 27 do protokołu. 
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Ad. pkt. 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady 

Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Czarny Dunajec. 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Michał Jarończyk. Oznajmił, że przedłożony pod 

obrady Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady 

Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny 

Dunajec, podyktowany jest koniecznością dostosowania treści postanowień aktu ustrojowego 

Gminy (statutu) do sytuacji, jaka nastąpi począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. – tj. z chwilą 

wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1597). Z tym dniem, na podstawie §3 pkt 7 ww. rozporządzenia miejscowość 

Czarny Dunajec, znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec uzyska 

status miasta.   

Proponowanymi zmianami objęto m.in. dostosowanie terminologii używanej w treści 

poszczególnych postanowień statutu gminy, w tym: wprowadzono do treści ww. aktu nową 

jednostkę pomocniczą gminy, jaką jest miasto Czarny Dunajec (zastępującą sołectwo Czarny 

Dunajec). Wprowadzono regulacje dotyczące nazw organów ww. jednostki pomocniczej, tj. 

Zebrania Miejskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Rady Miejskiej. 

Nadto, zmodyfikowano użyte w treści statutu w słowniczku pojęć, pojęcia: Gminy, Rady, 

komisji, Urzędu oraz Statutu, każdorazowo kładąc nacisk na okoliczność, iż należy przez to 

rozumieć odpowiednio: Miasto i Gmina Czarny Dunajec, Rada Miasta i Gminy Czarny Dunajec, 

komisja Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz 

Statutu Miasta i Gminy Czarny Dunajec. W treści Statutu zmieniono również nazwę 

dotychczasowego organu wykonawczego gminy (Wójt Gminy Czarny Dunajec) zastępując ją 

Burmistrzem Miasta i Gminy Czarny Dunajec.  

Ustalony w treści uchwały (§4) moment jej wejścia w życie podyktowany jest momentem 

wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1597), tj. momentem, od którego w obrocie prawnym zacznie funkcjonować Miasto 

Czarny Dunajec. 

Z uwagi na przytoczone okoliczności, w tym prawne i faktyczne uwarunkowania jakie nastąpią z 

dniem 1 stycznia 2023 r. podjęcie przedmiotowej uchwały przez Wysoką Radę jawi się jako 

zasadne i konieczne. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

19 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/549/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania, 

stanowi zał. nr 28 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, 

którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z 

działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom 

Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych 

działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Michał Jarończyk. Poinformował, że w Gminie 

Czarny Dunajec  pomoc dla obywateli Ukrainy realizowana była do końca października  

2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 

2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę 



 17 

Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwał zmieniających: Uchwały Nr XLIV/452/2022 

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. Uchwały Nr XLV/457/2022 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 11 kwietnia 2022 r. i Uchwały Nr 472/XLVI/2022 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 23 maja 2022 r. 

Pomimo, iż napływ ludności z terenu Ukrainy znacznie się zmniejszył, jak również ograniczeniu 

uległa skala potrzeb obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Czarny Dunajec, 

zasadnym jest utrzymanie regulacji, które w sytuacjach tego wymagających umożliwią udzielania 

wsparcia. Działania wojenne na terytorium Ukrainy są w dalszym ciągu prowadzone, a w 

ostatnim okresie wzmogły się ataki rakietowe, lotnicze na miasta w całej Ukrainie. Może to 

zwiększać poczucie zagrożenia wśród ludności, a tym samym wywoływać kolejne fale emigracji. 

W takim przypadku powtórnie zaistnieje potrzeba niesienia w szerszym zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Czarny Dunajec. Istnieje zatem 

uzasadnienie by okres obowiązywania uchwały ustalić do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Zakres pomocy, określony w §1 projektu uchwały został określony w podobny sposób jak w 

Uchwale obowiązującej do końca października 2022 r. – tj. w sposób maksymalnie elastyczny. 

Powyższe ma na celu w jak najpełniejszym stopniu dostosować pomoc do rzeczywistych potrzeb 

obywateli Ukrainy, które mogą się zmieniać w czasie.  

