
P R O T O K Ó Ł  nr IX/2019 

z IX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 24 czerwca 2019 roku 

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10
00 

  i trwała do godziny 15
00

. 

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

W sesji nie uczestniczyła radna Hosaniak Lucyna, która wcześniej usprawiedliwiła swoją 

nieobecność. 

 

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 Czepiel Tadeusz 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. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem w sprawie ewentualnych zmian do proponowanego 

porządku obrad. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy wnioskując o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały                                 

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec uprawnienia do ustalania wysokości cen 

i opłat za korzystanie z usytuowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec urządzeń do pomiaru 

stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu ( alkomatów) stanowiących urządzenia użyteczności 

publicznej. Uzasadniając podał, że podjęcie uchwały wynikło w związku z zakupem alkomatów, 

które mają zostać zamontowane w dwóch miejscowościach na terenie gminy : w Czarnym 

Dunajcu i w Piekielniku. Po konsultacjach uznano, iż takie urządzenia będą jak najbardziej 

przydatne i aby całej procedury nie przeciągać w czasie jest prośba o wprowadzenie uchwały do 

porządku obrad i jej podjęcie. 

Zgłoszony wniosek Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego uchwała 

została wprowadzona do porządku obrad jako pkt. 15. Natomiast dotychczasowe pkt. porządku 

obrad uległy przesunięciu w dalszej kolejności. 

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

Następnie porządek obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie,                                          

w wyniku którego został przyjęty w następującym brzmieniu : 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady. 
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4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja na temat sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za rok 2018. 

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy. 

a)  podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarny Dunajec za rok 

2018. 

8.  Absolutorium dla Wójta Gminy : 

 a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec  w 2018 roku, 

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok, 

c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. 

d) zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2018 rok. 

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Dunajec, 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2018 rok. 

g)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec absolutorium                              

z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy w Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny 

Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku. 

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

Dunajec na lata 2019 – 2029, 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2018 rok, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Podczerwonem, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Czarny Dunajec, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości 

położonej w Czarnym Dunajcu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec uprawnienia do 

ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usytuowanych na terenie Gminy Czarny 

Dunajec urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu ( alkomatów) 

stanowiących urządzenia użyteczności publicznej 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

w okresie od ostatniej sesji. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie obrad sesji. 

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

 

Ad. pkt. 3. Z protokołem z VIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Kazimierz Dzielski, 

stwierdził, że protokół zawiera szczegółowy zapis przebiegu obrad sesji, wniósł o jego przyjęcie  

bez czytania, z jedną małą poprawką dotyczącą odpowiedzi na udzieloną interpelację (str. 6 

protokołu) przez Wójta Gminy o następujące zdanie cyt : „ Wójt poinformował, że na 

przedmiotowe zadanie nie ma opracowanej dokumentacji i nie były podejmowane żadne 

czynności w tej sprawie”. Sprawa dotyczyła chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 957 na 

odcinku od mostu do dyskoteki „Dragon” w Czarnym Dunajcu. 
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W związku z tym, że pozostali radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący 

poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego protokół z VIII sesji Rady 

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

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

 

Ad. pkt. 4. Sprawozdanie Wójta gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski – 

Wójt Gminy. 

Przedmiotowe Sprawozdanie zostało radnym dostarczone w formie pisemnej – stanowiące zał. 

nr 7 i obejmowało okres od 21 maja do 21 czerwca 2019 r. 

W ramach działalności poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 

gminy ważniejsze działania jakie były podejmowane dotyczyły: 

 

 Centrum Kultury i Promocji Gminy podpisało umowę z Biurem Niepodległa w sprawie 

realizacji projektu Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża                                           

w listopadzie, na który Centrum otrzymało dofinansowanie. 

W dniu 18 czerwca otwarto przetarg na zadanie: „ modernizację obiektów użyteczności 

publicznej w gminie Czarny Dunajec”. Najniższą ofertę złożyła Firma Piotrowski Budownictwo 

w wysokości 5.689.490,00 zł. 

Na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w roku 2019 przyznano kwotę w wysokości 

170.000,00 zł. Zlecone zostały prace geodezyjne na kwotę 130.000,00 zł m. in. na podziały stanu 

prawnego, porównawcze wykazy zmian, podziały nieruchomości pod drogi. 

W dniu 12 czerwca odebrane zostały roboty związane z zabudową agregatu prądotwórczego na 

ujęciu wody w Czarnym Dunajcu. Wartość umowy to 81.825,00 zł. 

W dniu 18 czerwca rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów na 

odcinku d1-d34 ( okolice szkoły). Wartość umowy to 258.300 zł brutto, z terminem wykonania 

do 31.10.2019 r. 

W dniu 25 czerwca planowane jest spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa 

na którym omówione zostaną kierunki rozwoju gazyfikacji na terenie gminy. W wyniku 

przeprowadzonej ankietyzacji zebrano następującą ilość deklaracji w poszczególnych 

miejscowościach : 

Chochołów – 9 szt, Ciche – 23 szt. Czarny Dunajec -186 szt., Czerwienne- 18 szt., Dział – 64 

szt., Koniówka – 10 szt., Odrowąż -145 szt., Piekielnik -13 szt., Pieniążkowice -130 szt., 

Podczerwone- 21 szt., Podszkle – 6 szt., Ratułów – 18 szt., Stare Bystre – 7 szt., Wróblówka – 

12 szt., Załuczne- 67 szt. 

W całej gminie zebrano w sumie 729 ankiet. 

W dniu 13 czerwca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

windy w Liceum przy ul. Kmietowicza. Wykonawca Szewczyk M. z Nowego Targu. Wartość 

umowy 29.000,00 zł z terminem wykonania do 18.10.2019 r. 

W dniu 19 czerwca przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania żłobka 

przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu . Wpłynęło 15 ofert, w przedziale cenowym od 60.270 zł 

do 305.655 zł. Najtańsza oferta wpłynęła z Pracowni Projektowej z Nowego Sącza, z którą 

zostanie zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. 

W miesiącu maju odbyła się I tura odbioru azbestu przez firmę Środowisko i Innowacja. 

Zdemontowano 5,53 tony azbestu na kwotę 2.777,17 zł oraz odebrano 97,82 tony już 

zdemontowanego azbestu na kwotę 30.109, 00 zł, co łącznie daje kwotę8. 32.886,17 zł. 

Końcem maja wykonana została dekoracja letnia na terenie miejscowości Czarny Dunajec, 

Chochołów, Odrowąż i Piekielnik. W ramach zadania dokonano wymiany gleby w donicach, 

kaskadach i kwietnikach oraz obsadzono je sadzonkami kwiatów roślin ozdobnych. Prace zostały 

wykonane przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska. W związku z czym na ten cel 

została wydatkowana niewielka kwota w wysokości 6.357, 82 zł.  W tym miejscu Wójt Gminy 

na ręce P. Kierownik złożył podziękowanie. 
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Zakończono koszenie poboczy jezdni wokół biegnącej przez Gminę Czarny Dunajec (od granicy 

z Gminą Nowy Targ w miejscowości Stare Bystre do granicy państwa w miejscowości 

Chochołów) głównej trasy ścieżki rowerowej o łącznej dłg. 13,8 km. 

W dniu 31 maja podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie prac 

konserwatorskich przy kamiennej kapliczce pw. Męki Pańskiej przedstawiającej kamienny krzyż 

wraz z rzeźbą Jezusa Ukrzyżowanego, wykonanej ok. 1850 -60r., znajdującej się                                        

w Chochołowie. Wykonawca – Dyplomowany Konserwator Dzieł Sztuki – P. Regina Mrowca- 

Kenar. Termin realizacji do 31.10.2019 r. Wartość umowy wynosi 18.242,00 zł, w tym 

10.945,20 zł dofinansowanie, 7.296,80 zł wkład własny gminy. 

Gmina Czarny Dunajec przekazała kwotę 10.000 zł na wystawę Zwierząt Hodowlanych, która 

odbędzie się w dniach 13- 14 lipca br. w Ludźmierzu. W dniu 10 czerwca br. w tym celu 

podpisane zostało porozumienie z Gminą Nowy Targ na przekazanie pomocy finansowej. 

