
P R O T O K Ó Ł  nr IV/2019 

z IV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 28 stycznia 2019 roku 

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10
00 

  i trwała do godziny 13
40

. 

Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 20 Radnych. 

W sesji nie uczestniczył radny Kazimierz Marduła. Jego nieobecność spowodowana była                              

trwającą chorobą. 

 

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 Ponadto w sesji uczestniczyli : 

 

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

Monika Styrczula, oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych 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, 

 

 

 Przewodniczący Rady – Pan Tadeusz Czepiel o godz.10
00 

otworzył sesję i po 

powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Następnie poprosił wszystkich o powstanie, by minutą ciszy uczcić zmarłego tragicznie 

samorządowca Pana Prezydenta Gdańska. Wyraził nadzieję, iż powtarzane ostatnio słowa jak 

„mowa nienawiści” i tolerancji będą przez wszystkich przestrzegane. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady w sprawie ewentualnych uwag do proponowanego 

porządku obrad. 

Głos zabrał radny Tomasz Turski, który podnosił, iż sesja nie została zwołana w terminie 

określonym w statucie gminy, w związku z tym pytał czy były jakieś konkretne powody ku temu, 

czy też wynikło to ze zwykłego niedopatrzenia. 

Ustosunkowując się Przewodniczący Rady stwierdził, iż w tej sprawie odbył rozmowę                                  

z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i z udzielonej informacji wynika, że 

uchwała budżetowa jak również inne uchwały okołobudżetowe podejmowane na dzisiejszej sesji 

będą miały obowiązującą moc prawną i nie zachodzi przekroczenie uprawnień, ponieważ jest to 

jedynie nieistotne naruszenia prawa. Ponadto Przewodniczący oświadczył, iż termin dzisiejszej 

sesji został podany na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r., oraz projekt budżetu radnym został 

dostarczony również w miesiącu grudniu.  Zapewnił, że w przyszłości tego typu sytuacja nie 

będzie miała miejsca. 

W związku z tym, że nikt więcej nie zgłaszał żadnych uwag, projekt porządku obrad został 

poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach 

„za” w następującym brzmieniu:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Budżet Gminy Czarny Dunajec na rok 2019 : 

a) Dyskusja, 

b) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu gminy, 

c) Opinia Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych o projekcie budżetu. 

d) Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019. 

7. e) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec 

na lata 2019 – 2029. 

8. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019, 

9. 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                             

w ośrodkach wsparcia. 

10.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy – Pani. Z. 

K. 

11.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy – Pana. J. 

S. 

12.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019, 

13.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/2018 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec                                        

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019. 

14.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 

zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 – 2019”. 

15.14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego 

programu dla rodzin „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”. 

16.15. Podjęcie uchwały w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na 

terenie miejscowości Czerwienne. 

17.16. Podjęcie uchwały w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na 

terenie miejscowości Czarny Dunajec, 

18. 17. Interpelacje i zapytania radnych, w tym informacja Przewodniczącego o interpelacjach, 

zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji, 

19.18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, w tym zgłoszone na poprzedniej sesji. 

20.19. Wolne wnioski i informacje. 

Protokół z przeprowadzonego jawnego głosowania – stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 3. Z protokołem z III sesji Rady Gminy zapoznał się radny Bednarz Bartłomiej, 

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 III sesji Rady został 

przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania. 

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

 

Ad. pkt. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym złożył Marcin Ratułowski 

– Wójt Gminy. 
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Przedmiotowe Sprawozdanie w formie pisemnej wraz z materiałami na sesję zostało wcześniej 

przesłane radnym. W związku z tym Wójt przedstawił jedynie sprawy najważniejsze : 

W dniu 4 stycznia przy udziale P. Posła RP Edwarda Siarki wręczył sprzęt dla strażaków każdej 

jednostki OSP z terenu gminy, pozyskany z dotacji w kwocie około 230 tys. zł. 

13 stycznia br. brał udział w Zebraniu Wiejskim w Chochołowie w sprawie wydani opinii do 

projektu statutu sołectwa. Również w tym dniu Wójt uczestniczył w zebraniach 

sprawozdawczych jednostek OSP : Stare Bystre, Ratułów Dolny. 

W dniu 7 stycznia br. brał udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji                              

i Rozwoju we współpracy z UMWM dot. projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

2030. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Dodał, że gmina Czarny Dunajec jest społecznie  

wykluczona z tego projektu, ze względu na słabą infrastrukturę techniczną tj. brak dostępu do 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

10 stycznia odbył rozmowę z doradcą Polskiej Spółki Gazownictwa. Miejscowości, które wyrażą 

wolę w kierunku gazyfikacji, to mieszkańcy takich miejscowości muszą zadeklarować w formie 

ankiety, która będzie rozdysponowana na najbliższych Zebraniach Wiejskich - czy i jak deklarują 

przyłącze do sieci gazowniczej. W sprawie Czarnego Dunajca jest możliwość pociągnięcia linii 

gazowniczej od Starego Bystrego do Czarnego Dunajca, największym plusem jest to, że w tym 

terenie znajduje się Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe, w związku z czym dla spółki 

budowa magistrali gazowniczej staje się opłacalna. 

15 stycznia odbyło się spotkanie na zaproszenie Starosty Powiatu Nowotarskiego, Wójtów, 

Burmistrzów z terenu powiatu, dotyczące planów inwestycji drogowej na lata 2019 – 2023. 