 

 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

19 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/550/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 

Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 

oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z 

powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która 

wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 29 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny 

Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023. 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor CKiP Małgorzata Kulawiak. Oznajmiła, że roczny 

Program Współpracy wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego, 

wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz mieszkańców gminy. 

  

CELE PROGRAMU 

1. Cel główny. 

Celem głównym programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie 

potencjału organizacji pozarządowych z terenu gminy, ich aktywnej roli w realizacji zadań 

publicznych oraz umacniane partnerstwa pomiędzy gminą, a sektorem pozarządowym, opartym 

na dialogu i zrównoważonym rozwoju, realizowanym w trosce o interes społeczny i publiczny. 

2. Cele szczegółowe. 

Celami szczegółowymi programu są: 

1) zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, 

2) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy w 

rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

3) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

4) tworzenie warunków i adekwatnych narzędzi do prezentacji dorobku organizacji 

realizujących zadania zlecane przez gminę oraz promowanie osiągnięć i przedsięwzięć 
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tychże organizacji, 

5) wzmocnienie potencjału organizacji, w tym poprzez tworzenie warunków do wzmacniania 

istniejących organizacji, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich, 

Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad: wzajemnego wspierania i 

współodpowiedzialności, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji, jawności.  

Współpraca gminy z organizacjami ma charakter stały, całoroczny i odbywa się w oparciu  

zasady wyrażone w niniejszym programie. 

W roku 2023 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne: 

1) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

a) krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów 

regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, 

promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych i poza 

gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej, 

b) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy, 

c) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego, 

d) uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach 

kulturalnych; 

2) Zadania z  zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

1. Dopuszcza się możliwość dofinansowania zadań publicznych o dużym znaczeniu dla 

społeczności lokalnej, nieujętych w ust. 2, jeżeli na ten cel zostały zabezpieczone środki 

finansowe. 

Współpraca gminy z organizacjami może przybierać charakter finansowy i poza finansowy. 

Współpraca o charakterze finansowym może być realizowana w szczególności poprzez 

zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w 

formie: 

1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji; 

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich 

dofinansowanie. 

1. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane, w szczególności w 

drodze konkursów lub w trybie małych zleceń, o którym mowa w art. 19a ustawy. 

2. W konkursie, o którym mowa w ust. 3 mogą uczestniczyć organizacje, przy czym jeden 

podmiot może aplikować do każdego konkursu z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania 

publicznego. 

3. Organizacja może z własnej inicjatywy, w trybie art. 12 ustawy, wystąpić z wnioskiem o 

realizację zadania publicznego, również takiego, które realizowane jest dotychczas przez 

gminę. 

4. Powierzenie realizacji zadań publicznych może także nastąpić w innym trybie, jeżeli dane 

zadanie można zrealizować w sposób bardziej efektywny w inny sposób, określony w 

odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług od organizacji prowadzącej 

działalność gospodarczą, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 11 września 

2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1933,1812 i z 2020 r. poz. 

1517), realizację projektów w ramach umów partnerskich określonych w art. 28a ust. 1 

ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1057, z 2022 r. poz. 1079, 1846 i z 2020 r. poz. 1378), porozumienia albo umowy o 

partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 i z 2019 r. poz. 2020) oraz w formach określonych w ustawie 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079). 
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5. Współpraca o charakterze niefinansowym może być realizowana w szczególności poprzez: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w 

celu zharmonizowania tych kierunków, w tym w drodze: 

a) publikowania ważnych informacji na stronach internetowych gminy oraz Centrum 

 Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, zarówno w zakresie działań 

podejmowanych przez gminę jak i przez organizacje; 

b) przekazywania przez organizacje informacji o planowanych lub 

realizowanychzadaniach dotyczących sfery publicznej; 

2) konsultowania z organizacjami projektu programu oraz projektów aktów normatywnych 

dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy; 

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tychże organizacji; 

4) obejmowanie honorowym patronatem Wójta Gminy Czarny Dunajec wybranych 

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje; 

5) promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego 

wizerunku; 

6) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, dla celów ubiegania się 

przez te organizacje o pozyskanie środków finansowych z innych – zewnętrznych źródeł. 

