
P R O T O K Ó Ł  nr II/2018 

z II sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 7 grudnia 2018 roku 

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 
00 

  i trwała do godziny 14
 50

. 

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

 

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 Ponadto w sesji uczestniczyli : 

 

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

Styrczula Monika, 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 Czepiel Tadeusz o godz. 10
00 

otworzył sesję i po 

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

uczestniczy 21 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 zawnioskował o wprowadzenie w pkt. 17 dodatkowego projektu uchwały  

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „TATRY”. 

Wniosek uzasadniał tym, że w dniu 18 grudnia br. zwołane zostało posiedzenie Euroregionu                         

i żeby nowo wybrany Wójt Gminy mógł wziąć udział, w tym posiedzeniu koniecznym jest 

powołanie go jako przedstawiciela gminy Czarny Dunajec do tego Euroregionu. 

W związku z tym pierwotny pkt. 17 automatycznie został przesunięty jako pkt. 18. 

Następnie Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie jawne imienne, w  wyniku którego 

został przyjęty jednogłośnie. 

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

Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne imienne 

głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za”                                          

w brzmieniu jak poniżej:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady : 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

c) Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych, 
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d) Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych, 

e) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 

f) Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

g) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

h) Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, Skarg, Wniosków i 

Petycji, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czarny Dunajec. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018, oraz zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 roku, 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny 

Dunajec na lata 2018 – 2028, 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czarny Dunajec dla obszarów: „Chochołów – 14”, „Chochołów -15” i „Ciche -28”, 

14.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na 

terenie miejscowości Czarny Dunajec (dla Firmy BLACH DOM), 

15.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na 

terenie miejscowości Czarny Dunajec ( dla Firmy PHU PALMAR), 

16.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na 

terenie miejscowości Czarny Dunajec ( dla Firmy RABFOL). 

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do 

Euroregionu „TATRY”. 

18.Interpelacje i zapytania radnych, 

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

20.Wolne wnioski i informacje. 

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

protokołu. 

 

Ad. pkt. 3. Przed przyjęciem protokołu z I sesji Rady Przewodniczący poinformował, iż  

zapoznał się z protokołem i jest on zgodny z przebiegiem obrad sesji. W tym miejscu 

poinformował Radę, iż protokół, zgodnie z § 48 statutu gminy powinien odzwierciedlać przebieg 

obrad sesji, a m.in. w szczególności treść wystąpień radnych albo ich streszczenie, ze względu na 

fakt, że obrady sesji obecnie są transmitowane i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk, zgodnie z przepisami ustawy. 

Następnie zwrócił się do Rady w sprawie ewentualnych uwag do protokołu, który wcześniej 

został drogą e-meilową przesłany niektórym radnym. 

Wobec faktu, iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący  

poddał pod jawne imienne głosowanie przyjęcie protokołu, w wyniku którego protokół z I sesji 

Rady został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania. 

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

 

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

– Wójt Gminy. 

Na początku stwierdził, iż czas pomiędzy 23 listopada a 6 grudnia był okresem krótkim, nie 

mniej jednak był to czas bardzo intensywny dla niego jako Wójta Gminy. 

W dniu 23 listopada – odbył wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w celu 

podpisania umowy na dotację w kwocie 380.323 złotych na realizacje projektu pn. : „ Od 

przedszkola do seniora – strefa rekreacyjno – sportowa w miejscowości Czarny Dunajec „. 
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W tym samym dniu uczestniczył w uroczystości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy                            

w Podsarniu na której dokonano odsłonięcia obelisku upamiętniającego przyłączenia wsi 

orawskich do Polski. 

Bardzo ważne spotkanie, które odbyło się w urzędzie gminy z udziałem Prezesa Podhalańskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego, oraz z udziałem pracowników urzędu i Przewodniczącego 

Rady, oraz Wójtem Gminy Kościelisko dotyczyło nowego systemu kanalizacji na terenie gminy. 

Na spotkaniu tym ustalono, iż istnieje możliwość uzyskania przez Przedsiębiorstwo dotacji na 

modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, jednak pod warunkiem, że gmina 

Czarny Dunajec będzie rozwijała przyłącza jak również system magistrali kanalizacyjnej na 

terenie gminy Czarny Dunajec. Oprócz planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Piekielniku 

gmina dysponuje prawomocnymi decyzjami dotyczącymi rozbudowy systemu kanalizacyjnego 

na terenie aglomeracji Czarny Dunajec, 8 pojedynczych pozwoleń posiada Chochołów, oraz 3 

pozwolenia w Czarnym Dunajcu. Zadanie to jest wielomilionowe, jednakże stawiany jest 

podstawowy wymóg przy ubieganiu się o dotację, spółka musi wykazać się rozwojem kanalizacji 

czyli progresem. Jeżeli tego nie dokona całe zadanie związane z modernizacją oczyszczalni 

ścieków w Czarnym Dunajcu będzie spoczywała na spółce PPK, a to z kolei powodować będzie 

wzrost taryf za ścieki. W związku z tym zarówno Wójt jak i Rada stoi przed dylematem, 

ponieważ na przyszły rok w projekcie budżetu są zaplanowane środki tylko w wysokości 

2.800.000 złotych, a budowa kanalizacji wzdłuż ul. Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu to koszt 

około 3 mln. zł., którą należałoby wykonać w roku przyszłym, z tego względu, iż w roku 2019 

będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej i jest to jedyny moment na budową kanalizacji w tym 

miejscu. 