Powiat na terenie gminy Czarny Dunajec planuje wykonanie w tej kadencji dwóch inwestycji 

takich jak: budowa chodnika na odcinku 1 km w miejscowości Stare Bystre, szacowany koszt to 

około 2,5 mln. zł. z czego gmina będzie partycypować w kosztach 50%, oraz wykonanie 

odwodnienia drogi na odcinku 300 m w miejscowości Ciche. Ponadto złożony został wniosek                        

o ujęcie w planie inwestycyjnym Powiatu w tej kadencji inwestycji dot. budowy chodników                        

w Ratułowie i w Czerwiennem, oraz dalsza kontynuacja budowy chodników w Starem Bystrem. 

16 stycznia odbył spotkanie z Firmą IMPEL z Krakowa w sprawie instalacji na terenie gminy 

sieci światłowodowej. 

W dniu 20 stycznia – udział w Zebraniach Wiejskich w Ratułowie, w Czerwiennem, Podszklu,                        

i Starym Bystrem – temat statuty sołectw. 

23 stycznia – udział w posiedzeniu stałych komisji Rady, temat posiedzenia wydanie opinii do 

projektu budżetu gminy. W tym dniu odbył również spotkanie z Dyrektorem Powiatowego 

Zarządu Dróg w sprawie planu inwestycyjnego na lata 2019-2023, oraz spotkanie z Prezesem 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w sprawie funkcjonowania 

przedszkola w Czerwiennem Dolnym. Stowarzyszenie złożyło pismo w sprawie bezpłatnego 

użyczenia lokali w szkole na prowadzenie działalności oświatowej do końca czerwca 2019 r. 

24 stycznia – spotkanie gościnne w Termach Chochołowskich wspólnie z Wójtem Gminy  

Kościelisko, Panią Katarzyną Roik przedstawicielem fundacji „RUNMAGEDON”, 

przedstawicielem stacji narciarskiej Witów-Ski w sprawie organizacji zawodów ekstremalnych                            

z Fundacją „RUNMAGEDON”. Trasa zawodów od Term Chochołowskich z wykorzystaniem 

atrakcji skoczni, Beskidem w stronę Witów-ski. 

W tym samym dniu odbyto spotkanie z Magdaleną Zmarzlakovą – Burmistrzem Miasta Trstena, 

Sekretarzem Gminy Czarny Dunajec i pracownikami Biura Rozwoju w sprawie propozycji 

nowych mikroprojektów obydwu samorządów i wypracowanie koncepcji do wspólnej realizacji. 

Tematem była również polityka śmieciowa za granicą. Tu opłata roczna za śmieci wynosi 23 

euro od osoby, czyli jest to na poziomie gminy Czarny Dunajec. Zatem nie ma możliwości, aby 

podmioty zagraniczne ze Słowacji przewoziły śmieci z terenu gminy, gdyż jest to odpad. 

27 stycznia – udział w Zebraniach Wiejskich w Czarnym Dunajcu i we Wróblówce. 
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Z ważniejszych wydarzeń to pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Umiem pływać”. 

Projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki kierowany dla dzieci z oddziałów I- III. Dotacja                          

w wysokości 32.600 złotych. W projekcie udział weźmie 238 dzieci z terenu szkół, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Czarny Dunajec. 

Pozyskano również dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć                              

gimnastyki korekcyjnej w wysokości 11.475 zł. 

Na koniec swojego wystąpienia Wójt Gminy przybliżył koszty związane z zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych. Na dzień 21 stycznia 2019 r. szacowany ogółem koszt to 

702.147,50 zł. Jest to bardzo znaczna kwota w porównaniu z ubiegłymi sezonami, w sezonie 

2015/2016 – był to wydatek rzędu 260 tys. zł, 2016/2017 – 464.251 zł, i w sezonie 2017/2018 -

464 tys. zł. Kwota wynikającą z przetargu to ponad 902 tys. zł., w związku z taką sytuacją 

zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowego przetargu. 

Stwierdził, że jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, wymagania mieszkańców są ogromne, 

żądają, aby odśnieżanie dokonywane było do klasy drugiej (czarny asfalt) co wiązałoby się                              

z kosztami w granicach 4 mln. zł. Wójt stwierdził, że gminę Czarny Dunajec nie stać na tak 

ogromny wydatek. Koszty przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w tym roku na pewno 

wpłyną ujemnie na budżet poszczególnych miejscowości. W tym miejscu podziękował sołtysom 

sołectw za pracę wniesioną w tym zakresie. 

Do przedstawionego Sprawozdania zapytania wnieśli : 

radny Tomasz Turski nawiązując do planowanych inwestycji powiatu, z jego informacji wynika, 

że był wykonany projekt również na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Ciche – 

Dzianisz w Cichem Górnym, pytał więc czy ta inwestycja będzie realizowana w 2018 roku. 

Następnie do ogłoszonego konkursu na Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego zgłaszał 

uwagę w sprawie krótkiego terminu zgłaszania kandydatur tj. od 21 grudnia do 30 grudnia,                          

a w tym czasie był jeszcze okres świąteczny. 

Wójt potwierdził, że na pewno będzie wykonywane odwodnienie na odcinku 300 m, natomiast 

nie spotkał się z informacją co do budowy chodnika na lata 2019 - 2023, być może inwestycja ta 

była ujęta w planie do 2018 roku, a będzie realizowana w następnych latach. 

Co do terminu ogłoszenia konkursu Wójt stwierdził, że termin wynika z Regulaminu konkursu. 

radny Kazimierz Dzielski odnosząc się do przedstawionych kosztów związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg wnioskował, aby do tej informacji dołączyć wykaz kilometrów odśnieżanych 

w poszczególnych miejscowościach, wtedy ta informacja byłaby bardziej przejrzysta                                   

i porównywalna. 

Następnie zwrócił uwagę na zalegający śnieg w Rynku w Czarnym Dunajcu, który należy usunąć 

ponieważ bardzo utrudnia przejście. Odniósł się również do odśnieżania drogi powiatowej, gdzie 

przed budynkiem Liceum Integracyjnego przejście chodnikiem jest niemożliwe ze względu na 

zalegający na tym chodniku śnieg. 