 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy, działania te obejmują okres 

od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Gmina, współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2023, 

przeznacza środki finansowe w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 

00/100), w tym: wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie 

kultury – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadań w zakresie sportu – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 

złotych 00/100).Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych, o której mowa w ust. 1 nie może 

być wyższa od kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2023. 

Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 będą dochody gminy za rok 2023. 

Projekt programu był konsultowany z organizacjami działającymi na terenie gminy oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi na terenie gminy działalność 

pożytku publicznego, jak również powstał we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy 

merytorycznie prowadzącymi współpracę z organizacjami oraz pracownikami Urzędu Gminy, 

odpowiedzialnymi za realizację zasad współpracy w poszczególnych obszarach. Projekt 

programu zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec. Dodatkowo 

udostępniony był w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. 

Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać – osobiście i/lub na piśmie w Urzędzie 

Gminy Czarny Dunajec oraz w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami zamieszczona została na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec i na stronie internetowej Gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zofia Kierkowska poinformowała 

o pozytywnej opinii Komisji dla przedmiotowego projektu uchwały, wydanej w dniu 31 

października b.r. 

 

Radny Czesław Wajda zabrał głos i stwierdził, że w programie, przedstawionym przez Panią 

Dyrektor brakuje jakie przedsięwzięcia w obszarze kultury, sportu, będą realizowane przez 

zlecenie komuś, a jakie wspólnie z Gminą. 

Pani Dyrektor oznajmiła, że program daje organizacjom pozarządowym możliwość wystąpienia  

z projektami na realizację zadań publicznych. Podjęcie przedmiotowej uchwały daje możliwość 

mailto:ckip@ckip.org
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składania wniosków do konkursów. Stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe mogą           

w ramach swojej działalności statutowej realizować część zadań publicznych z zakresu kultury,  

czy sportu. 

Radny Czesław Wajda zakwestionował zasadność użycia w rozdz. 10, pkt. 1, słów: „Gmina, 

współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2023, przeznacza środki 

finansowe w wysokości 600.000,00 zł.” pkt 2. „Kwota dotacji dla organizacji 

pozarządowych(…) nie może być wyższa od kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 

2023. Radny zauważył, że budżet na 2023 rok nie został jeszcze uchwalony.  

Pani Dyrektor Małgorzata Kulawiak oznajmiła, że jest to propozycja i o taką kwotę wystąpiono  

z wnioskiem do projektu budżetu na 2023 rok. 

Radny Czesław Wajda stwierdził, że nie ma pewności, że taka kwota zostanie zapewniona.  

Radca prawny Michał Chytła poinformował, że zamieszczanie tego typu zapisu jest wymogiem 

ustawowym. Gdyby szacunkowa kwota nie została wpisana, uchwała zostałaby uchylona przez 

nadzór prawny z uwagi na brak istotnego elementu. Dodał, że nie jest to dla Radnych nic 

wiążącego przy podejmowaniu uchwały budżetowej, ponieważ zapis mówi o planowanych 

środkach. 

Radny Czesław Wajda wskazał, że należy wpisać słowo „planuje” zamiast słowa „przeznacza”. 

Przewodniczący Rady Gminy podsumował wniosek Radnego Czesława Wajdy i oznajmił,         

że zapis powinien brzmieć: „planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości…”. Pani 

Dyrektor zapewniła, że uwaga Radnego Czesława Wajdy  zostanie uwzględniona. 

 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały z uwzględnieniem poprawki w treści 

uchwały, polegającej na wpisaniu słów: „planuje się przeznaczyć środki finansowe w 

wysokości…” 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” i 1 głosem „nieoddanym” (nieobecny podczas głosowania Radny K. Dzielski) podjęła 

Uchwałę  Nr LII/551/2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny 

Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. 

nr 30 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/447/2022 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2022-2025. 