Należy zatem przy uchwalaniu budżetu na 2019 rok podjąć decyzję, czy zabezpieczone środki                        

w całości przeznaczamy na budowę kanalizacji kosztem wszystkich inwestycji jakie 

zaplanowano na rok 2019. Wójt zasygnalizował, iż skala problemu jest bardzo duża. 

W dniu 3 grudnia – wyjazd do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie w celu podpisania 

umowy na dotację w wysokości 226.659 złotych na zakup sprzętu ratownictwa medycznego na 

rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czarny Dunajec. Został ogłoszony przetarg i do 

końca roku należy środki wydatkować. 

Odbyło się również bardzo ważne spotkanie w temacie modernizacji drogi wojewódzkiej                        

w miejscowości Piekielnik i próba rozwiązania problemu dot. rozwiązań modernizacji tej drogi,  

zaproponowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, które będą w ocenie urzędu sporym 

utrudnieniem dla mieszkańców korzystających z drogi wojewódzkiej i włączenie z drogi 

powiatowej biegnącej w kierunku Załucznego. W efekcie czego zostało przygotowane pismo, 

które zostanie skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkim, w którym gmina wyraża swój 

sprzeciw. 

Ze spraw, które pojawiły się nagle, a które wymagały podjęcia decyzji to likwidacja oświetlenia 

świątecznego w poszczególnych sołectwach z terenu gminy. Powodem tego były ogromne 

wydatki w kwocie około 54.000 złotych. Ogółem oświetlenie świąteczne związane                                          

z montażem i demontażem to koszt dla gminy w granicach 100 tys. zł. W związku z tym, że 

gmina boryka się z ogromnymi kłopotami finansowymi, a priorytetem są inwestycje, które 

niestety przez ostatnie lata były zaniedbywane Wójt podjął decyzję o zamontowanie oświetlenia 

świątecznego jedynie w miejscu centralnym w Czarnym Dunajcu. Po roku czasu można wrócić 

do tematu w przypadku wygospodarowania oszczędności, które zamierza wprowadzić                      

w roku przyszłym. W tym zakresie oczekuje od Rady Gminy stanowiska i jednocześnie prosi                       

o zrozumienie. Z ważniejszych spraw, które pojawiały się podczas sesji Rady to sprawa 

zawieszenia Dyrektora Szkoły w Chochołowie w czynnościach zawodowych. W wyniku 

rozprawy, w pierwszej instancji Dyrektor został uniewinniony. Decyzja nie jest jeszcze 

ostateczna, w związku z tym Wójt podjął decyzję, iż do czasu uprawomocnienia się orzeczenia 

dyscyplinarnego Dyrektor pozostaje w zawieszeniu. Jeżeli zostanie podtrzymane uniewinnienie   
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z natury rzeczy Dyrektor zostanie przywrócony do pracy, gdyż Wójt nie ma takiej możliwości 

prawnej by go odwołać. 

Kolejną ważną sprawa jest rozbudowa szkoły w Czerwiennem Dolnym. Z wnioskiem                                 

o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel zwrócił się sołtys sołectwa Czerwienne. Jest 

gotowy projekt na to zadanie, o czym osobiście dowiedział się po objęciu obowiązków Wójta. 

Zadanie to jest możliwe do wykonania na zasadzie zaciągnięcia przez gminę kredytu. Po 

zapoznaniu się ze sprawą i odbyciem spotkania roboczego z Zarządem Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich doszedł do wniosku, iż w szkole podstawowej w Czerwiennem są 

sale dydaktyczne zajmowane na cele przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie. W tym 

celu prawdopodobnie nie zostanie przedłużona umowa dzierżawy na tych samych warunkach         

w starej szkole w Czerwiennem. W wyniku tego odzyska się 3 klasy dydaktyczne, w których 

mogliby się uczyć uczniowie szkoły podstawowej w Czerwiennym Dolnym, którzy obecnie uczą 

się na korytarzu szkolnym. Jednak z punktu ekonomicznego takie rozwiązanie może być 

niekorzystne dla Stowarzyszenia. Dyrektor Stowarzyszenia w tym temacie w niedługim czasie 

wypowie się pisemnie. 

Ponadto Wójt w okresie sprawozdawczym poświęcił swój czas na rozmowę się z agendami                       

i referatami Urzędu Gminy, oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, po to by poznać                     

ich potrzeby. 

 

Do złożonego Sprawozdania zapytania wnieśli : 

radny Tomasz Turski w kwestii rozbudowy szkoły chciał się upewnić, czy faktycznie pomimo 

tego, że projekt jest przygotowany i zapłacony Rada o tym fakcie nie wiedziała. 

Udzielając odpowiedzi Wójt stwierdził, że publicznie nie było w tej sprawie dyskusji, być może 

środki w budżecie były na ten cel zabezpieczone, jednak zostały przeoczone przez Radę. 

Potwierdził, że projekt jest wykonany na rozbudowę. 