Wójt odnosząc się do uwag radnego zapewnił, że po zakończeniu sezonu zimowego zostanie 

przedłożona bardzo szczegółowa informacja w temacie odśnieżania łącznie z rozbiciem na 

kilometry, oraz wykazem roboczo-godzin. Podał przykład miejscowości Czerwienne, gdzie był 

używany sprzęt wirowy natomiast koszty nie są takie duże, ponieważ te dysproporcje wynikają 

ze stawek za roboczo- godzinę. 

Odnosząc się do odśnieżania Rynku Wójt stwierdził, że uwaga słuszna, ale gmina na wywożeniu 

zalegającego śniegu oszczędza. Jednak na dłuższą metę nie da się tego uniknąć i śnieg musi 

zostać usunięty, gdyż w przypadku znacznej odwilży może dochodzić do podtopień. 

Co do budynków użyteczności publicznej szkół każdy Dyrektor jako zarządca we własnym 

zakresie musi zapewnić bezpieczeństwo poprzez ściągnięcie śniegu czy sopli z dachu takiego 

obiektu. Zarządca budynku Liceum winien zadbać o należyte utrzymanie chodnika. 

radny Paweł Dziubek w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, pytał czy był przeprowadzony audyt w tym zakresie?, 
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Wójt stwierdził, że audyt organizacyjny i pracy nie był przeprowadzony, natomiast zostanie 

wykonany audyt pod kątem funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy szczegółowy, po 

uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu gminy na ten rok. Co do GOPS-u stwierdził, że to nie 

jest tak, że dodatkowo zostało zatrudnionych dwóch pracowników, tylko w związku z tym, że 

dwie pracownice tego Ośrodka złożyły stosowne wypowiedzenie. 

Kontynuując dalej radny Dziubek Paweł podniósł problem odśnieżania chodnika wzdłuż drogi 

wojewódzkiej w Piekielniku, pytał kto odpowiada za wykonanie usługi, gdyż w dniu dzisiejszym 

dziecko idąc tym chodnikiem uszkodziło sobie nogę. 

Wójt odpowiadając poinformował, że jeśli było to w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, 

odpowiada komórka Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z otrzymanej informacji od Zarządu wynika, 

iż Wykonawca w ramach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie gminy Czarny 

Dunajec odśnieża również chodniki. Drogi na terenie miejscowości Piekielnik utrzymywane są          

w standardzie drugim. Zatem nie jest to zadanie własne gminy. 

W związku z tym, że dyskusja dotycząca zimowego utrzymania dróg przeciągała się w czasie , 

przewodniczący niektórych stałych komisji Rady proponowali, by tematu nie drążyć na forum 

sesji, a przenieś na merytoryczne Komisje, zaś radny Cz. Wajda stwierdził, że jałowa i zbędna 

dyskusja toczy się już godzinę, która nic nie wnosi, jak też nie poprawi jakości odśnieżania, 

natomiast problemy związane ze złym zimowym utrzymaniem dróg należało na bieżąco zgłaszać 

do Referatu Budownictwa, czy też bezpośrednio  do Wykonawcy odpowiedzialnego za zimowe 

utrzymanie dróg. 

 Na tym w całości został wyczerpany pkt. dotyczący  Sprawozdania Wójta Gminy – 

stanowiące zał. nr. 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt.5. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

między sesjami złożył –Tadeusz Czepiel- Przewodniczący Rady. 

W ramach złożonej informacji głos zabrał radny Tomasz Turski w sprawie przygotowania 

ścieżek tras narciarstwa biegowego na odcinku około 20 km, stwierdził, że to cieszy, iż gmina 

podąża w kierunku sportu, turystki i rekreacji, nie mniej jednak zaproponował by w przyszłości, 

w pierwszej kolejności trasy te przygotować w rejonie szkoły, najpierw trasę niedużą 2-3 km, 

którą łatwiej będzie utrzymać i w przypadku gdy się sprawdzi, to stopniowo ją wydłużać. Takie 

spostrzeżenia wyszły od nauczycieli wuefistów. 

 Więcej pytań nie wnoszono – Przedmiotowa Informacja stanowi zał. nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 6. Propozycję budżetu gminy na 2019 rok złożyła Skarbnik Gminy – Monika 

Styrczula. 

Budżet na 2019 rok opracowany został na podstawie obowiązującej aktualnie ustawy o finansach 

publicznych. 

Budżet gminy składa się z dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów 

budżetu. 

W projekcie budżetu, z dnia 14 listopada 2018 roku zaplanowane zostały następujące kwoty : 

 

 Dochody - 98.297.107,00 złotych 

 Wydatki - 98.866.448,00 złotych, planowane był deficyt w wysokości 569.341,00 

złotych, 

 Przychody - 5.729.866,00 złotych, w tym: 

 - 756.000,00 złotych – kredyt, oraz 1.926.622 złote pożyczka w WFOŚ i GW na zadanie 

termomodernizacja budynków. 

 - 2.000.000,00 złotych – kredyt na remont budynku biblioteki w Czarnym Dunajcu, 

 - 3.53.000,00 złotych kredyt na realizację projektu „III etap szlaku wokół Tatr”, 

 - 217.388,00 złotych, kredyt na realizację projektu „Od przedszkola do seniora”. 
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 Razem kredyt i pożyczki wyniosły 5.253.010,00 złote, 

 Wolne środki na rachunku bankowym – 476.856,00 złotych 

Ogółem przychody : 5.729.866,00 złotych 

Rozchody – 5.160.525 złotych – na spłatę rat pożyczek i kredytów 

 

Wójt Gminy wprowadził dwie Autopoprawki do projektu budżetu. 