W dniu 24 maja dokonano objazdu po drogach powiatowych w miejscowościach : Dział, 

Podszkle, Ciche, Ratułów i Czerwienne w celu określenia możliwości wykonania chodnika                       

w tych miejscowościach. Wójt poinformował, że istnieje szansa na wykonanie dokumentacji                       

w przeciągu 1- 2 lat w miejscowości Ratułów z uwagi na istniejący szeroki pas drogowy, jak             

i też taka szansa jest w Miętustwie w stronę Starego Bystrego do sklepu Lewiatan. W tych dwóch 

miejscowościach w pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja i zawarte stosowne 

porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg. Co do miejscowości Ciche (rejon szkoły 

podstawowej nr 2) z uzyskanych informacji od Dyrektora Zarządu Dróg były czynione 

postępowanie wywłaszczeniowe w ramach ZRID, jednak zakończył się niepowodzeniem                             

i projekt upadł. Jeśli chodzi o Czerwienne, Dział i Stare Bystre projektowanie zadań w tych 

miejscowościach będzie trwało znacznie dłużej niż w Ratułowie ze względu na długą procedurę 

wywłaszczeniową. 

W dniu 5 czerwca br. zakończył się projekt socjalny „Bezpieczny- Szczęśliwy Senior” dla 

seniorów z terenu gminy. Głównym celem projektu było niwelowanie problemu osamotnienia                      

i izolacji poprzez umożliwienie seniorom spędzania czasu w przyjaznej atmosferze podczas 

spotkania międzypokoleniowego. Na comiesięcznych bezpłatnych spotkaniach seniorzy 

uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami policji, straży, prawnikiem, kardiologiem, 

ratownikiem medycznym oraz dietetykiem. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ratułowie, Czarnego Dunajca, Czerwiennego nr 1, Ciche 3, 

Ciche1, Ciche 2 i Pieniążkowice zakończyły realizację projektu „Umiem pływać” 

dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla dzieci z klas I-III. W ramach projektu 

dzieci 10 razy jeździły na basen w Chochołowskich Termach. Od września kolejne szkoły ruszą 

z projektem. 

Gminny Zespół Oświatowy złożył następujące wnioski o dofinansowanie : 

 jadalni w szkołach w ramach rządowego projektu „Posiłek w domu szkole”. Wstępnie 

szkoły złożyły zapotrzebowanie na kwotę 343.121,70 zł, z czego dofinansowanie 

wynosiłoby 274.497,36 zł, wkład własny Gminy należy zapewnić w wysokości 

62.401,46 zł. Pozyskano kwotę 14.581,12 zł na stołówkę przy Szkole Podstawowej                              

w Czarnym Dunajcu. Według skali przeliczeniowej Wojewody Małopolskiego miała ona 

najwięcej punktów z uwagi na liczbę uczniów w szkole i własną stołówkę. Pozostały 

szkoły nie zakwalifikowały się do dofinansowania. 

  dla Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach (31.830,00 zł) i Szkoły Podstawowej                          

w Podszklu (30.538,00 zł) ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej,                           

w ramach subwencji 0,4% na doposażenie tych szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Łącznie jest to 

kwota 62.368,00 zł. 

 o dotację celową na podręczniki w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów na terenie 

gminy na łączną kwotę 184.555,45 zł. 
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 do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na utworzenie Punktu Przedszkolnego 

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czerwiennem w ramach Działania 10.1 Rozwój 

kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR: Projekt 

nazywa się „Twoje Przedszkole w Gminie Czarny Dunajec” – wartość wnioskowanego 

dofinansowania wynosi 515.215,36 zł, a całkowita wartość projektu to 609.655,48 zł. 

W dniu 18 czerwca br. odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego podczas którego zostali 

nagrodzeni uczniowie w następujących kategoriach :  

 najwyższa średnia ocen –nagrodzono 85 uczniów, wydatkowano kwotę 38.250,00 zł. na 

stypendia dla tych uczniów, zakupiono również książki i wręczono dyplomy pamiątkowe, 

 osiągnięcia artystyczne grupowe – nagrodzono 24 grupy na łączną kwotę 3600,00 zł, 

wręczony dyplomy (Grand Prix na festiwalu twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem 

Was..? dla SP w Załucznem za spektakl „Krzesło”, 

 osiągnięcia artystyczne indywidualne – nagrodzono 86 uczniów, zakupiono książki                            

i wręczono dyplomy pamiątkowe oraz dla części uczniów stypendia w łącznej wysokości 

2.600,00 zł. 

 osiągnięcia przedmiotowe – nagrodzono 24 uczniów, zakupiono książki i wręczono 

dyplomy pamiątkowe oraz stypendia w łącznej wysokości 2.800,00 zł, 

 osiągnięcia dla uczniów po egzaminie gimnazjalnym – 9 uczniów, zakupiono książki                        

i wręczono dyplomy pamiątkowe oraz stypendia na łączną kwotę 900,00 zł. 

 osiągnięcia dla uczniów po egzaminie ósmoklasisty – 15 uczniów, nagrodzono łącznie na 

kwotę 1.500,00 zł. 

 najwyższe EWD (najwyższy przyrost wiedzy 3 uczniów, zakupiono książki i wręczono 

dyplomy pamiątkowe, oraz stypendia w łącznej wysokości 300,00 zł, 

 osiągnięcia sportowe – 30 uczniów zostało nagrodzonych, w osiągnięciach sportowych 

grupowych -11 grup. 

 nienaganna postawa z zachowania, kultura osobista – 21 uczniów. 

Łącznie w programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych przeznaczono kwotę 70.000,00 

zł. Przyznano również gminne laury w zakresie Laury Kultury dla Przedszkola Samorządowego 

w Czarnym Dunajcu, Laur Sportu dla Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach i Laur 

Wolontariatu dla Szkoły Podstawowej w Chochołowie. 

Zarządzeniem Wójta z dnia 21 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Ratułowie został 

wyznaczony nauczyciel P. Jan Stękała do pełnienia obowiązków dyrektora szkoły od 1 września 

2019r. na 10 miesięcy. 

 

W ramach złożonego Sprawozdania głos zabrali : 

 

radny Garbaciak Tomasz odnosząc się do budowy chodników w części południowej gminy nie 

do końca podzielił pogląd dot. przesunięcia w czasie realizacji tej inwestycji. Przypomniał, że 

samorząd sołectwa Czerwienne deklarował pomoc przy przeprowadzeniu procedury związanej                    

z wyrażeniem zgód przez właścicieli nieruchomości, w związku z tym jego zdaniem budowę 

inwestycji należy przyśpieszyć, inicjatywa należy do gminy i zarządcy drogi powiatowej. 

W sprawie przeprowadzonej ankietyzacji dot. rozwoju gazyfikacji na terenie gminy stwierdził, że 

ankiety nie do końca odzwierciedlają faktyczne zapotrzebowanie, ponieważ zabrakło konkretnej 

wiedzy w tym zakresie takiej jak podanie ceny 1m
3 

gazu i nieuchronne wejście w życie 

przepisów dot. zakazu tradycyjnego ogrzewania domów. W związku z tym z jego strony była 

prośba by tematu jeszcze nie zamykać i organizować spotkania na których ta wiedza będzie 

poszerzona. 

Odnosząc się do poruszonych przez radnego kwestii Wójt oświadczył, że te dwie planowane 

inwestycje: budowa chodników i gazyfikacja należy połączyć. Przyznał, że sprawa gazyfikacji  
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nie została jeszcze zamknięta, gdyż tego typu wnioski padają również ze strony sołtysów, by 

ankietyzację powtórzyć. Przypomniał, że w gminie Czarny Dunajec był już realizowany projekt 

dot. wymiany pieców V generacji i wiele mieszkańców skorzystało z tego programu. Zadanie to 

nie jest  rozliczane w ramach projektu unijnego. Generalnie Wójt przyznał, że sugestia radnego 

słuszna i zapewnił, że takie spotkanie robocze zostanie zorganizowane, natomiast zostało już 

zaplanowane spotkanie w dniu 25 czerwca z udziałem przedstawiciela Spółki Gazownictwa więc 

wszyscy zainteresowani mogą w nim wziąć udział. 