Wypowiedź uściślił Antoni Chlebek – Kierownik Referatu Budownictwa potwierdzając, iż jest 

wykonany projekt koncepcyjny i z tego tytułu została wypłacona odpowiednia kwota . 

Na pytanie Przewodniczącego Rady żeby uściślić, czy mówimy o projekcie czy koncepcji 

Kierownik powiedział, że pełen projekt obejmuje wszystkie branże do pozwolenia na budowę 

łącznie z dokumentacją wykonawczą czyli tzw. specyfikacja. Tego gmina nie posiada. 

radny Tomasz Turski kontynuując dalej temat wyraził swoje zdziwienie faktem, że na niepełny 

projekt wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości około 80 tys. i Rada o tego typu 

decyzjach finansowych nie wiedziała. 

Do pytania radnego odniósł się radny Bartoszek Krzysztof, a zarazem i Sołtys Sołectwa 

Czerwienne, który wyjaśnił, że takie rozmowy toczyły się podczas spotkań na miejscu w szkole            

z udziałem rodziców uczniów, oraz w gabinecie Wójta, w którym uczestniczył osobiście                              

z radnym Tomaszem Garbaciakiem i Dyrektorką szkoły, oraz Dyrektorem GZO. Na spotkaniu                  

w szkole rodzice uczniów podjęli decyzję, aby iść w kierunku rozbudowy szkoły, a przedszkole 

pozostawić na tych samych warunkach jak do tej pory. Można wybrać wariant, który przedstawił 

Wójt Gminy, jednak należy wziąć pod uwagę koszt przebudowy całości sal przedszkolnych na 

sale dydaktyczne. Radny dodał, że wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej był taki, aby na tą inwestycję 

zaciągnąć kredyt. 

radny T. Turski dalej dopytywał jaka jest decyzja Wójta w tej konkretnej sprawie czy rezygnacja 

z tej rozbudowy, lub też wstrzymanie inwestycji. Chciał uzyskać jednoznaczne stanowisko. 

Wójt oświadczył, iż nie ma jednoznacznego stanowiska. Przyznał, że został zaskoczony takim 

wnioskiem i próbuje znaleźć pośrednie wyjście z sytuacji. W projekcie budżetu nie ma 

zabezpieczonej wystarczającej kwoty, więc jedynie można się posiłkować kolejnym kredytem,                        

a osobiście jest przeciwny kolejnemu wielomilionowemu zobowiązaniu. 

Wdając się w polemikę radny T. Turski stwierdził, że taka odpowiedź go nie satysfakcjonuje                          

i chce znać konkretną decyzję. Na koncepcję zostały wydane środki finansowe, ponadto rodzice  
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uczniów zadecydowali, aby iść w kierunku rozbudowy. Chce więc wiedzieć, czy Wójt podejmie 

decyzję, czy też Rada będzie się tym zajmować. 

Wójt stwierdził, że to Rada dokona podjęcia ostatecznej decyzji podejmując uchwałę budżetową 

na rok 2019. 

W tej sprawie głos zabrał jeszcze radny Domagała Daniel, który zaznaczył, że został wybrany                

w okręgu nr 3 i jego rolą jest dbanie głównie o dobro tych 4 miejscowości ze strony południowej 

gminy. Potwierdził, że warunki w tej szkole są urągające, jedna klasa zajmuje wydzielone 

pomieszczenie na korytarzu, natomiast druga sala jest za obecną salą gimnastyczną. Jest za tym, 

aby gminę nie obciążać dodatkowymi kredytami, zaproponował więc spotkanie z gronem 

nauczycielskim i rodzicami. Jeśli wola będzie taka, aby te dwie sale odzyskać i niedużym 

kosztem uda się je zaadoptować, to osobiście jest za takim rozwiązaniem, które wydaje się 

najbardziej sensowne. 

W kwestii oświetlenia świątecznego radny stwierdził, iż przychyla się do stanowiska Wójta. 

Natomiast jeśli chodzi o kanalizację, to przy zatwierdzaniu budżetu na rok przyszły należy 

dokładnie się zastanowić i podjąć właściwą decyzję, wybierając, te zadania które są priorytetowe. 

Osobiście jest za rozwojem kanalizacji w gminie, i za tym aby opłata za ścieki sukcesywnie się 

zmniejszała i nie była zbyt dużym obciążeniem finansowym dla mieszkańców. 

Na koniec poprosił o przedstawienie kosztów związanych z rozbudową szkoły w Czerwiennem 

Dolnym, oraz sugerował, by rozpoznać możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie 

oświetlenia, ponadto zastanowić się nad założeniem paneli fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej. 

Ustosunkowując się Wójt stwierdził, że zgłaszane pytania są bardzo szczegółowe i postara się 

udzielić pisemnej odpowiedzi. 

Z kolei radny Krzysztof Bartoszek również zwrócił się z prośbą o rozeznanie sprawy w kierunku 

dofinansowania rozbudowy szkoły ze środków pomocowych. 