Autopoprawka Nr 1 dotyczyła zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu. 

 

1. W związku z rozwiązaniem z winy wykonawcy umowy na budowę boiska sportowego                     

o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu zwiększa się na rok 2019 wydatki o kwotę 

brutto 367.722,00 zł (kwoty niezrealizowane w 2018 r. 343.700,00 zł + 24.022,00 zł nie 

wprowadzone do projektu planu finansowego na 2019 r. a wpisane do limitów                               

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie finansowane z wolnych środków                                

w kwocie 194.385,00 zł). Dochody zwiększenie o kwotę 173.330,60 zł – podatek V AT. 

Podatek VAT od zadania zostanie odliczony. 

2. W związku z potrzebą zabezpieczenia w budżecie 2019 roku środków na kanalizację                        

w Gminie Czarny Dunajec przenosi się kwotę 450.000,00 zł z wydatków na drogi gminne 

kwota 400.000,00 zł i z odśnieżania kwota 50.000,000 zł na kanalizację zwiększając plan 

na ten wydatek o kwotę 553.500,00 zł (w tym kwota netto 450.000,00 zł z przeniesienia             

z wydatków na drogi + podatek VAT 103.500,00 zł). Po stronie dochodowej 

wprowadzona zostaje kwota 103.500,00 zł (wpływ z podatku VAT). Podatek VAT 

zostanie odliczony. 

3. W związku z potrzebą zakupu działki w miejscowości Stare Bystre przenosi się kwotę 

30.000,00 zł z wydatków na drogi gminne w tej miejscowości na wydatki dotyczące 

zakupu działki w tej miejscowości. 

4. Zwiększenie wydatków na zakupy w zadaniu związanym z drogami gminnymi kwota 

0,30 zł, finansowane środki własne. 

5. W związku z brakiem wykazania w zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej kwoty 6,40 

zł stanowiącej 5% z kwoty dochodów z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 

85228 wprowadza się tą kwotę. 

6. Wycofuje się załącznik nr 8 do uchwały dotyczący Dochodów i wydatków w 2019 roku, 

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

7. W związku z wycofaniem załącznika nr 8 z projektu Uchwały budżetowej na 2019 r. 

następuje zmiana numeracji załączników od nr 9 – 13. Po zmianie załączniki te 

otrzymują numery 8 -12. 

8. W załączniku po zmianie Nr 11 (Fundusz sołecki) wprowadza się rozdział klasyfikacji 

budżetowej dla wydatków w miejscowości Ciche 75412 (wydatki dla OSP) oraz                                

w podsumowaniu podział na zadania bieżące i majątkowe w rozbiciu na dział, rozdział. 

9. W załączniku nr 7 z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 

publicznych pochodzących z Unii Europejskiej z programu : 

 - odjęto wydatki niekwalifikowane : 

 „ Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarny 

Dunajec” – zmniejszenie na kwotę 193.230,00 zł. 

 Program „Azbest STOP !” – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, 

 Projekt „ III etap szlaku wokół Tatr” – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł, 

- dodano wydatki kwalifikowane : 

 Projekt „Azbest STP!” zwiększenie planu wydatków o kwotę 0,10 zł – do kwoty limitu                              

z Wieloletniej Prognozy Finansowej, finansowanie ze środków własnych. 

10. W załączniku po zmianie nr 12 (Wykaz zadań) zmiana w zadaniach w miejscowości 

Stare Bystre i w zadaniach ogólnych. 
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Autopoprawka Nr 2 dotyczyła przesunięcia zadań w zakresie szkół i boisk 

 

1. W projekcie budżetu kwoty na poszczególne szkoły tj : 

SP Ratułów – kwota 10.000,00 zł, 

SP Podszkle – kwota 60.000,00 zł, 

SP Dział – kwota 8.000,00 zł, 

SP Czerwienne – 100.000,00 zł, 

SP Odrowąż – kwota 110.000,00 zł, 

Zostają przesunięte na konto ogólne remonty szkół, łączna kwota 288.000,00 zł. 

 

2. W związku z potrzebą dodatkowej weryfikacji zadania ujętego w projekcie budżetu 

kwoty dotyczące boiska we Wróblówce tj. 

- naprawy nawierzchni bieżni na boisku sportowym kwota 34.300,00 zł, 

- oświetlenia boiska kwota 10.000,00 zł, 

zostają przesunięte na zadania ogólne w zakresie sportu kwota 34.300,00 zł i oświetlenia boiska 

kwota 10.000,00 zł. 

 

Po wprowadzeniu autopoprawek projekt budżetu zamyka się kwotami na 2019 rok : 

 

Dochody 98.573.944 złotych 

Wydatki 99.337.671 złotych 

Deficyt      763.727 złote 

Przychody   5.924.252 złotych 

Rozchody   5.160.525 złotych 

 

Projekt budżetu wraz z autopoprawkami Wójta Gminy został omówiony na posiedzeniach 

stałych komisji Rady, oraz Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych. Nie zostały 

wniesione żadne wnioski do projektu budżetu gminy. 

 

Główne źródła dochodów : 

 

Subwencje 47.480.801,00 złote tj. 48,30% planowanych dochodów, 

 w tym : subwencja oświatowa 23.777.051,00 złotych – 24,19% dochodów, zwiększenie                  

w stosunku do 2018 r. o 832.179,00 złotych, 

   subwencja wyrównawcza 21.532.387,00 złote tj. 21,91%, w porównaniu do 2018 

roku nastąpiło zwiększenie subwencji o 1.265.684,00 złote. 

  subwencja równoważąca 2.171.363,00 złote tj. 2,21% dochodów, w porównaniu 

do 2018 roku nastąpiło zwiększenie o 151.119,00 złotych. 