W temacie chodników stwierdził, że pierwotnie Powiat zaplanował projektowanie chodników                    

w miejscowościach takich jak Ratułów, Czerwienne i Ciche na lata 2022-2023. Po ostatnich 

rozmowach z Dyrektorem Zarządu Dróg znacznie przyśpieszono prace związane z budową 

chodników. W tym roku zostaną zabezpieczone środki w budżecie gminy i zawarte zostanie 

stosowne Porozumienie, więc jeszcze w roku 2019 zostanie rozpoczęte projektowanie 

chodników w Ratułowie i Cichem, tak żeby w połowie obecnej kadencji można było przystąpić 

do realizacji. Dodał, że jeśli chodzi o Czerwienne sprawa chodnika nie jest tak daleko odkładana 

w czasie, ponieważ w przyszłym roku jest planowane rozpoczęcie procedury wywłaszczeniowej 

na podstawie Decyzji (ZRID). Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że struktura własnościowa                            

w przypadku miejscowości Czerwienne jest bardzo trudna do przeprowadzenia zwłaszcza                       

w Czerwiennem Dolnym, gdzie występuje duże zagęszczenie zabudowy. Oczywiście weźmie 

pod uwagę deklaracje mieszkańców i radnych powiatowych w sprawie pomocy i zaangażowania 

podczas wywłaszczeń. Podsumowując Wójt stwierdził, że jeżeli te wszystkie ogniwa zadziałają 

prawidłowo można mieć nadzieję, że na koniec 2020r. będzie gotowy projekt z pozwoleniem na 

budowę chodników w tych dwóch miejscowościach (Ratułów, Ciche), zaś w 2021 bądź w 2022r. 

w pozostałych miejscowościach. 

radny Chowaniec Sebastian zwrócił się z prośbą jako reprezentant mieszkańców z części 

północnej gminy żeby przy projektowaniu chodników pod uwagę wziąć również miejscowości 

takie jak Podszkle i Dział, gdzie te chodniki są bardzo potrzebne ze względu na natężony ruch                         

oraz, że  wstępuje szeroki pas jezdni, gdzie przy procesie wywłaszczeniowym ma to istotne 

znaczenie. Wnioskował by projektowanie odbyło się kompleksowo i by wszystkie miejscowości 

zostały włączone. W miarę posiadanych środków później można decydować w których 

miejscowościach zadanie realizować w pierwszej kolejności, a w które odłożyć w czasie. 

Wójt stwierdził, że miejscowość Dział jest brana pod uwagę, gdyż jest to droga przelotowa                          

w kierunku Długopola. 

radny Tomasz Turski nawiązując do spotkania z przedstawicielem spółki PPK w sprawie 

kanalizacji w Piekielniku w wyniku którego zapadła decyzja, że inwestycja ta będzie realizowana 

przez spółkę, w związku z tym pytał, czy gmina nie musi martwić się o środki finansowe? 

W temacie chodników jako radny Rady Powiatu poprzedniej kadencji posiada wiedzę, że w 2018 

roku w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe na budowę 1 km chodnika                     

w Cichem, później zostały one przesunięte ponieważ projektant nie wywiązał się z tego zadania. 

Ustosunkowując się Wójt przyznał, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej wiedzy więc nie wie 

z jakich przyczyn nie przystąpiono do realizacji chodnika w Cichem. Zaś w sprawie kanalizacji 

w Piekielniku wręcz przeciwnie, jeżeli gmina nie będzie pilotowała budowy oczyszczalni 

ścieków w Piekielniku to zadanie może nie zostać zrealizowane. Najważniejsze to należy 

dołożyć wszelkich starań, by pozwolenie na budowę nie utraciło ważności, z zapewnień Prezesa 

wynika, że spółka zabezpieczyła środki finansowe na kontynuowanie robót określonych                                  

w pozwoleniu na budowę, a związanych z wykonaniem zjazdu. Natomiast w kolejnych latach 

zadanie może przejąć gmina jednak pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie gminy 

odpowiednich środków finansowych. Podkreślił, że jest to zadanie wielomilionowe, istnieje 

możliwość dofinansowania w najbliższych latach, które wstępnie zadeklarował Minister                             

w ramach uruchomienia odpowiedniego programu. 
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Ad. pkt. 5. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

między sesjami złożył – Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Informacja stanowi – zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

W ramach złożonej informacji radny Daniel Domagała chciał uzyskać informację czy w trakcie 

spotkania z Ministrem Środowiska w Nowym Targu była poruszana tematyka energetyki,                                  

ze względu na to, że ceny energii ciągle idą w górę zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób 

prywatnych, w związku z czym rozwiązaniem byłoby montowanie paneli fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej (szkołach), co w efekcie spowodowałoby obniżką cen za 

energię elektryczną. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że tematyka nie była przedmiotem spotkania, natomiast taki 

program jest realizowany w gminie. Następnie podał  tematy, jakie były poruszone na spotkaniu 

m.in. finansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami, 

finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów z działalności rolniczej, program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 

wapnowanie, oraz nowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. 

W związku z tym radny wnioskował by poczynić starania w kierunku pozyskania środków na ten 

cel, mając na względzie głównie koszty związane z utrzymaniem szkół i dopłatą do oświaty                         

z budżetu gminy. 

radny Tomasz Turski zabierając głos przyznał, że Przewodniczący Rady wykazuje się dużą 

aktywnością, czego nie można powiedzieć o Wiceprzewodniczącym, gdyż z uwagi na to, że jest 

członkiem wielu komisji nie radzi sobie z koordynacją komisji, czego przykładem są ostatnie 

posiedzenia komisji zwołane w dniu kiedy to odbywały się ważne wydarzenia w gminnie, jak 

chociażby zakończenie roku szkolnego. W związku z tym Klub, któremu przewodniczący 

wnioskował, by te koordynacje nad stałymi komisjami Rady przejął Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Ustosunkowując się przewodniczący zapewnił, że wiceprzewodniczący dobrze pełni swoją 

funkcję, ponadto zasiada po raz pierwszy w Radzie i dopiero wdraża się w swoje obowiązki. Nie 

widzi jednak  powodu dla którego nie mógłby zajmować się koordynacją pracy komisji, 

zapewniając jednocześnie, że tego typu przypadki nie będą już miały miejsca. 

radny Paweł Dziubek zwrócił się z prośbą, by w przypadku odbywanych spotkań                                        

z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych czy Wojewódzkich informować o takich 

spotkaniach wszystkich radnych. 

 

Ad. pkt. 6. Raport na temat sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Gminnego 

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajec za rok 2018 złożyła – Joanna 

Mateja Dyrektor tego Zakładu. 

Raport został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. W Raporcie zostały ujęte wskaźniki, które są szczegółowo omówione                                         

w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników 

ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 

ekonomiczno- finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Analizę 

sytuacji ekonomiczno – finansowej za rok 2018 przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny 

przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym we 

wspomnianym Rozporządzeniu. Dodała, że na podstawie tych wskaźników szpitale będą 

wypadały gorzej, gdyż zadłużenie mają większe. Raport oprócz wskaźników obliczonych                              

i wykazanych w tabeli musi zawierać prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy 

lata obrotowe, oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Pytań do przedstawionego Raportu nie wnoszono – stanowi on zał. nr 9 do protokołu. 
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 W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę. Po 

przerwie przystąpiono do realizacji procedury związanej z udzieleniem wotum zaufania                                  

i absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018. 

 

Ad. pkt. 7. Tytułem wprowadzenia do tematu związanego z opracowaniem Raportu o stanie 

gminy  głos zabrał Wójt Gminy informując, iż Raport został opracowany na podstawie zebranych 

danych z poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Raport 

m. in. zawiera: ogólne informacje o sytuacji gminy, informację w zakresie realizowanych 

programów, ranking gminy, demografię. Zaznaczył, że Raport został opracowany po raz 

pierwszy, w przypadku gdy ze strony radnych będą jakieś sugestie zostaną one uwzględnione                      

w Raporcie w roku przyszłym. 

W dalszej części głos zabrał Sekretarz Gminy tytułem wprowadzenia powołał się na art. 28aa 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym Wójt co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport powinien obejmować podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w 

ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 

Co do treści raportu starania były takie, żeby jednak nie był zbyt obszerny, ale żeby wynikała                       

z niego ogólna sytuacja w gminie pod kątem zadań realizowanych przez Wójta, który jest 

organem wykonawczym gminy. Treść raportu została przedstawiona w miesiącu maju była 

również upubliczniona na stronie gminy mieszkańcom. W związku z  obszerną treścią raportu 

Sekretarz zwrócił uwagę na sprawy najistotniejsze. 