Radny Wajda Czesław zabierając głos zwrócił uwagę, iż zapomniano o jednym istotnym 

szczególe, a mianowicie, że Stowarzyszenie wypowie się na temat przedszkola, więc według 

niego dyskusja w tym temacie jest przedwczesna, jeśli Stowarzyszenie zrezygnuje z prowadzenia 

zajęć przedszkolnych to będzie jedna dodatkowa sala. 

radna Kokoszka Bogumiła uznała, że skoro obecnie jest prowadzone przedszkole, to wynika                            

z tego, że te warunki nie są tak złe. 

radny Tomasz Garbaciak uznał, że sprawa jest prosta i nie ma innego rozwiązania, jak 

utrzymanie przedszkola, ponieważ nie można pozbawić rodziców opieki przedszkolnej nad 

dzieckiem, ale nie można też do niego dowozić dzieci z całego Podhala, po to by ekonomicznie 

było opłacalne. Na pewno społeczność będzie optować za koniecznością rozbudowy szkoły,                              

i utrzymaniem przedszkola, ale tylko dla dzieci z terenu miejscowości Czerwienne. 

Wójt odnosząc się do uwag stwierdził, że w szkole są 3 klasy wolne VII i VIII , więc dla zajęć 

przedszkolnych będzie jedno pomieszczenie wolne i z tym problemem na pewno poradzi sobie. 

Radny Tomasz Turski w ramach złożonego sprawozdania poruszył jeszcze sprawę kanalizacji 

pytał czy Wójt dalej będzie kontynuował współpracę z Podhalańskim Przedsiębiorstwem 

Komunalnym, czy też gmina będzie podejmowała próby odłączenia się od spółki. Następnie 

zwrócił uwagę na wysokie koszty jeśli chodzi o taryfę za ścieki. 

Udzielając odpowiedzi Wójt stwierdził, że najważniejsze pytanie jakie dotyczy gminy Czarny 

Dunajec to właśnie współpraca z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym. W tej sprawie 

odbył rozmowę z Prezesem spółki. Wszystkie gminy będące wspólnikami spółki, które 

zamierzały odejść ze spółki zrezygnowały z tego pomysłu. Wystąpienie ze spółki wiąże się                  

z tym, że nawet w przypadku udziałów należy brać pod uwagę to, że zostały poniesione różne 

zobowiązania. Na mieniu PPK ciążą również hipoteki i w przypadku wystąpienia nie można 

liczyć jedynie na to, że gmina otrzyma mienie, ale należy brać pod uwagę i to, że należy spłacić 

zobowiązania. Biorąc pod uwagę fakt, iż spółka dokona modernizacji oczyszczalni ścieków                         
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w Czarnym Dunajcu, której koszt szacuje się w granicach 15 mln. złotych, to w przypadku 

wystąpienia ze spółki gmina będzie musiała ponieś koszty takiej modernizacji. 

Reasumując Wójt stwierdził, że patrząc logicznie na całość tematu gmina nie ma żadnej 

możliwości wystąpienia ze spółki PPK, natomiast należy z Przedsiębiorstwem tak 

współpracować żeby zlewnia Czarnego Dunajca uzyskała jak najwięcej z przedsiębiorstwa,                                   

a dodatkowo żeby taryfa za ścieki spadła.  

Następnie odesłał radnego do ekspertyzy dotyczącej rachunkowości jaką w 2012 roku na 

zlecenie gminy wykonała firma audytorska w zakresie analizy działalności spółki PPK. 

Generalnie stwierdził, że gmina będzie inwestować w rozbudowę przyłączy kanalizacyjnych, 

gdyż im więcej przyłączy tym taryfa za ścieki jest niższa. Dodał jeszcze, że przypadku 

wystąpienia gminy ze spółki należałoby utworzyć Gminny Zakład Komunalny, który będzie 

pochłaniał znaczną część budżetu kosztem innych inwestycji gminnych. Według niego to 

rozwiązanie nie jest do zaakceptowania. 

Na koniec zaznaczył, że pewnym rozwiązaniem będzie również wprowadzenie do Rady 

Nadzorczej przedstawiciela z gminy, po to by mieć obraz tego co się dzieje w spółce. Gmina 

jako wspólnik ma prawo wyboru prezesa spółki jak również i kontroli tej spółki. 

radny Tomasz Turski podsumowując stwierdził, że dla niego nie ma większego znaczenia kto 

będzie zarządzał gospodarką ściekową gminy, natomiast duże znaczenia ma wysokość taryfy za 

ścieki, gdzie w gminie Czarny Dunajec z dopłatą wynosi 15 zł, a przykładowo w  gminie 

Ochotnica 4,50 zł. za 1 m
3
. Zwrócił również uwagę, iż od wielu lat nie widać  zwiększenia 

inwestycji kanalizacyjnych w rejonie aglomeracji, a są indywidualne gospodarstwa domowe, 

które czekają lata na przyłącz do sieci kanalizacyjnej, a przedsiębiorstwo ma problem z tym lub 

też przyłącz kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na koniec pytał czy wejście do Zarządu spółki 

będzie miało jakiś wpływ na koszt przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

Wójt stwierdził, że zarówno Wójt i gmina będzie za dobrem mieszkańców, a nie przeciw dobru. 