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 24.099.152,00 złotych tj. 24% dochodów, w tym 

znajdują się środki na wypłatę zasiłków rodzinnych i programu 500+, 

Dochody z podatków i opłat 12.501.317,00 złotych tj. 12,72%, w tym udziały w podatkach 

dochodowych 7.492.117,00 złotych tj. 7,62% dochodów. 

Wydatki ogółem wynoszą 99.337.671,00 złotych i dzielą się na : 

wydatki bieżące 82.712.163,30 złotych – 83,26% wydatków 

wydatki majątkowe 16.625.507,70 złotych – 16,74% wydatków 

Największe pozycje budżetu : 

 Oświata i wychowanie 34.756.991,00 złotych tj. 34,99% wydatków, 

 Pomoc społeczna i Rodzina – 26.570.787,00 złotych tj. 26,75% wydatków, 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.233.829,36 złotych tj. 12,32% 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.577.240,84 złotych tj. 4,61%. 
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W budżecie zaplanowane zostały koszty obsługi długu publicznego – tj. odsetki od kredytów                        

i pożyczek. Zaplanowana kwota to 479.000 złotych, co stanowi 0,48% planowanych wydatków. 

Razem odsetki i ewentualne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 971.632,68 złotych, 

co stanowi 0,98% wydatków. 

Poręczenie udzielone było dla PPK Nowy Targ. Spółka spłaca swoje zobowiązania w całości, 

dlatego w nowym roku zaplanowana kwota w wysokości 492.632,68 złotych będzie mogła być 

przeznaczona na inne wydatki. 

W budżecie zaplanowane są wydatki wydzielone w budżecie jako Fundusz Sołecki w ogólnej 

kwocie 985.197,49 złotych ( z wyliczenia zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim jest to kwota 

545.439,40 złote + zwiększenie dokonane przez Radę Gminy o kwotę 439.758,09 złotych),                           

w porównaniu do 2018 roku nastąpiło zwiększenie funduszu o 32.549,54 złotych. 

Fundusz Sołecki wyliczany jest w oparciu o liczbę mieszkańców danej miejscowości                                        

z ograniczeniem do dziesięciokrotności kwoty bazowej. Na rok 2018 kwota ogranicza się do 

wysokości 38.711,10 zł. Rada Gminy uznała, że tego ograniczenia na terenie gminy nie 

wprowadza się i dlatego w większych miejscowościach kwoty funduszu są dużo wyższe. 

 

Zadłużenie gminy : 

Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniosło 25.553.450,00 złotych. Po zaciągnięciu planowanych 

w 2019 roku kredytów i pożyczek w kwocie 5.253.010,00 złote i spłacie rat, pożyczek                                 

i kredytów w kwocie 5.160.525,00 złotych zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 

25.645.935,00 złote. Od 2014 roku wyliczany jest dla gminy wskaźnik planowanej łącznej kwoty 

spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji, który 

dla 2019 roku wynosi 6,22%, a z zastosowaniem ustawowych wyłączeń 5,80% przy 

dopuszczalnym wskaźniku dla naszej gminy, który wynosi 8,32%. 

Zadłużenie na 1 styczeń 2019 roku wynosi 25.553.450,00 złotych, co stanowi 25,92% 

planowanych dochodów. Zaś na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wyniesie 25.645.935,00 

złote, co stanowi 27,03% dochodów. 

Następnie  Skarbnik Gminy zapoznała Radę z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej                                 

w Krakowie : 

1) Uchwałą Nr S.O.YI-421/54/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały budżetowej Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok. 

Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie z uwagami projekt 

uchwały budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019. 

2) Uchwałą Nr S.O. YI-429-1/55/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec. 

Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie z uwagami projekt 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec. 

3) Uchwałą Nr S.O.YI – 421/54/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii                                      

o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej 

Gminy Czarny Dunajec. 

Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania 

deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok. 

W dalszej części głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw 

Statutowych – Czesław Wajda – stwierdził, iż Komisja po zapoznaniu się z opiniami 

wyrażonymi przez stałe komisje Rady, oraz po wysłuchaniu Skarbnika Gminy i Wójta Gminy 

odnośnie proponowanego budżetu i na podstawie własnej analizy wydała pozytywną opinię do 

budżetu gminy Czarny Dunajec na 2019 rok. 

 

W ramach ogłoszonej dyskusji nad proponowanym budżetem gminy na 2019 rok głos zabrał 

radny Tomasz Turski, który w imieniu Klubu „Prawo i Sprawiedliwość – Niezależni” 

przedstawił stanowisko klubu popierające projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019.                                    
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W uzasadnieniu radny stwierdził, że przedkładany projekt Uchwały Budżetowej spełnia 

wymagania prawne, podane w opinii do uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie. Ponadto proponowany budżet gminy odzwierciedla aktualny 

stan finansowy gminy, jest budżetem bezpiecznym, oraz nieznacznie zwiększa się zadłużenie 

gminy. 

Projekt budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok /Objaśnienia / - stanowi zał. nr 8 do 

protokołu. 

Autopoprawka Nr 1 Wójta Gminy z dnia 12 grudnia 2018 r. – stanowi zał. nr 9 do protokołu 

Autopoprawka Nr 2 Wójta Gminy z dnia 17 stycznia 2019 r. –stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

  

 Po odczytaniu treści uchwał Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie:  

 

 ppkt. 6.e) 

 

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Budżetową Gminy Czarny Dunajec na rok 2019 Nr IV/38/2019, która wraz                              

z Protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 ppkt. 6 e) 

 

Przed przystąpieniem do podjęcia Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

głos zabrał radny Tomasz Turski, który stwierdził, że uchwała spełnia wymogi formalne                                            

i finansowe, w związku z czym Klub, który reprezentuje - opowie się za jej podjęciem. 