Na wstępie dokumentu została opisana ogólna informacja dot. demografii, sytuacji społeczno-

ekonomicznej związanej z rynkiem pracy, dynamiką w zakresie wzrostu ilości 

przedsiębiorczości, statystyką, rankingiem gminy. Główny nacisk w treści Raportu położony 

został na sytuację finansową gminy, zadłużenie gminy, spłatę rat kredytów i pożyczek, 

wykonanie budżetu za 2018 rok wraz z wykonaniem wydatków inwestycyjnych, majątek gminy 

wraz z jego stanem, ilość spraw uregulowanych, dochody osiągane z tego majątku. Bardzo 

szczegółowo została opisana realizacja strategii gminy, gdyż jest to kluczowy dokument z punktu 

widzenia wytyczenia kierunków działania gminnych jednostek organizacyjnych, obejmujący 

swym zasięgiem wszystkie istotne sfery działania gminy. Sekretarz zaznaczył, że większość 

działań zaplanowanych w strategii jest zrealizowanych np. uzdrowisko, rozwój w kierunku 

odnawialnych źródeł energii. Oprócz strategii zawarty został opis innych programów związanych 

z działalnością poszczególnych jednostek, referatów Urzędu Gminy. Na koniec umieszczono 

najważniejsze zagadnienia, które nie są uregulowane w programach w strategii, ale są istotne                       

z punktu widzenia obrazu gminy oraz sytuacji jaka w niej panuje tj. stan szkolnictwa i oświaty                    

w gminie wraz z sytuacją finansową poszczególnych szkół i kwotą dopłaty do szkół. 

Kończąc Sekretarz wyraził nadzieję, że są to główne działania ujęte w Raporcie i oddają 

najważniejsze kwestie związane z realizacją zadań powierzonych Wójtowi w roku 2018.                           

W przypadku gdy Rada uzna, że treść Raportu pomija pewne obszary są otwarci z Wójtem na ich 

zgłoszenie i ujęcie w roku przyszłym. 

Przed ogłoszeniem debaty Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z art. 28aa. ust. 7 ustawy                    

o samorządzie gminnym w debacie nad raportem głos mógł zabrać mieszkaniec. Jednak nikt                         

z mieszkańców na jego ręce nie złożył pisemnego zgłoszenia wyrażającego chęć udziału                             

w debacie. 

Raport o stanie gminy – stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

W ramach ogłoszonej Debaty głos zabrali : 
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Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel zwrócił uwagę na niżej wymienione obszary ; 

W rankingu podanym przez Ministerstwo Finansów wskaźnik dochodów podatkowych                         

w przeliczeniu na mieszkańca gminy na 2019 r. wyniósł 554,54  i plasuje gminę na 2460 miejscu 

(na  2478 gmin). Jeśli chodzi o dochody własne gmina znajduje się w skali polski na 1241 

miejscu wśród 1555 gmin wiejskich. Wzrost nastąpił w latach 2008 – 2017. W rankingu gmin 

dot. wydatków poniesionych przez samorządy z pozyskanych dotacji z UE Gmina Czarny 

Dunajec plasuje się na 261 miejscu wśród 1555 gmin wiejskich. W analogicznym okresie 

wzrosło zadłużenie liczone w odniesieniu do dochodów gminy o 17% tj. 1305 miejsce                                 

w rankingu dynamiki zadłużenia gmin wiejskich. 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku zeszłym było na poziomie 89,49%, wynika z tego 

że ok. 11% planu wydatków nie zostało zrealizowanych. 

Odnosząc się do strategii rozwoju gminy  na lata 2014 -2020 stwierdził, że łącznie nie zostało 

zrealizowanych 25 różnego rodzaju zadań m.in. budowa obwodnicy od miejscowości Czarny 

Dunajec do miejscowości Chochołów z kwotą 60 mln. zł. 

Obszernie opisana została Pomoc Społeczna i Oświata – (jego zdaniem bardzo ciekawy                        

i wymagający analizy materiał) wraz z realizacją programów sportowych. 

Na str. 19 i 20 i 49 raportu przy Informacji o stanie służby zdrowia – proponował by w roku 

przyszłym ująć propozycję przedsięwzięć i rozwoju w latach następnych. 

W Dziale II.3.2. (str. 21 i 46) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy- brak danych dot. 

stanu posiadania ilość przyłączy, podłączy mieszkańców do kanalizacji sanitarnej, wraz                                 

z podaniem procentowym skanalizowania gminy. Brak perspektyw rozwoju kanalizacji w gminie 

i zamierzeń jakie gmina poczyni w tym kierunku. 

W temacie programu dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni wyraził 

zaniepokojenie faktem, że z dotacji korzystają mieszkańcy tych miejscowości, które                                    

w przyszłości mają możliwość budowy kanalizacji – jego zdaniem takich rozwiązań należy 

unikać. 

W sprawie realizacji projektu Podhalańskie Szlaki Rowerowe – nie ma opisu zawierającego 

możliwości rozwoju i połączenia tej trasy z częścią północną gminy. 

W rozdz. III. 4.6 wykazano budynek po zabytkowej stacji kolejowej w Podczerownem, natomiast 

nie wykazano budynku PKP w Czarnym Dunajcu i budynku po byłym gimnazjum na ul. 

Mościckiego w Czarnym Dunajcu. 

Przy opracowaniu dot. stanu szkolnictwa i oświaty – zwrócił uwagę na pełne opracowanie 

zawierające sieć szkół, liczbę uczniów, oraz dane dot. finansowania i kosztów funkcjonowania 

placówek oświatowych na terenie gminy i ich zadłużenia.  

radny Tomasz Garbaciak zabierając głos w debacie nad raportem nawiązał do wypowiedzi 

swojego przedmówcy informując, że ustawa dopuszcza możliwość finansowania przydomowych 

oczyszczalni dla mieszkańców tych miejscowości, które mają wykonaną kanalizację sanitarną, 

bądź możliwość na jej budowę. 

W sprawie strategii Rozwoju Gminy stwierdził, że jest przygotowana solidnie dotyka wszystkich 

obszarów, jednak w porównaniu z Raportem można wnioskować, że wiele zadań nie zostało 

zrealizowanych. Dalej zwrócił uwagę na konieczność opracowania Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy, na który to wskazuje również zapis w strategii gminy. 

radny Kazimierz Dzielski zabierając głos wskazał, że po wnikliwym zapoznaniu się z Raportem 

oprócz obszernych danych w dziedzinie Pomocy Społecznej i Oświaty, brakuje w nim wiele 

spraw takich jak gazyfikacja i kanalizacja, która została przedstawiona w bardzo uproszczonej 

formie, a są to główne kierunki rozwoju gminy. Również sprawa uzdrowiska była mocno 

dyskutowana w poprzedniej kadencji, a w Raporcie znajduje się jedynie wzmianka na ten temat. 

Dalej zwrócił uwagę, że Raport nie został radnym dostarczony w formie papierowej, a jedynie 

drogą elektroniczną i nie został omówiony na posiedzeniu stałych komisji. Strategia gminy 

połączona z raportem i poddana analizie na posiedzeniu komisji byłaby czymś, co na komisjach 

można było wypracować, po to by podążać w kierunku realnego rozwoju gminy.  
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Do uwagi radnego odniósł się Przewodniczący Rady informując, że ustawodawca nie 

przewidział takiego toku rozpatrywania Raportu, nad którym debata winna odbyć się jedynie 

podczas sesji na której to Rada Gminy udziela Wójtowi absolutorium.  

 Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji – Przewodniczący Rady zamknął debatę nad 

przedłożonym przez Wójta Gminy Raporcie, przystępując do przeprowadzenia głosowania                           

w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. 

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

Uchwałę Nr IX/88/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarny 

Dunajec za rok 2018, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 8. ppkt. a) Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel udzielił głosu Skarbnik 

Gminy – Monice Stryczuli, która dokonała omówienia sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego.  