Projekt uchwały przedstawiła Koordynator ds. uzależnień Ewa Smardz – Chlebek i oznajmiła, że 

zmiany dotyczą załącznika nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Zmiany w 

Preliminarzu wydatków na zadania objęte Gminnym Programem w roku 2022: 

1) zwiększenia kwoty przeznaczonej na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

ds. uzależnień o kwotę 50 000 zł – związane jest to z remontem PIK planowanym już od 

kilku lat.(przesunięcie z pkt. 2.5  tj. finansowanie prowadzenia świetlic opiekuńczo-

wychowawczych) 

2) zwiększenia kwoty przeznaczonej na organizację „Mikołajek” dla dzieci z świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 5 000 zł – wynika to z  wzrostem cen materiałów 

profilaktycznych oraz artykułów spożywczych które stanowią zawartość paczki; 

(przesunięcie z pkt. 2.3 koszty związane z kierowanie osób na leczenie ) 
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3) zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zajęć sportowych z elementami 

profilaktyki o łączną kwotę 11 000 zł – związane jest to z zwiększonym 

zainteresowaniem dzieci zajęciami sportowymi.                     

(przesunięcie z pkt. 1.1 zatrudnienie psychologa w PIK – 3 000 zł,  pkt. 2.6 dyżury 

psychologów w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych - 5 000 zł, pkt. 2.7 kontrole 

placówek handlowych – 3 000 zł oraz pkt.  

Łącznie 11 000 zł)                                  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zofia Kierkowska poinformowała 

o pozytywnej opinii Komisji dla przedmiotowego projektu uchwały, wydanej w dniu                  

31 października b.r. 

 

Radny Sebastian Chowaniec zwrócił się do Pana Wójta i zapytał, czy planował kompleksowy 

remont przebudowy budynku po opuszczeniu go przez opiekę społeczną, bo jeśli tak,                 

to przeznaczenie teraz kwoty 50. 000, 00 zł. nie ma sensu. 

Pan Wójt potwierdził, że były takie plany, jednak budżet Gminy na to nie pozwala. Nie jest 

możliwe wygospodarowanie kwoty w wysokości 7.000.000,00 zł.  

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – jednogłośnie 

19 głosami „za” podjęła Uchwałę  Nr LII/552/2022 w sprawie zmiany Uchwały                    

Nr XLIV/447/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania, stanowi zał. nr 31 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 30. Interpelacje i zapytania Radnych. 

Radna Zofia Kierkowska zwróciła się z prośbą o informację na temat funkcjonowania ośrodka 

zdrowia w Czarnym Dunajcu. Radna wskazała, że mieszkańcy sygnalizują problemy                   

z dostępnością lekarzy i poprosiła o przygotowanie sposobu na rozwiązanie tego problemu.  

Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że odpowiedź zostanie przygotowana                

i dostarczona do biura Rady Gminy przez Panią Dyrektor Joannę Mateję oraz udostępniona      

do wiadomości Radnym. 

Wiceprzewodniczący Bartłomiej Bukowski zwrócił się do Wójta z pytaniem, w jaki sposób 

wspierani są mieszkańcy, którzy borykają się z problemem zagryzienia zwierząt domowych 

przez dzikie zwierzęta. 

Pan Wójt oznajmił, że w sobotę odbył spotkanie z Panią Dyrektor RDOŚ Małgorzatą Mordarską-

Dudą odnośnie tych działań. RDOŚ jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez wilki         

i Pani Dyrektor wyjaśniła w jakich okolicznościach mieszkańcy mogą otrzymać odszkodowanie. 

Organem właściwym do wypłaty odszkodowania jest Nadleśnictwo w Nowym Targu, z którym 

RDOŚ ma podpisane porozumienie.  Problem polega na tym, że nie wiadomo jakie zwierzę jest 

sprawcą wszystkich szkód. Mieszkańcy Czerwiennego i Ratułowa twierdzą, że ich zwierzęta 

zostały zaduszone i sprawcą raczej nie był wilk. W miejscowości Ciche mogły to być wilki, 

ponieważ przełamały one zabezpieczenia, ale nikt tego zdarzenia nie widział. 