 

Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr IV/39/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny 

Dunajec na lata 2019 – 2029, która wraz z Protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 12 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            

i Narkomanii na rok 2019 zostały przeznaczony środki finansowe w wysokości 310.000 złotych. 

 Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do jej 

podejmowania : 

 

Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 19 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr IV/40/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019, która wraz                                        

z Protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu. 

Przed głosowaniem salę obrad chwilo opuścił radny K. Bartoszek. 

 

Ad. pkt. 8. Do przedstawianego projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia uwag nie wnoszono, po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do 

jej podjęcia : 

 

Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr IV/41/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                     

w ośrodkach wsparcia, która wraz z Protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 14 do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt. 9. Dwie kolejne uchwały dotyczyły rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy. 

Komentarza do uchwał udzielał Tomasz Turski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. Pierwsza skarga Pani Z. K. Komisja była przedmiotem 3 posiedzeń komisji. Skarga ta 

była już dwukrotnie rozpatrywana przez Radę Gminy w poprzedniej kadencji. W związku                            

z czym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działająca w imieniu Rady Gminy po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i po wnikliwej analizie uznała skargę za 

bezzasadną i podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko wyrażone w Uchwałach                                        

Nr XXII/225/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  i Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku. 

 

Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących w posiedzeniu – 18 głosami „za”, przy 

1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr IV/42/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy, która wraz z Protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 15 

do niniejszego protokołu. 

Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny K. Dzielski. 

 

Ad. pkt. 10. Druga skarga P. J. S. dotyczyła nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 

27.07.2018, oraz braku udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 8.11.2018 r. W toku 

rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeanalizowała korespondencję, którą 

skarżący w okresie od maja 2018 do listopada 2018 r. kierował do Urzędu Gminy. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania Komisja ustaliła, iż na pismo z dnia 27.07.2018 r., jak również 

na skargę z dnia 8 listopada 2018 r. Urząd Gminy nie udzielił zainteresowanemu odpowiedzi. 

W związku z powyższym wniosła do Rady Gminy o uznanie skargi za zasadnej.  

 

Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących w posiedzeniu – 18 głosami „za”, przy 

1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr IV/43/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy, która wraz z Protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 16 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 11. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący tej Komisji – 

Chowaniec Sebastian. Propozycja planu została wcześniej zatwierdzona przez członków 

Komisji Rewizyjnej. Uwag nie wnoszono dokonano podjęcia uchwały : 

 

Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 

podjęła Uchwałę Nr IV/44/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

która wraz z Protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 12. Zmiana uchwały Nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. podyktowana została 

zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego przez Wydział Prawny i Nadzoru 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dot. oceny legalności uchwały. W wyniku 

wstępnej oceny uchwały organ nadzoru powziął wątpliwości co do zgodności z prawem zapisów 

w zał. do uchwały, a konkretnie w Rozdziale 6 ust. 2. – cyt : „Program ma charakter otwarty.  

Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na 

zadania nieokreślone w niniejszym programie”. W ocenie organu nadzoru taki zapis skutkować 

może niewypełnieniem delegacji ustawowej. 

W związku z tym ust. 2  Rozdziału 6 otrzymał nowe brzmienie :” Zadania z zakresu wspierania                                              

i upowszechniania kultury fizycznej”. 

 

Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 

podjęła Uchwałę Nr IV/45/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/2018 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny 
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Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019, która wraz z Protokołem imiennego głosowania stanowi zał. 

nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 13. W dniu 28 grudnia 2018r. Rada Gminy uchwaliła Uchwałę w sprawie przyjęcia 

Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016 – 2019. Początkiem stycznia br. 

wpłynęło zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego przez organ nadzoru 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. – Wydział Prawny i Nadzoru dotyczący 

oceny legalności tejże uchwały. W wyniku wstępnej oceny legalności uchwały organ nadzoru 

stwierdził niezgodność zapisów § 3, które sugerują, że uchwała ta ma charakter aktu prawa 

miejscowego tj. wejście w życie uchwały uzależnione zostało od upływu 14 dni od dnia 

ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędu Województwa Małopolskiego. Organ nadzoru stoi na 

stanowisku, iż uchwała ustanawiająca program opieki nad zabytkami, który nie posiada cech aktu 

prawa miejscowego, powinna wejść w życie z dniem podjęcia- niezależnie od ogłoszenia jej                           

w Dzienniku Urzędowym, do czego obliguje art. 87 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. W pozostałym zakresie uchwała, ani też załącznik programu opieki nad 

zabytkami nie ulegają zmianie. 

Komentarza udzielała Magdalena Jarosz – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska. 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do jej podjęcia : 

 

Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących w posiedzeniu – 20 głosami „za”, 

podjęła Uchwałę Nr IV/46/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 

opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 – 2019”, która wraz z Protokołem 

imiennego głosowania stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 14. Uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy gminnego programu dla rodzin 

wielodzietnych tzw. „ Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec” przybliżył Wójt Gminy – 

Marcin Ratułowski. Uzasadniając wprowadzenie programu Wójt Gminy powołał się, na 

program wyborczy, w którym jako kandydat na Wójta deklarował rozszerzenie funkcjonalności 

Karty Dużej Rodziny na terenie Gminy Czarny Dunajec. Zatem realizując obietnicę wyborczą 

swojego autorstwa wprowadza taki program socjalny dotyczący rodzin wielodzietnych pn : 

„Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”. Cały sukces czy porażkę tego programu 

socjalnego, który będzie realizowany na terenie gminy Czarny Dunajec bierze na swoje barki, 

wyrażając nadzieję, że program ten będzie programem wyjątkowym i przyczyni się do poprawy 

funkcjonowania rodzin wielodzietnych i korzyści płynące z posiadania takiej Karty będą 

wymierne w postaci znacznych ulg świadczonych przez przedsiębiorców z terenu gminy. 