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na 2018 rok zamknął się 

kwotami : 

 

 Dochody plan  101.600.618,03  złotych, wykonanie 101.306.778,95 złotych, co stanowi 

99.71% 

w tym:  

- dochody bieżące, plan 95.284.030,14  złotych, wykonanie 95.489.481,06  złotych, co 

stanowi 100,22  %  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych                          

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3– plan 327.033,00 złote,   

wykonanie 0 zł     

-  dochody majątkowe, plan 6.316.587,89  złotych, wykonanie   5.817.297,89 złotych, co 

stanowi   92,10% 

 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych                            

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – plan 4.018.105,30 złotych, 

wykonanie 3.070.071,47  złotych , co stanowi 76,41% 

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w Dziale 750 – Administracja publiczna, gdzie 

zaplanowana była dotacja na realizację projektu : „Rozwój cyfrowych usług na terenie gminy 

Czarny Dunajec i Kościelisko”. Zadanie zostało zakończone w 2018r. ale wpływ dotacji 

nastąpi w roku 2019. 

Nie wpłynęła również dotacja z UE na realizację projektu „Rowerem po kulturowym                                    

i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku realizacji 

projektu „Torfowiska wysokie unikat polsko-słowackiego pogranicza”. Zadania w trakcie 

rozliczenia dotacja wpłynie w tym roku. 

Niewykonane zostały również dochody związane z realizacją projektu pn. „Azbest STOP! 

 

 Wydatki plan 99.604.674,03  złotych, wykonanie 96.660.767,82 złotych, co stanowi  

97,04% 

w tym: 

- wydatki bieżące, plan 89.117.409,80  złotych, wykonanie  87.279.209,56 złotych, co stanowi 

97,94%, z tego: 

    

  1) wydatki jednostek budżetowych  plan 44.791.977,55 złotych, wykonanie 43.245.483,88    

złotych, co stanowi  96,55%, 

w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 25.984.409,52  złotych, wykonanie  

25.522.113,97  złotych, co stanowi  98,22 % , 
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wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 18.807.568,03 złotych, wykonanie  

17.723.369,91 złotych, co stanowi  94,24%, 

 2) dotacja na zadania bieżące, plan 12.775.626,35 złotych, wykonanie 12.722.824,75 złotych, co 

stanowi  99,59%, 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 30.502.914,01 złotych, wykonanie   

30.345.565,86 złotych, co stanowi  99,48%, 

 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2                     

i 3, plan 311.991,89 złotych, wykonanie 232.414,00 złotych,  

 5) poręczenia i gwarancje, plan i wykonanie 0,00 złotych, 

 6) obsługa długu, plan 734.900,00  złotych, wykonanie 732.921,07 złotych, co stanowi   

          99,73 %, 

 - wydatki majątkowe, plan 10.487.264,23  złote, wykonanie 9.381.558,26 złotych, co stanowi 

89,46% 

     z tego: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 10.487.264,23 złotych, wykonanie 9.381.558,26 

złotych, co stanowi 89,46% 

  w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 

pkt. 2 i 3 – plan  2.107.069,41 złotych, wykonanie 1.902.617,51 złotych, co stanowi 90,30%. 

      

Z powyższych kwot podział na  zadania własne i zlecone jest następujący ; 

 dochody: zadania własne plan 71.849.091,27 zł, wykonanie 71.595.404,40 zł, tj. 99,65 % 

 zadania zlecone  plan  29.751.526,76  zł , wykonanie 29.711.374,55 zł, tj.  99,87%  

 wydatki : zadania własne plan 69.855.298,78 zł, wykonanie  66.951.544,78 zł, tj. 95,84 %  

 zadania zlecone 29.749.375,25  zł, wykonanie 29.709.223,04  zł, tj. 99,87 %,    

W związku z taką realizacją budżetu rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową                             

w wysokości  4.646.011,13  złotych. 

 

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2018 roku: 

 skumulowany niedobór (wraz z wynikiem 2018 roku) 21.311.116,89   złotych 

w tym: 

 zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek   25.553.450,00  złotych, 

 wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca              

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  4.242.333,11złotych. 

 

Gmina udzieliła poręczenia dla PPK na lata 2007-2020. Na koniec 2018r. kwota poręczenia to 

960.078,25 zł 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy środki zaliczone do wydatków, które nie wygasły                        

z upływem roku budżetowego zostały przekazane na wydzielone konto, w łącznej kwocie 

1.790.655,30 złotych. 

 

Dochody ogółem wykonano w wysokości 99,71%, na planowaną kwotę 101.600.618,03 złotych 

wpłynęła kwota  101.306.778,95 złotych.   

 

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 31,48 % do 106,67 %. 

 

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 750 – Administracja publiczna gdzie 

zaplanowana była dotacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług na terenie  
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gminy Czarny Dunajec i Kościelisko” zadanie zostało zakończona w 2018 r. ale rozliczenie                            

i wpływ dotacji nastąpi w 2019r.   

 

Wydatki : 

Wykonanie wydatków ogółem wynosi:  plan 99.604.674,03 złote, wykonanie 96.660.767,82 

złotych, co stanowi 97,04 %. 

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi w dziale 010 Rolnictwo                          

i łowiectwo 98,64% ,w dziale 020 Leśnictwo  88,56%, w dziale 600 Transport i łączność 

98,51%, w dziale 630 Turystyka 92,13%, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 83,43%,                       

w dziale 710 Działalność usługowa 98,38%, w dziale 750 Administracja publiczna 97,03%,                

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 92,08%, w dziale 752 Obrona narodowa 100%, w dziale 754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona p.poż. 95,26%, w dziale 757 Obsługa długu publicznego 99,73%,w dziale 

758 Różne rozliczenia 0%, w dziale 801 Oświata i wychowanie 98,57%, w dziale 803 

Szkolnictwo wyższe 0%, w dziale 851 Ochrona zdrowia 87,44%, w dziale 852 Pomoc społeczna 

92,06%, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79,89 %, w dziale 855 Rodzina 99,95%,  

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92,72%, w dziale 921 Kultura                              

i ochrona dziedzictwa narodowego 71,38%, w dziale 926 Kultura fizyczna 95,60%. 

 

Przekroczenia planu w działach nie wystąpiły. 

 

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 79,79 zł. dotyczące polisy ubezpieczeniowej 

za traktor.  

 

Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2018 roku: 

I. Środki krajowe 

 dotacja na likwidację szkód powodziowych   1.057.568,00  złotych, 

 dotacja z budżetu województwa dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja 

dróg rolniczych)  180.000,00 złotych, 

 dotacja na remont drogi Odrowąż – Żary kwota 660.161,00 złotych, 

 pomoc z budżetu województwa programy sportowe szkolne  45.500,00 złotych, 

 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program „ Gimnastyka korekcyjna” 14.440,51 

złotych, 

 wpłata rodziców na realizacje szkolnych programów sportowych  26.400,00  złotych, 

 dotacja na Fundusz Sołecki  (zwrot wydatków z 2017r)  147.307,11  złotych,  

 Środki z WFOŚiGW – „Bezpieczny strażak” 8.500,00 złotych, 

 Środki z WFOŚiGW – likwidacja „ Barszczu Sosnowskiego”  2.723,21 złotych, 

 Dotacja na realizację programu „ Aktywna Tablica” kwota 154.000,00 złote 

                            ------------------------------------------------------------------------  

                                                                              Razem: 2.296.599,83 złotych 

 

II. Środki z Unii Europejskiej: 

 

1. Środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- 

Słowacja 2014-2020 

 Projekt” Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” kwota 31.760,09 

złotych 

2. Środki z Regionalnego  Programu Operacyjnego 

 Środki na wymianę kotłów w gospodarstwach domowych  425.290,41 złotych 
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III.  Środki budżet państwa-projekty 

 Projekt” Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” kwota 1.840,40 

złotych 

 

Do przedstawionego sprawozdania w związku z niewykonaniem dochodów związanych                                

z realizacją projektu Azbest STOP! – radny Daniel Domagała proponował by informacja w tym                   

zakresie była podawana do publicznej wiadomości na początku każdego roku nie tylko na stronie 

gminy lecz również w kościele przez księży. 

Przedmiotowe Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2018 roku – stanowi zał. nr 12 do 

protokołu.  

 

 ppkt. b) 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmowało łączne sprawozdanie jednostki budżetowej, na 

które składa się bilans, rachunek zysku i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

oraz informacja dodatkowa. Przy sporządzaniu sprawozdania uwzględniono sprawozdania 

wszystkich jednostek budżetowych gminy, następnie dokonano ustawowych wyłączeń, czyli 

wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami. 