Wójt oświadczył, że przygotuje dla Sołtysów informację, aby mieszkańcy czuwali nad 

zwierzętami oraz swoimi dziećmi, które teraz często chodzą po zmroku. Zostanie ona również 

zamieszczona na stronie Gminy, portalu społecznościowym Gminy oraz na prywatnym portalu 

Pana Wójta. Wójt podkreślił, że Gmina ma ograniczone możliwości działania w tym zakresie, 

ponieważ nie posiada straży gminnej i korzysta z pomocy jednostek straży pożarnej. Mieszkańcy 

muszą sami czuwać nad swoimi zwierzętami. Być może, że sprawcami ataków są bezpańskie 

psy, które grasują na południowej stronie Gminy. Jeśli zostanie to potwierdzone, Referat 

Komunalny  uruchomi procedurę wyłapania psów i umieszczenia ich w schronisku. 
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Pani Dyrektor Mordarska-Duda zaproponowała zorganizowanie spotkania dla Sołtysów               

i Radnych z pracownikami RDOŚ i Nadleśnictwa, na którym zostałyby przekazane informacje, 

dotyczące procedury i warunków ubiegania się przez mieszkańców o odszkodowania. Pan Wójt 

zapewnił, że jeżeli Sołtysi wykażą wolę zorganizowania spotkania, on poinformuje o tym Panią 

Dyrektor.  

Prezes Sołtysów Władysław Lenart oznajmił, że zorganizowanie takiego spotkania jest zasadne   

i jeśli zostanie wyznaczony termin, to podejmie się jego organizacji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił, aby informacje, które dziś Wójt przedstawił, 

przekazać poszkodowanym mieszkańcom. 

Pan Wójt zapewnił, że zrobi to Referat Ochrony Środowiska. 

Radny Tomasz Turski zwrócił się do Pana Wójta i zapytał, jak wygląda sprawa budowy  

PSZOK-u.    

Wójt poinformował, że PSZOK jest w trakcie budowy. 

 

Ad. pkt. 31. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,  

przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 19.09.2022 r. złożone zostały dwie 

interpelacje. Interpelacja Pana Pawła Dziubka dotyczyła drogi w Cichem, zaś Pan Tomasz Turski 

złożył interpelację w sprawie naprawy nasypu boiska sportowego w Cichem. Odpowiedzi zostały 

udzielone Radnym i zamieszczone na stronie internetowej Gminy.  

Radny Tomasz Turski zabrał głos i podziękował za naprawę nasypu i wystąpił z wnioskiem        

o zabezpieczenie całej skarpy betonową kratownicą, ponieważ wykazuje ona tendencje do 

obsuwania się.  

 

Ad. pkt. 32. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do wszystkich Radnych i Sołtysów, prosząc  

aby uczestniczyli w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości. 

Dyrektor Małgorzata Kulawiak, w imieniu Pana Wójta, Pana Przewodniczącego Rady Gminy 

oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Odrowążu zaprosiła na Powiatowy Konkurs Pieśni 

Patriotycznej oraz poinformowała, że Msza Św. za ojczyznę odbędzie się o godz. 11
00

, po której 

na Rynku w Czarnym Dunajcu zostanie uroczyście odśpiewany hymn polski. Następnie w sali 

CKiP odbędzie się kolejna część uroczystości. 

Następnie Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że Wiceprzewodniczący Bartłomiej 

Bukowski, który zweryfikował realizację planów pracy stałych Komisji, przekaże  

Przewodniczącym Komisji swoje wnioski. Przewodniczący poprosił o podjęcie niezbędnych 

czynności w tym zakresie, ponieważ zostało niewiele czasu. 

Radny Paweł Dziubek odniósł się do przyszłych kontroli, które zapowiedział Pan Wójt i zapytał, 

czy została przekazana informacja dotycząca wywozu przez rolników ścieków na pola. 

Pan Wójt oświadczył, że informacja nie została jeszcze przekazana do publicznej wiadomości. 