W ramach przedkładanej uchwały zabrał radny Paweł Dziubek jako przewodniczący Związku 

Dużych Rodzin Oddziału Małopolskiego wyraził swoje zadowolenie z faktu, że wchodzi w życie 

„ Karta Dużej Rodziny” , oraz że zostały docenione ich starania czynione w tym kierunku. 

 

Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących w posiedzeniu – 20 głosami „za”, 

podjęła Uchwałę Nr IV/47/2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny 

Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy 

Czarny Dunajec”, która wraz z Protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 15.  Przedłużenie umowy najmu dotyczyło pomieszczeń znajdujących się w szkole 

podstawowej w Czerwiennem Dolnym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                

w Częstochowie na prowadzenie działalności oświatowej (przedszkola). Stowarzyszenie lokale 

wynajmuje od 15 grudnia 2015 r. Umowa wygasła 14 grudnia 2018 r.  
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Postulowane przez nauczycieli, radnych Rady Gminy tej miejscowości i rodziców zmiany                          

w systemie funkcjonowania szkoły zostaną wprowadzone od nowego roku szkolnego. Do tego 

czasu proponuje się pozostawienie przedszkola w dotychczasowej formie. Stowarzyszenie za 

wynajem lokalu w okresie 3 lat wniosło wkład finansowy w wysokości 55.350 zł. 

 

Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących w posiedzeniu – 20 głosami „za”, 

podjęła Uchwałę Nr IV/48/2019 w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia 

komunalnego na terenie miejscowości Czerwienne, która wraz z Protokołem imiennego 

głosowania stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 16. Kolejne przedłużenie umowy najmu dotyczyło lokalu usługowego położonego                          

w budynku Przychodni Zdrowia w Czarnym Dunajcu dla Firmy Handlowo – Usługowej 

„Sonomed”, Aparaty Słuchowe w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie punktu 

protetyki słuchu do dnia 31 grudnia 2019 roku. Dotychczasowa umowa wygasła z dniem 31 

grudnia 2018 r. Przedłużenie umowy najmu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym 

Dunajcu- Uchwałą nr 9/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

Komentarza do w/w uchwał udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji 

Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących w posiedzeniu – 20 głosami „za”, 

podjęła Uchwałę Nr IV/49/2019 w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia 

komunalnego na terenie miejscowości Czerwienne, która wraz z Protokołem imiennego 

głosowania stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 17 i 18. Przewodniczący Rady zabierając głos poinformował, iż w okresie od ostatniej 

sesji Rady wpłynęły dwie interpelacje radnych, na które zostały w wymaganym terminie 

udzielone pisemne odpowiedzi. Ponadto wpłynął wnioski radnej Hosaniak Lucyny, które zostały 

przekazane do realizacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Na dzisiejszej sesji zostały zgłoszone następujące interpelacje radnych : 

 

radnego Bolesława Długopolskiego w sprawie zagrożenia powodowanego przez psy wolno 

biegające na terenie gminy Czarny Dunajec, w efekcie czego dochodzi do pogryzienia. W celu 

zapobiegania dalszych takich zdarzeń wnosi o podjęcie skutecznych działań w tym zakresie. 

 

radnego Pawła Dziubka w związku z zawartą umową w dniu 14.11.2017 r. znak: G.N. 

6845.1.5.2017 pomiędzy Urzędem Gminy, a Spółką Urbarialną w Piekielniku w sprawie 

użyczenia nieruchomości (placu) koło Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem pod plac parkowania, 

w wyniku której, gmina zobowiązała się do wykonania utwardzenia tego placu i położenia kostki 

brukowej – radny pytał kiedy gmina wywiąże się z tego zobowiązania. 

 

radny Wajda Czesław nawiązując do sprawozdania Wójta Gminy odnośnie możliwości 

gazyfikacji miejscowości Czarny Dunajec i Wróblówka, oraz uzależnieniem rozpoczęcia 

jakichkolwiek działań od pozytywnej opinii i zgody mieszkańców wnosił, aby badaniem 

ankietowym objąć również miejscowości z części południowej gminy tj. Ciche, Ratułów                             

i Czerwienne 

Od kilku lat w Starem Bystrem została doprowadzona sieć gazowa. W poprzedniej kadencji jako 

radny wnioskował, by przygotować informację na temat możliwości budowy gazyfikacji                               

w gminie pod kątem pociągnięcia nitki na stronę południową gminy. By przedsięwzięcie to nie 

kolidowało z kanalizacją proponował, by wcześniej wykonać koncepcję dotyczącą budowy 

jednego i drugiego zadania. 
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Odnosząc się wstępnie do interpelacji i wniosku radnego Wajdy Cz. – Wójt powiedział, że do 

wymiaru podatkowego zostaną dołączone ankiety. Zasada jest taka, że miejscowość Czarny 

Dunajec i Wróblówka mogą być włączone w ramach kontynuacji magistrali, tak samo Stare 

Bystre w kierunku Mięstustwa. Jeśli zaś chodzi o miejscowości z części południowej gminy                         

z uzyskanej wstępnej informacji od doradcy ds. rozwoju sieci wynika, że trzeba będzie to robić                      

w ten sposób jak robi gmina Jabłonka tj. na zasadzie lokalnych sieci dystrybucji, do których gaz 

będzie dostarczany cysternami. 