Spółka jest komunalna i jeżeli będzie problem z przyłączami osobiście będzie żądał od spółki 

pisemnych uzasadnień. 

radny Kazimierz Dzielski zabierając głos w dyskusji zauważył, że temat kanalizacji jest to temat 

„rzeka” dlatego proponował, aby poświęcić tej sprawie zupełnie oddzielne posiedzenie. Dodał, 

że sprawa wygląda zupełnie inaczej, gdyż jest wiele przykładów gdzie kanalizacja jest 

doprowadzona, a właściciele nieruchomości nie chcą się podłączyć. Takich właścicieli jest około 

200. 

Na tym w całości wyczerpano pkt. dotyczący Sprawozdania Wójta Gminy o pracy w okresie 

międzysesyjnym – Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do 

akceptującej wiadomości. 

 

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

międzysesyjnym przedstawił – Tadeusz Czepiel Przewodniczący Rady Gminy. 

Informacja ta stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę. Po 

przerwie przystąpiono do realizacji pkt. 6. związanego z powoływaniem składów osobowych 

stałych komisji Rady Gminy. 

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z § 15 statutu Gminy Czarny 

Dunajec Rada Gminy powołuje 7 stałych komisji. Komisja może liczyć od 3 do 9 radnych. 

Radny ma obowiązek być członkiem nie mniej niż 2-ch komisji stałych. Przewodniczący lub 

zastępca przewodniczącego komisji wybierany jest przez członków danej komisji.                                            

Natomiast Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada – zgodnie z § 85 ust. 3.   statutu 

gminy, oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada Gminy – 

zgodnie z § 111 ust. tegoż statutu. 
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Następnie, każdy radny wyraził wolę pracy, wpisując  się do odpowiedniej komisji.                                      

Po zamknięciu list - Przewodniczący Rady kolejno przeprowadzał głosowanie w sprawie 

powoływania składów osobowych stałych komisji Rady : 

 

ppkt. a) 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, która wraz z Protokołem 

jawnego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 ppkt. b) 

 

 Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

 ppkt. c) 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw 

Statutowych, która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

 

 ppkt. d) 

 

W związku z tym, że do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zostało zgłoszonych 10 

kandydatów tj. w liczbie większej od maksymalnego składu – zgodnie z § 67 ust.2 pkt. 2 statutu 

gminy dokonywano głosowania nad poszczególnymi kandydatami w kolejności alfabetycznej. 

Wybrani zostali kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki głosowania, przy czym każdy                               

z radnych mógł oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Krzysztofa Bartoszek - stanowi zał. nr 11 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Bartłomiej Bednarz - stanowi zał. nr 12 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Sebastian Chowaniec - stanowi zał. nr 13 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Daniel Domagała - stanowi zał. nr 14 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Bolesław Długopolski - stanowi zał.                       

nr 15 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Kazimierz Dzielski - stanowi zał.                       

nr 16 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Lucyna Hosaniak - stanowi zał.                       

nr 17 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Zofia Kierkowska - stanowi zał.                       

nr 18 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Bogumiła Kokoszka - stanowi zał.                       

nr 19 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Tomasz Turski - stanowi zał.                       

nr 20 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/10/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,  

która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 21 do niniejszego 

protokołu. 

 

 ppkt. e) 

 

Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/11/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia                       

i Pomocy Społecznej, która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi zał.         

nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

 ppkt. f) 

 

Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/12/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska                         

i Gospodarki Komunalnej, która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi 

zał.  nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

 ppkt. g) 

 

W związku z analogiczną sytuacją jaka już wcześniej miała miejsce, do Komisji Ładu 

Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa zostało zgłoszonych 10 kandydatów tj. w liczbie 

większej od maksymalnego składu tak więc – zgodnie z § 67 ust.2 pkt. 2 statutu gminy 

dokonywano głosowania nad poszczególnymi kandydatami w kolejności alfabetycznej. Wybrani 

zostali kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki głosowania, przy czym każdy z radnych mógł 

oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. 

 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Bartłomiej Bednarz - stanowi zał. nr 24 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Bukowski Bartłomiej - stanowi zał. nr 25 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Długopolski Bolesław - stanowi zał. nr 26 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Domagała Daniel - stanowi zał. nr 27 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Dusza Tadeusz - stanowi zał.                       

nr 28 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Dzielski Kazimierz - stanowi zał.                       

nr 29 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Gal Zdzisław - stanowi zał.  nr 30 do 

protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Harbut Stanisław - stanowi zał.                       

nr  31 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Marduła Kazimierz - stanowi zał.                       

nr 32 do protokołu. 

Protokół głosowania jawnego imiennego kandydata Rubiś Rafał - stanowi zał.  nr 33 do 

protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/13/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska   
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 i Gospodarki Komunalnej, która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi 

zał.  nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Zgodnie § 85 ust. 3. statutu gminy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera 

Rada. 