Następnie Radny Paweł Dziubek zapytał, czy Pan Wójt zapoznał się już z protokołem z XLVII 

Sesji Rady Gminy. 

Pan Wójt oznajmił, że nie zapoznał się z protokołem. 

Radny Paweł Dziubek wskazał, że sprawa znajduje się w sądzie i w prokuraturze i zapytał,      

czy Pana Wójta broni ktoś prywatnie, czy Urząd Gminy wynajął jakiegoś mecenasa. 

Pan Wójt oświadczył, że nie ma statusu osoby oskarżonej w żadnej sprawie, ani statusu osoby 

podejrzanej, więc Urząd Gminy nie musi go bronić. 

Radny Paweł Dziubek oznajmił, że z uwagi na fakt, że sprawa jest prowadzona przez prokuraturę 

i sąd, a Wójt występuje przeciwko Przewodniczącemu Rady Gminy, to może okazać się,           

że pomoc prawna będzie potrzebna Przewodniczącemu i należałoby zatrudnić jakiegoś prawnika. 

Pan Wójt oznajmił, że jest to zdanie Radnego. 

Radny Paweł Dziubek stwierdził, że nie rozumie, dlaczego jest taki problem z zapoznaniem się  

z protokołem. Radny oznajmił, że inaczej wyobrażał sobie Radę Gminy i tak jak wspomniał 
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wcześniej jeden pan, społeczeństwo źle odbiera działania Rady Gminy, bo kiedy zachodzi 

potrzeba niesienia pomocy mieszkańcowi, to Urząd Gminy tego nie robi, nawet nie wydaje 

pisma, twierdząc, że mieszkaniec ma sobie je sam zdobyć. 

Radny Paweł Dziubek oznajmił, że chce te sprawę dokładnie poznać, ponieważ w jego ocenie 

treść protokołu przedstawia wizerunek Wójta i to jakim jest człowiekiem. Radny podkreślił,      

że chce, aby ta sprawa się wyjaśniła, ponieważ komentarze na ten temat są różne.   

Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący Tadeusz Czepiel i oświadczył, że przyjdzie czas, 

kiedy sprawa zostanie wyjaśniona i nie chce jej teraz komentować. 

Radny Paweł Dziubek zapytał, czy jest odpowiedź z Wydziału Prawnego dotycząca Sesji, którą 

opuścił. Oznajmił, że nadal twierdzi, że Sesja była zwołana nielegalnie. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że na dzień dzisiejszy nie otrzymał żadnej informacji.                

Do Nadzoru Prawnego zostały złożone dwie skargi i żadna z nich nie została jeszcze 

rozpatrzona. Przewodniczący zapewnił, że jeżeli skargo zostaną rozpatrzone, Radni zostaną o 

tym poinformowani. 

Radny Daniel Domagała odniósł się do wypowiedzi Radnego Pawła Dziubka, która dotyczyła 

wywozu ścieków przez rolników na pola i oznajmił, że z tego co wie, ścieków nie można 

wywozić na pola, tylko gnojowicę, czy też obornik. 

Radny Paweł Dziubek stwierdził, że nie można polegać na „wydaje mi się”, bo na jednej             

z Komisji Skarg, urzędnik powiedział, że można wywozić ścieki na pola. Radny oświadczył,      

że tego się trzyma, bo taka informacje otrzymał od urzędnika. Dodał, że skoro Urząd będzie 

przeprowadzał kontrole, to należy mieszkańców poinformować, że mogą wywozić ścieki          

na swoje pola. 

Pan Przewodniczący podsumował, że należy te kwestie wyjaśnić pod względem prawnym, żeby 

rolnicy nie znaleźli się w niezręcznej sytuacji.    

 

Ad. pkt. 33. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

 Wobec wyczerpania w całości obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel  

o godz. 14
05

 dokonał zamknięcia LII  Sesji Rady Gminy. 
 

 

 

 

Protokołowała:                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Beata Stopka-Studencka                                             Tadeusz Czepiel              

Insp. ds. Rady Gminy                                                             

 