W sprawie interpelacji radnego Długopolskiego Wójt stwierdził, że na chwilę obecną nie posiada 

wiedzy w tym temacie, odpowiedź radnemu zostanie udzielona na piśmie. 

Co do wywiązania się gminy do zawartej umowy ze Spółką Urbarialną Wójt stwierdził, że na 

pewno w 2019 roku zadanie to nie zostanie wykonane, w związku z brakiem zabezpieczenia 

środków finansowych w budżecie roku 2019. 

 

Ad. pkt. 19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Skarbnik Gminy zabierając głos przedstawiła Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. W roku 2018 gmina dopłaciła jedynie do wynagrodzenia 

nauczycieli mianowanych, ogółem na całą gminę kwotę w wysokości 7.554,08 złotych. 

Nauczyciele stażyści w całej gminie otrzymali więcej, niż to wynikało ze średniego 

wynagrodzenia  o kwotę 3.597,40 zł, jak również nauczyciele kontraktowi – 1.008,32 zł, oraz 

nauczyciele dyplomowani – 258.598,71 zł. Średnie wynagrodzenie wynikające z kwoty bazowej 

na 1 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. wynosiło 2,752,92 zł, na koniec grudnia – 2,900,20 zł. 

Przedmiotowe Sprawozdanie – stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu. 

W ramach przedkładanego Sprawozdania radny Daniel Domagała zgłosił uwagę, iż 

sprawozdanie nie jest podpisane przez osobę sporządzającą, jak też wnioskował, aby                                  

w sprawozdaniu wykazać również kwoty netto. 

radny Tomasz Turski  poruszył problem zatok autobusowych w miejscowości Koniówka przy 

drodze wojewódzkiej nr 958. Mieszkańcy wsi Koniówka podczas Zebrania Wiejskiego 

jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko budowie zatok, z uwagi na zwartą zabudowę. Ze 

wstępnych projektów wynika, że zatoki będą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowań.  W związku z tym radny zaapelował o poparcie stanowiska mieszkańców. 

Wypowiedź przedmówcy uzupełnił sołtys Sołectwa Koniówka - Sroka Jan informując, iż                          

w zeszłym roku odbyło się projektowanie zatok, które budziły wątpliwości mieszkańców,                              

z uwagi na to, że były zaprojektowane blisko zabudowań mieszalnych jak i też gospodarczych. 

W tej sprawie były prowadzone rozmowy na miejscu w Wojewódzkim Zarządzie Dróg                                 

w Krakowie, który zobowiązał się do zminimalizowania zatok. W dniu 16 stycznia 2019 r. 

odbyło się spotkanie z geodetą, który miał dokonać pomiarów. Jednak projekty te budziły 

wątpliwości, gdyż były niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami, w związku z tym geodeta 

zaprzestał pomiarów i miał dostarczyć poprawne plany budowy. Do dnia dzisiejszego nie 

dostarczono żadnych projektów. Na Zebraniu w dniu 20 stycznia mieszkańcy po dyskusji 

jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko budowie zatok autobusowych. Rada Sołecka na 

wniosek mieszkańców zebrała podpisy sprzeciwiające się budowie zatok autobusowych. Łącznie 

138 osób. Rada Sołecka wraz z sołtysem wnosi do Wójta i Przewodniczącego Rady o podjęcie 

działań w tym zakresie. 

Wójt Gminy przyznał, że sprawa jest mu znana i jest w toku. Odpowiedni Referat już tym się 

zajął i wyraził nadzieję, że niedługo gmina uzyska projekt. Zapewnił, iż z jego strony będzie 

skierowany wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich, by wniosek mieszkańców został 

uwzględniony. 

 



 14 

Jan Gawron – sołtys sołectwa Pieniążkowice poruszył problem braku podjęcia interwencji 

dotyczącej posadzenia krzewów w pasie drogi gminnej Nr 4220 w rejonie kościoła przez P.  

Cz. Ł. Krzaki te w okresie zimy znacznie utrudniają odśnieżanie tej drogi, oraz przyczyniają się 

do zanieczyszczenia kanałów ściekowych. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do Urzędu 

Gminy w dniu 13 kwietnia 2018 r., jednak do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne 

czynności. 

Ustosunkowując się do uwagi Wójt stwierdził, iż w pierwszej kolejności należy rozeznać czy jest 

uregulowany stan prawny tej drogi. Wtedy Gmina jako zarządca drogi może się zwrócić                            

o usunięcie bądź wycięcie drzew, krzewów. W przypadku gdy właściciel nie dostosuje się do 

tego wymogu, sprawę można skierować do Sądu. 

radny Rubiś Rafał w imieniu mieszkańców pytał jak wygląda sytuacja z toaletami publicznymi          

w Czarnym Dunajcu. Sprawa była poruszana na Zebraniu Wiejskim jednak nie wszyscy brali                        

w nim udział. 

Udzielając odpowiedzi Wójt poinformował, że został zamontowany automatyczny zamek na 

drzwiach, a więc otwarcie toalety odbywać się będzie za uiszczeniem odpowiedniej opłaty. 

Opłata ta zostanie podniesiona z 1 zł na 2 zł. Takie rozwiązanie zostanie również zastosowane                      

w przypadku toalet w Chochołowie. W momencie kiedy zostanie zamontowana kamera jest 

propozycja, aby toalety były czynne 24 godziny na dobę, a w okresie przejściowym toalety będą 

czynne od rana do godzin wieczorowych. 

 

 

 Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –  

Tadeusz Czepiel o godz. 13
40 

dokonał zamknięcia obrad IV sesji Rady Gminy Czarny 

Dunajec. 

 

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczył: 

    Zofia Czyszczoń               Przewodniczący Rady Gminy 

    insp.ds. rady              Czepiel Tadeusz 

 

 

 

 

 

 