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został zgłoszony radny Chowaniec Sebastian, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z tym, że nie zgłaszano więcej kandydatów – 

Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia listy zgłoszeń, przystąpiono do podejmowania 

uchwały: 

Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/14/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która 

wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi zał.  nr 35 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 8. Stosownie do § 111 ust. 5 statutu gminy Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji wybiera Rada. Na Przewodniczącego została zgłoszona kandydatura radnego 

Tomasza Turskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłaszano, 

po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do jej podejmowania : 

Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”, przy 1 

głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr II/15/2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która wraz z Protokołem jawnego 

imiennego głosowania – stanowi zał.  nr 36 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt. 9. Propozycję wynagrodzenia dla Wójta Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Monika 

Styrczula. Zaznaczyła, że proponowane wynagrodzenie Wójta jest niższe od wynagrodzenia 

jakie otrzymywał były Wójt Gminy. Wynagrodzenie Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

z dniem 1 lipca 2018 r. zostało średnio obniżone o 20%, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

ministrów z dnia 15 maja 2018 r. 

Zaproponowane wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy to kwota w wysokości 9.660,00 zł. 

 

radny Tomasz Turski zabierając głos w sprawie proponowanego wynagrodzenia w imieniu 

Klubu Radnych „ Prawo i Sprawiedliwość – Niezależni” zgłosił wniosek w sprawie obniżenia 

dodatku specjalnego z 40% do 20%. Wniosek uzasadniał tym, iż gmina dysponuje bardzo 

skromnym budżetem, o czym wspomniał już wcześniej Wójt Gminy. 

Zgłoszony wniosek został poddany pod jawne imienne głosowanie, w wyniku którego został 

odrzucony, przy 9 głosach „za” i 12 głosach „przeciw”. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 37 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 2 

głosach „przeciw” i 7 głosach „ wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr II/16/2018 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czarny Dunajec, która wraz z Protokołem 

jawnego imiennego głosowania – stanowi zał.  nr 38 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt. 10. W sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych, Przewodniczący Rady 

poinformował, iż projekt uchwały został zmodyfikowany w ten sposób, że wysokość diety 

została określona w stosunku procentowym. Górna granica kwoty bazowej dla gminy o liczbie 

mieszkańców od 15 tys. – 100 tys. wynosi 2.013,10 złotych. To jest 75%  całości diety, którą 

Rada Ministrów w drodze Rozporządzenia określiła. 

Do przedkładanej uchwały pytań nie wnoszono. 

Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”, przy 1 

głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr II/17/2018 w sprawie ustalenia zasad  
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przyznawania diet dla radnych, która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – 

stanowi zał.  nr 39 do niniejszego protokołu.  

 W tym miejscu Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę. Po przerwie 

procedowano dalsze uchwały : 

 

Ad. pkt. 11. Proponowaną zmianę budżetu gminy złożyła Skarbnik Gminy – Monika 

Styrczula. 

Zmiany dotyczyły zmniejszenia dochodów o kwotę 3.868.121,34 zł, oraz zmniejszenie 

wydatków o kwotę 6.550.743,34 złotych. 

Dochody : 

Dział 700 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste kwota 

– 6.500,00 zł, 

Dział 801- zwiększenie kwoty dochodów w związku z przyznaniem i otrzymaniem nagrody od 

Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela ze Szkoły podstawowej Nr 1 w Cichem kwota 

6.284,75 zł, Ratułów zwiększenie planu dochodów- jako nagroda dla teatru szkolnego z kwotą 

1.500,00 zł, zwiększenie planu dochodów dla szkoły Podstawowej w Czerwiennem z tytułu 

dodatkowych dochodów – kwota 2.400,00 zł. 

Dział 900 – przeniesienie zadania do realizacji w 2019 roku. Zmniejszenie kwoty dotacji                             

o 3.893.812,00 zł. Zadanie to gmina próbowała zrealizować w roku bieżącym, jednak z powodu 

unieważnienia przetargów zadanie zostaje przeniesiona na lata 2019- 2020. 

Nastąpiło również zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.460,00 zł, dochody pochodziły                          

z wynajmu samochodu asenizacyjnego dla spółki PPK, który używany jest poza terenem gminy. 

Ponadto zmniejszenie kwoty dochodów w związku z wpływem dotacji w 2019 r. w wysokości 

3.454,09 zł na zadanie „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 

na terenie gminy Czarny Dunajec i Kościelisko”. 

 

Wydatki : 

W wydatkach zmiany dotyczyły następujących zadań : 

Dział 600 – przesunięcie kwoty w wys. 5.900,00 zł z remontów dróg w miejscowości 

Czerwienne (na wniosek sołtysa) na zakupy w Szkole Podstawowej w Czerwiennem. 

Dział 630 – wprowadzenie do realizacji zadania III etap szlaku wokół Tatr – plan wydatków 

kwota 7.700,00, z tego koszty kwalifikowane projektu kwota 3.000,00 zł, wkład własny 4.700,00 

zł związany z kosztami przygotowawczymi.  

Dział 750 – nastąpiło zwiększenie planu wydatków z dochodów z kwotą 40.853,91 zł                                    

z przeznaczeniem na usługi związane z funkcjonowaniem urzędu. 

Dział 754 – przeniesienie kwoty 10.000,00 zł z wydatków OSP na zakup lampy antybakteryjnej 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Cichem, w związku z występującym problemem wody pitnej. 

Dział 757 – przesunięcie kwoty z poręczeń i gwarancji na dotacje do szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich kwota 143.747,00 zł, z tego do rozdz. 