Ostatecznie Bilans na koniec 2018 roku zamknął się aktywami i pasywami w łącznej kwocie 

169.552.032,22 złotych, rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie 22.582.178,88 

złotych. Fundusz na koniec 2018 roku wyniósł 142.744.793,34 złotych, a po uwzględnieniu 

wyniku finansowego kwota 165.326.972,22 złotych. 

 

Sprawozdanie finansowe – stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

 ppkt. c) 

 Informację o stanie mienia komunalnego gminy Czarny Dunajec na dzień 31 grudnia 2018 roku 

przedstawił Klocek Stanisław Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami                                      

i Geodezji. 

Zgodnie z ewidencją gruntów na koniec 2018 r. grunty pozostające we władaniu gminy stanowiły  

ogółem 1996.9889 ha. W ciągu roku zbyto głównie w charakterze zasiedzenia 25 działek                              

o łącznej pow. 1.4169 ha i wartości 9.100,38 zł. Dotyczyło to głównie gruntów tzw. borów 

dunajeckich, które od dłuższego czasu pozostają w bezumownym użytkowaniu rolników                                     

z okolicznych miejscowości Na ogólną pow. 1996.9889 ha założono księgi wieczyste dla 

1497.5236 ha, pow. ta stanowi tzw. zasób gruntów gminnych. Pozostało do skomunalizowania 

gruntów 499.4653 ha. Nabyto w drodze zamiany 1 działkę o pow. 0.0086 ha i wartości 99.550,00 

zł. Kierownik podkreślił, że w roku zeszłym uregulowano stan prawny dróg ogółem na 5.66 ha, 

W obecnym roku na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej została wydatkowana 

kwota w wysokości 100 tys. zł. jest to całość kwoty jaka została zabezpieczona w budżecie 

gminy. 

Zagospodarowanie gruntów gminnych przedstawia się następująco: w trwałym zarządzie 

pozostają grunty o pow. 12.3903 ha (szkoły), w formie użyczenia umową (nieodpłatnie)  grunty             

o pow. 26.5589 ha, w formie najmu i dzierżawy grunty o pow. 347.8114 ha, grunty oddane                        

w użytkowanie wieczyste o pow. 2.2741 ha. 

Przychody z mienia głównie pochodzące z dzierżaw stanowiły ogółem 727.000 złotych, zaś 

wydatki 320.000 złotych. 

W ramach rozpatrywania Informacji o stanie mienia komunalnego radny Dziubek Paweł pytał 

czy działka położona w Czarnym Dunajcu o nr ew. 5234/9 dla której podana wartość nabycia 

wynosi 96.390,00 zł, została zakupiona przez gminę. 
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Kierownik poinformował, że dotyczy to zakupu przez gminę udziału we własności budynku 

Liceum Integracyjnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich położonego w Czarnym 

Dunajcu i stanowiącego własność Parafii Rzymsko-Katolickiej. Nakłady finansowe były 

czynione przez obydwie strony. W związku z tym, że gmina poczyniła znaczne nakłady 

finansowe i była właścicielem nieruchomości jedynie w części 49%, w zeszłym roku w wyniku 

negocjacji odkupiła od Parafii udział stanowiący 51% stając się prawnym właścicielem całości 

nieruchomości. 

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2018 r. –stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

 ppkt. d) 

Rada została zapoznana z Uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO Nr S.O.VI/423/61/19                      

z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Czarny Dunajec za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czarny Dunajec – 

stanowiąca zał. nr 15 do protokołu. Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie 

przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zaopiniować 

pozytywnie informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

 ppkt. e) 

 

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Chowaniec Sebastian Janusz, 

który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Komisja Rewizyjna na 

posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2019 r. wystąpiła do Rady Gminy Czarny Dunajec                                  

z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, 

opiniując pozytywnie wykonanie budżetu gminy, sprawozdanie finansowe oraz informację                            

o stanie mienia komunalnego. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany przez Przewodniczącego Rady Gminy do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 4 czerwca 2019 roku, pismem znak: RG.0004.7. 2019. 

Skład Orzekający Kolegium RIO Uchwałą Nr S.O.VI/424/57/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. 

pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej. W tym miejscu Rada Gminy została 

zapoznana z treścią w/w uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie. 

 

Rada Gminy dokonała rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, 

sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy i pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz sprawozdanie 

finansowe. Stwierdziła, iż informacja o stanie mienia komunalnego gminy sporządzona na dzień 

31 grudnia 2018 roku zawiera dane wymagane przepisem art.267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach 

publicznych. 

W dalszej części podsumowując całość procedury związanej z udzieleniem absolutorium dla 

Wójta Gminy dokonano podjęcia uchwał : 

 

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

Uchwałę Nr IX/89/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za rok 2018, która wraz                      

z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

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

Uchwałę Nr IX/90/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec 
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absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok, która wraz z protokołem 

imiennego glosowania stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Marcin Ratułowski w imieniu swoim jak również 

swojego poprzednika P. Józefa Babicza podziękował za udzielone absolutorium. Zadeklarował, 

że w przyszłości będzie się starał, by wnioski zgłaszane ze strony radnych były realizowane                          

w miarę możliwości w krótkim terminie, gdyż są to poniekąd wnioski mieszkańców. 

Przypomniał, że zadania podstawowe, które mu przyświecały w trakcie kampanii wyborczej: 

kanalizacja, budowa chodników, czy też utrzymanie szkół pragnie zrealizować                            

w obecnej kadencji. W tym miejscu wyraził nadzieję, że nie będzie musiał podejmować decyzji                         

o zamknięciu szkoły, decyzji społecznie bardzo niepopularnej. Kończąc raz jeszcze podziękował 

Radzie za udzielone absolutorium, pracownikom Urzędu Gminy za wkład pracy na czele z P. 

Skarbnik i Sekretarzem Gminy, oraz Kierownikom Referatu Urzędu i jednostek organizacyjnych 

gminy. 

 

Ad. pkt. 9. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2019 rok złożyła Skarbnik Gminy – Monika 

Styrczula. 

Proponowane zmiany budżetu gminy dotyczyły: 

Po stronie dochodów zostały wprowadzone środki pochodzące z wydatków niewygasających, 

które Rada Gminy ustaliła na koniec roku 2018. 

W Dziale 600 Transport i łączność – zwrot z wydatków niewygasających, kwota 1.172.708,00 zł 

dotyczy pomocy dla województwa  - modernizacja dróg wojewódzkich 957 i 958 oraz zwrot                        

z wydatków niewygasających kwoty 60.000,00 zł dotyczy odszkodowań za drogi w  Ratułowie. 

Dział 710 – zwrot z wydatków niewygasających – plan zagospodarowania przestrzennego kwota 

90.405,00 zł, 

Dział 754 – promesa przyznana przez Województwo Małopolskie w wysokości 31.459,00 

złotych na realizację prac budowlano-remontowych przy remizie OSP Ciche Środkowe                                

w ramach konkursu : „Małopolskie Remizy 2019”. 

Dział 900 – zwrot z wydatków niewygasających kwoty 10.564,00 dotyczy programu „Wymiana 

źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec                     

i Kościelisko”, zwrot z wydatków niewygasających kwoty 39.448,13 złotych dotyczy 

realizowanego programu Azbest Stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy. 

Dział 921 – zwiększenie planu dochodów o dotację z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małp.                      

w kwocie 11.000,00 zł na prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej pw. Męki Pańskiej                        

z drugiej poł. XIX w. w Chochołowie. 

Dział 926 – przesunięcie planu dotacji na kwotę 32.600,00 zł na projekt „Umiem pływać” –                        

z Ministerstwa Sportu i Turystyki między paragrafami (źródłem finansowania). 

 

W wydatkach zmiany dotyczyły : 

Rozdział 60016 zmniejszenie planu wydatków na drogi w miejscowości Piekielnik kwota 702,00 

zł z przeznaczeniem na doposażenie w budynku Ośrodka Zdrowia w Piekielniku (rozdz. 70005 – 

wniosek sołtysa), zwiększenie planu wydatków na dokumentację przebudowy dróg                                         

w miejscowości Odrowąż kwota 21.948,00 zł (pożyczka wewnętrzna dla wsi), zwiększenie planu 

wydatków na wypłatę odszkodowań w miejscowości Ratułów kwota 60.000,00 zł, (środki 

pochodzą z wydatków niewygasających). 