8010 kwotę 93.000,00 zł, rozdz. 80103 kwotę -3,00 zł, rozdz. 8014 kwotę 50.744,00 zł. 

Dział 801- zwiększenie planu dotacji bieżących o kwotę 218.783,00 zł, w tym przeniesienie                        

z rozdz. 757 kwotę 143.747,00 zł, pozostała kwota sfinansowana z pozostałych dochodów. 

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł z dodatkowych dochodów – Szkoła 

Podstawowa w Czerwiennem, oraz o kwotę 1.500,00 zł Szkoła Ratułów. 

Dział 900- przeniesienie kwoty 6.684.518 zł dotyczącej zadania „Kompleksowa modernizacja 

użyteczności publicznej” do realizacji w 2019 roku. 

Do złożonej propozycji zmiany budżetu głos zabrali: 

radny Garbaciak Tomasz w związku z zakupem lampy antybakteryjnej dla szkoły Nr 2 w Cichem 

zapytał czy jest to rozwiązanie tymczasowe i czy to zagwarantuje skuteczność i uniknięcie 

problemów z wodą. 
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radny Rubiś Rafał pytał o zmniejszenie dochodów majątkowych wykazanych w Dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 3.893.812 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (projekt dot. termomodernizacji 10 

obiektów użyteczności  publicznej). 

Udzielając odpowiedzi Skarbnik poinformowała, że lampa taka została już zastosowana                            

w Chochołowie i zdaje egzamin, także na pewno jest to rozwiązanie na przyszłość. 

Odnośnie środków finansowych w kwocie 3.893.812 złotych na modernizację obiektów 

użyteczności publicznej Skarbnik poinformowała, iż środki te planowane są jako dotacja.  

Zostały one ujęte w projekcie budżetu gminy na 2019 rok, w związku z przesunięciem realizacji 

zadania do lipca 2020 roku. Na pewno w tym roku dotacja nie wpłynie, jak i też zadanie nie 

zostanie zrealizowane. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zadanie zostało ujęte na lata 2019 

– 2020. W związku z tym, żeby nie obciążać budżetu tego roku kredytami dochodami                                    

i wydatkami następuje jedynie przeniesienie kwoty na rok przyszły. 

Obecnie zostało wykazanych 5 obiektów, w których przewidywane jest uzyskanie jak 

największego efektu ekologicznego. Ponieważ w przypadku gdy gmina nie spełni efektu 

ekologicznego, do pożyczki trzeba będzie dopłacić 10% kosztów. 

Wypowiedź Skarbnik uzupełnił Wójt Gminy informując, iż prawdopodobnie z projektu wypadną 

remizy OSP, zostaną natomiast szkoły gdzie jest szansa na uzyskanie efektu ekologicznego, takie 

jak: Czarny Dunajec, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cichem, Szkoła Podstawowa                                               

w Podczerwonem, Szkoła Podstawowa w Piekielniku i Szkoła Podstawowa w Załucznem. 

Więcej pytań nie było, po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do przeprowadzenia 

głosowania. 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/18/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018, oraz zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy 

Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku, która wraz z Protokołem jawnego imiennego 

głosowania – stanowi zał.  nr 40 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt. 12. W związku z dokonaną zmianą dochodów, wydatków i przychodów budżetu 

koniecznym staje się zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 

2018 – 2028. Ponadto zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie o nazwie :” Historyczno-

kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III” z terminem realizacji zadania na lata 2018 – 

2019. Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia stanowi dotacja w wysokości 

2.648.671 złotych, wkład własny w wysokości 15%, co stanowi kwotę 467.412 złotych, koszty 

niekwalifikowane na kwotę 168.942 złote. Ogólna wartość zadania około 3.285.026 złotych.  

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, przystąpiono do podjęcia uchwały. 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/19/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Czarny Dunajec na lata 2018 – 2028, która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania 

– stanowi zał.  nr 41 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt. 13. Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny 

Dunajec dla obszarów „Chochołów-14”, „Chochołów- 15”, i „Ciche-28” sporządzono na 

podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXV/257/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. 

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy był wyłożony do publicznego wglądu                       

w dniach od 25 września do 15 października 2018 r. Uwagi do tego planu można było wnosić do 

25 października br. 

Proponowane zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy mają na 

celu umożliwienie realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych : 

 

obszar „Chochołów -14” na rozwój zespołu usług turystycznych, z wniosku P. J. Zborowskiego, 
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obszar „Chochołów-15” na poszerzenie oferty zrealizowanej inwestycji parku wodnego 

„Chochołowskie Termy” o dodatkowy obiekt hotelowy, z wniosku P. St. Tyrały, 

obszar „Ciche -28” na budowę planowanej kaplicy cmentarnej z domem pogrzebowym                               

z wniosku P. R. Jabłońskiego. 

Krótkiego komentarza do uchwały udzielał Chlebek Antoni – Kierownik Referatu 

Budownictwa. 

 

Pytań do projektu uchwały nie wnoszono. 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu podjęła Uchwałę                           

Nr II/20/2018 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czarny Dunajec dla obszarów : „Chochołów-14”, „Chochołów-15” i „Ciche-28” 

która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi zał.  nr 42 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. pkt. 14. Trzy kolejne uchwały dotyczyły przedłużenia w trybie bezprzetargowym dzierżaw, 

nieruchomości położonych na terenie miejscowości Czarny Dunajec, których umowy kończą się 

z dniem 31 grudnia 2018 roku. Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec pozytywnie 

zaopiniowała prośbę wnioskodawców o dalsze przedłużenie umów dzierżaw, w celu 

umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Komentarza udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości. 

Pytań do uchwał nie było, kolejno zostały podjęte następujące uchwały : 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/21/2018 w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia 

komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec, która wraz z Protokołem jawnego 

imiennego głosowania – stanowi zał.  nr 43 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt. 15. 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/22/2018 w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia 

komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec, która wraz z Protokołem jawnego 

imiennego głosowania – stanowi zał.  nr 44 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. pkt. 16. 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/23/2018 w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia 

komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec, która wraz z Protokołem jawnego 

imiennego głosowania – stanowi zał.  nr 45 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt. 17. Ostatnia procedowana uchwała dotyczyła powołania przedstawicieli Gminy Czarny 

Dunajec do Euroregionu Tatry. 

Pytań do proponowanej uchwały nie było, dokonano jej podjęcia. 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr II/24/2018 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do 

Euroregionu „TATRY”, która wraz z Protokołem jawnego imiennego głosowania – stanowi 

zał.  nr 46 do niniejszego protokołu.  
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Ad. pkt. 18. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego punktu Przewodniczący Rady 

wyjaśnił zasady zgłaszania interpelacji i zapytań radnych. Zgodnie z § 37 statutu gminy 

Interpelacje i zapytania radny składa w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady, który 

niezwłocznie przekazuje je Wójtowi Gminy. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania również 

udziela się w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli radni : 

 

Dzielski Kazimierz poruszył sprawę miejsc parkingowych na parkingu za Urzędem Gminy, na 

którym widnieje znak informujący o zakazie parkowania dla klientów. Pierwsze miejsca   

parkingowe przeznaczone są jedynie dla pracowników Urzędu Gminy, a klient, który przyjeżdża 

do Urzędu załatwić sprawę ma problemy z parkowaniem. Z kolei na parkingu za remizą OSP jest 

przyzwolenie na parkowanie dla mieszkańców tylko przez 1 godz. Sugerował by opracować  

sposób parkowania wokół urzędu gminy. Jego zdaniem pracownicy urzędu winni parkować 

dalej, żeby zwolnić pierwsze miejsca parkingowe dla klientów. I tak jest stosowane w większości 

miast i gmin jak chociażby  w Zakopanem czy Nowym Targiem, gdzie pierwsze miejsca 

parkingowe są przeznczone dla petentów. Apelował do Wójta, aby postarał się rozwiązać ten 

problem, zgodnie z obietnicą przedwyborczą. 

Ustosunkowując się do uwagi radnego Wójt Gminy zadeklarował, że sprawa zostanie 

załatwiona. Będą wyznaczone pierwsze miejsca dla klientów, jednak nie mogą blokować miejsc  

dłużej  niż pół godziny. 

Rubiś Rafał wnioskował o podjęcia działań zmierzających do bezwzględnego zakazu 

zanieczyszczania potoku „Młynówka”, który na odcinku od Motelu Dukat w Czarnym Dunajcu, 

aż po odnogę do oczyszczalni ścieków jest notorycznie zanieczyszczany poprzez składowanie 

popiołu przez właścicieli posesji, jak również stawiania altanek grilli itp. W efekcie czego 

dochodzi do zwężenia koryta potoku i podczas opadów może dojść do podtopień. Do usuwania 

tych nieczystości delegowana jest straż pożarna, co generuje niepotrzebne koszty. 

Wójt przyznał, że sprawa jest mu znana. W wyniku takich działań dochodzi do zatoru lodowego, 

w efekcie do podtopień. Sprawa zostanie skonsultowana z Wydziałem Ochrony Środowiska                                         

i Pełnomocnikiem ds. zarządzania kryzysowego, oraz zostanie podjęta decyzja jak problem 

należy rozwiązać. Będą również przeprowadzane kontrole w terenie. 

 

Ad. pkt.19. W wolnych wnioskach głos zabrał Michał Jarończyk – Sekretarz Gminy informując, 

o zakończonych pracach związanych z opracowaniem nowych wzorów statutów sołectw. Ze 

względu na pewne wady proceduralne statuty sołectw zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym statuty sołectw 

podlegają obowiązkowym konsultacjom społecznym, które przeprowadza się zgodnie z trybem 

określonym w uchwale. Rada Gminy Czarny Dunajec w tej sprawie podjęła uchwałę w roku 

2012. 

Projekt statutu został przekazany sołtysom sołectw i radnym Rady Gminy w celu zapoznania się 

z jego  treścią wyjściową i wniesieniem ewentualnych uwag. 

 

 

 

 Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –  

Tadeusz Czepiel o godz. 14
50 

dokonał zamknięcia obrad II sesji Rady Gminy Czarny 

Dunajec. 

 

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczył: 

    Zofia Czyszczoń               Przewodniczący Rady Gminy 

    insp.ds. rady              Czepiel Tadeusz 
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