Rozdział 60013 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.144.418,00 zł – Zarząd Dróg 

Wojewódzkich nie przedłożył do końca czerwca wniosku o wypłatę dotacji na zadanie dotyczące 

inwestycji droga 957 i 958, zadanie w trakcie realizacji. 

Rozdział 60017 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.290,00 zł – przedłużający się termin 

na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę placu przed plebanią w Czarnym Dunajcu . 
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Rozdział 71004 –zwiększenie planu wydatków w związku z wydłużonym terminem realizacji 

umowy dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego, kwota 90.405,00 zł, 

Rozdział 75023 – przesunięcie kwoty 2.391,00 zł na wynagrodzenie związane                                                   

z funkcjonowaniem komisji urbanistycznej do rozdz. 71004, 

Rozdział 75412 –zwiększenie kwoty wydatków na remont remizy OSP Ciche Środkowe o kwotę 

dotacji 31.459,00 zł. Kwota 50.000,00 zł zabezpieczona w budżecie stanowi wkład własny przy 

realizacji zadania w ramach dofinansowania ze środków z Województwa Małopolskiego –

program „Małopolskie Remizy 2019”. 

Rozdział 80110 – zwiększenie kwot dotacji dla szkół Katolickich SPSK na  2019 r. kwota 

123.000,00 zł, 

Rozdział 80152 - zwiększenie kwot dotacji dla szkół Katolickich SPSK na  2019 r. 73.000,00 zł. 

Rozdział 85505 – przesunięcie kwoty 60.270,00 zł z wydatków związanych z nabyciem projektu 

kanalizacji od PPK na wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka na terenie 

istniejącego przedszkola samorządowego przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu. 

Rozdział 90005 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.564,00 złote dotyczy realizacji 

programu „Wymiana źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie 

gminy Kościelisko i Czarny Dunajec”, 

Rozdział 90026 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.448,13 zł dotyczy realizacji projektu 

„Azbest STOP! Likwidacja azbestu na terenie gminy. 

W ramach proponowanej zmiany budżetu gminy radna Kierkowska Zofia chciała uzyskać 

informację w temacie dotacji podmiotowej w wysokości 196.000,00 zł udzielonej dla 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, z czego ona wynika i z jakich środków dotacja ta 

jest przyznana. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w budżecie została zaplanowana dotacja w kwocie, która w tym 

momencie jest niewystarczająca na bieżące utrzymanie szkół katolickich do końca sierpnia. Przy 

projektowaniu budżetu inaczej był wyliczany uczeń w subwencji, inny też był wskaźnik 

zwiększający wg. którego jest wypłacana subwencja. Ponieważ nie do końca wiadomo jest, ilu 

uczniów niepełnosprawnych zostanie przyjętych do szkół w ciągu roku szkolnego, dlatego przy 

obliczaniu subwencji brana jest pod uwagę liczba uczniów z roku poprzedniego. Ponadto                              

w związku ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotację należy uzupełnić                       

o wskaźnik zwiększający. Po dokonaniu przeliczenia kwota dotacji wynosi 196.000 zł                                

i pochodzi z tzw. „Wolnych środków”. 

Głos udzielony został jeszcze Przewodniczącemu Komisji Budżetu, który stwierdził, że                                             

w proponowanym projekcie uchwały większość zmian są zmianami formalnymi i dotyczą 

wprowadzenia wydatków zaliczonych jako wydatki niewygasające, poza dwiema dotacjami dla 

szkół katolickich, które jak wynika z objaśnień Pani Skarbnik są obligatoryjne i gmina ma 

obowiązek je przekazać. W związku z taką sytuacją Komisja Rozwoju, Budżetu i Spraw 

Statutowych wyraziła pozytywną opinię do proponowanej zmiany budżetu. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały : 

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

Uchwałę Nr IX/91/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy 

Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 10. Następstwem dokonanej zmiany budżetu polegającej na zmianie kwot dochodów                      

i wydatków, oraz przychodów gminy i zmiany w przedsięwzięciach o nazwie: „ Azbest STOP! 

Likwidacja azbestu na terenie Gminy Czarny Dunajec”, oraz „ Wymiana źródeł ciepła na terenie 

gminy Kościelisko i Czarny Dunajec” – była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Czarny Dunajec na lata 2019 – 2029. 
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Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w posiedzeniu 20 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr IX/92/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Czarny Dunajec na lata 2019 - 2029, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi 

zał. nr 19 do niniejszego protokołu. 

  

 W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po przerwie 

realizowano dalszy część porządku obrad związany z podejmowaniem uchwał : 

 

Ad. pkt. 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego 

Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za 2018 rok uzyskał 

pozytywną opinię Rady Społecznej SG ZPOZ. Ze sporządzonego sprawozdania wynika, iż 

Zakład zamknął się zyskiem w wysokości 219.922,39 złote, który zostanie przeznaczony na cele 

statutowe Zakładu. 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji przystąpiono do głosowania : 

 

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

Uchwałę Nr IX/93/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu 

za 2018 rok, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 20 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt.12. Kolejny projekt uchwały dotyczył nadania imienia Szkole Podstawowej                                 

w Podczerwonem. Kapituła ds. nadania imienia Szkole Podstawowej w Podczerwonem, w skład 

której wchodzili przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego w dniu 20 marca 2019 r. złożyła wniosek do Rady Gminy o nadania placówce 

imienia Brata Witalisa- Wojciecha Lei. Wybierając dla szkoły imię, kierowano się tym, że patron 

reprezentuje takie wartości jak: patriotyzm, poświęcenie, pracowitość, miłość i poszanowanie 

drugiego człowieka przez pomoc ubogim i potrzebującym. Poprzez nadanie imienia szkole, 

placówka zyskuje tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych, nada jej charakter uczyni 

rozpoznawalną w środowisku lokalnym. Nadanie imienia będzie także pomocą w kształtowaniu 

u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku. 

W związku z tym podjęcie uchwały i wybór patrona szkoły jest jak najbardziej uzasadniony                                 

i wpisujący się w program pracy wychowawczej szkoły. 

Przed podjęciem uchwały Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podczerwonem – Ewa Vermessy- 

Gruber w formie prezentacji przybliżyła sylwetkę kandydata na patrona szkoły Brata Witalisa – 

Wojciecha Lei, oraz niektóre przedsięwzięcia, które zostały podjęte w związku z jego wyborem 

na patrona szkoły. 

Po prezentacji – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Zofia 

Kierkowska przedstawiła pozytywną opinię wydaną jednogłośnie przez członków Komisji do 

projektu uchwały. 

Przystąpiono do podejmowania uchwały : 

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

Uchwałę Nr IX/94/2019 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Podczerwonem, 

która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 13. Uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Rada Gminy podjęła we wrześniu 

2018 r. Jednak w związku z tym, że zmieniła się ustawa o finansowaniu zadań oświatowych                        

w art.52 ust. 1, pkt. 1 i 3 poprzez dodanie zapisu, że stawkę opłat ustala się za każdą rozpoczętą 

godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, zaszła konieczność dostosowania przedmiotowej uchwały do stanu zgodnego                         
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z obowiązującymi przepisami prawa. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Iwona 

Wontorczyk udzielając komentarza do uchwały dodała, że uchwała ma ściśle charakter 

porządkujący. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała o wydanej pozytywnej opinii do uchwały. 

Podjęta została uchwała: 

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

Uchwałę Nr IX/95/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                       

i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 22 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 14. Zbycie w trybie bezprzetargowym dotyczyło nieruchomości położonej w Czarnym 

Dunajcu i stanowiącej parking przed Zakładem Garbarskim przy ul. Nadwodnej. Działka o pow. 

843m
2 

położona częściowo w pasie drogi powiatowej, oraz druga działka o pow. 16 m
2 

znajdująca się pod zabudową. Zgodnie ze sporządzoną wyceną wartość nieruchomości została 

wyceniona na kwotę 63.000 złotych. Właściciel Zakładu wyraził zgodę na nabycie 

nieruchomości za taką cenę, zaś Rada Sołecka sołectwa Czarny Dunajec zaopiniowała 

pozytywnie sprzedaż przedmiotowych nieruchomości po cenie 75zł za m
2
 ustaloną przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Ze względu na kształt i położenie, działki nie mogą być 

zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 

Zabierając głos Przewodniczący komisji Rozwoju i Budżetu stwierdził, że komisja po 

zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Sołeckiej, oraz po zapewnieniu Kierownika Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, że pas drogowy w tym rejonie został zabezpieczony – 

wydała pozytywną opinię na odsprzedanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

radna Zofia Kierkowska pytała, który rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny przedmiotowej 

nieruchomości, z jaką datą wycena została sporządzona i kto poniósł koszty z tym związane. 

Kierownik poinformował, że wycenę robił P. Robert Szlęk, wycena została sporządzona                          

w czerwcu 2018r. ale zostanie zaktualizowana i cena pozostanie na tym samym poziomie. 

Wycenę zlecała gmina i ponosiła z tego tytułu koszty. Cena sprzedaży obejmować będzie 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wyceny, 

wydzielenia). 

Dalej radna zwróciła uwagę na rozbieżności występujące w treści uchwały i treści protokołu 

Rady Sołeckiej. W Protokole Rady Sołeckiej w pkt. 2 nr ewid. działki to 1914/15 o pow. ok. 300 

m
2
, zaś w uchwale podano nr działki 1914/14 i pow. 843m

2
. Zatem pytała, która z informacji jest 

poprawna. 

Kierownik poinformował, że temat drugiej działki o nr. ewid. 1914/14 pojawił się w trakcie 

negocjacji prowadzonych z właścicielem Zakładu. Jest to mała działka, o sprzedaż której wnosił 

zainteresowany. Praktycznie jest ona zabudowana i pozostaje w jego posiadaniu ponadto Rada 

Sołecka już wcześniej wyrażała wolę jej odsprzedania. 

Wyjaśniając sołtys Sołectwa Harbut Stanisław stwierdził, iż podczas rozpatrywania sprawy nie 

został podany numer tej działki dodatkowej i dlatego w protokole nie została wymieniona. 

W sprawie różnicy w powierzchni działek występującej w protokole posiedzenia Rady Sołeckiej            

i uchwale Rady, Kierownik potwierdził, że mniejsza działka zabudowana ma pow. 16m
2
, 

natomiast działka pod parking pow. 843 m
2
. Wynika to z dokumentów geodezyjnych, czyli mapy 

podziału. 

Jednak wyjaśnienia te nie przekonywały radnej, która dalej kwestionowała wycenę 

nieruchomości w wys. 75 zł/za 1 m
2
, ponieważ z dokonanego przeglądu działek wykazanych do 

sprzedaży na terenie Czarnego Dunajca wynika, że cena takich działek w terenach 

przemysłowych wynosi w granicach od 100 -150 zł/m. 
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Kierownik odpowiedział, że podana cena wynika z operatu szacunkowego wykonanego przez 

biegłego, który może zostać udostępniony do wglądu. Operat ten został                                   

przedłożony zainteresowanemu, który nie wyraził zgody na zaproponowaną cenę, gdyż uważał, 

że jest to cena za wysoka. W związku z tym w swoim zakresie wykonał wycenę konkurencyjną, 

która była niższa o 10 tys. zł. jednak Rada Sołecka nie wyraziła zgody na sprzedaż po takiej 

cenie i sprawa przez rok czasu była w zawieszeniu. Miesiąc temu właściciel ponownie zwrócił 

się z pismem w tej sprawie, oświadczając, że akceptuje wcześniejsze warunki zbycia 

nieruchomości. 

W związku z powstałymi wątpliwościami – Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych                             

i sołtysa z Czarnego Dunajca czy potwierdzają zgodność danych dot. sprzedaży w całości działki 

zawartych w protokole posiedzenia Rady Sołeckiej z danymi zawartymi w rejestrze 

geodezyjnym, który jest właściwy do sporządzenia Aktu Notarialnego. 

Uzyskując takie potwierdzenie  od sołtysa i radnych – Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu  16 głosami „za”, przy 3 

głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IX/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu, która wraz                                      

z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu. 

Radny Dziubek Paweł nie oddał głosu z powodu chwilowej nieobecności. 

 

Ad. pkt. 15. Ostatnia uchwała jaką procedowano dotyczyła powierzenia Wójtowi Gminy 

uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie urządzeń do pomiaru stężenia 

alkoholu (alkomatów). 

Przedkładana Uchwała budziła wiele kontrowersji, w trakcie jej procedowania kolejno głos 

zabrali : 

radny Tomasz Turski przypomniał, że kiedy w ogóle powstał pomysł zakupu alkomatów 

wszyscy byli przeświadczenie, że użytkowanie tych urządzeń będzie bezpłatne. 

Wójt ustosunkowując się stwierdził, że taka decyzja wyszła od członków Gminnej Komisji  

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Głównym argumentem 

przemawiającym za wprowadzeniem był fakt, że jeżeli takie urządzenie zostanie zamontowane          

w miejscu publicznym może być notorycznie dewastowane. Natomiast proponowana opłata 

będzie minimalna. 

Wójt stwierdził, że decyzję całkowicie pozostawia do uznania Rady. 

Radny Tomasz Garbaciak i zarazem Przewodniczący Gminnej Komisji Rozw. Problemów 

Alkoholowych przedstawiając stanowisko Komisji stwierdził, że komisja zdecydowanie 

opowiedziała się za tym, aby to była darmowa usługa, gdyż jest to działanie na rzecz pomocy 

obywatelom. Jego rozwiązanie jest takie, aby przynajmniej przez okres od 3-6 miesięcy za 

korzystanie z tych urządzeń nie pobierać opłaty i potraktować to jako program pilotażowy. 

Odmienne stanowisko wyraziła radna Zofia Kierkowska informując, że komisja której jest 

również członkiem wyraziła pozytywna opinię w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie                              

z alkomatów, co zresztą zostało udokumentowane stosownymi podpisami prawie wszystkich 

członków komisji. Nie rozumie zatem skąd taka zmiana decyzji. 

 W związku z tak rozbieżnymi stanowiskami – Przewodniczący Rady zarządził 5 minut 

przerwy, celem wypracowania przez Gminną Komisję jednolitego stanowiska w sprawie. 

 Po wznowieniu obrad - Przewodniczący poprosił o głos Radcę Prawnego Urzędu - 

Michała Chytłę, który w przedmiocie możliwości stanowienia o opłatach za korzystanie                               

z urządzeń użyteczności publicznej potwierdził, iż na mocy art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce 

komunalnej Rada Gminy ma kompetencje do powierzenia organowi wykonawczemu w osobie 

Wójta uprawnienia do ustalenia opłat z tytułu korzystania z tego typu usług. Natomiast rodzi się 

problem natury moralnej, jeśli chodzi o wydatkowanie środków, które pochodzą z tzw. środków 
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„korkowych”. Znane jest stanowisko Państwowej Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, która ze swojej natury istoty jest przeciwna tego typu rozwiązaniom . Dalej dał 

pod rozważenie sprawę kontroli trzeźwości w Komendach Powiatowych, czy miejskich, które są 

wyposażone w takie urządzenia, oraz jak są one wykorzystywane, bardzo często dochodzi do 

sytuacji takich, że służą młodzieży do zabawy. Jego zdaniem być może lepszym rozwiązaniem 

byłoby wprowadzenie alkomatu w postaci tego, że alkomat wykazywałby jedynie zerojedynkowo 

bez konkretnego wyniku, czyli nie informowałby użytkownika alkomatu o ilości stężeniu 

alkoholu we krwi, a jedynie o dopuszczalnym i przekraczalnym poziomie. 

W tej sprawie wypowiedziała się jeszcze Beata Rawicka koordynator ds. uzależnień, która 

stwierdziła, że swoją opinię w tej sprawie przedłożyła do Pana Wójta. W oparciu o opinię 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktyka rozumiana jest 

przez Agencję jako zapobieganie jakimś szkodliwym zachowaniom. W związku z tym alkomaty 

mają służyć temu, aby zapobiegać nietrzeźwości na drodze. Natomiast wprowadzenie opłaty za 

korzystanie z alkomatów wiąże się z pewnymi ograniczeniami. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy odczytał Protokół z posiedzenia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w sprawie odpłatności za korzystanie                    

z alkomatów. Komisja w składzie: Garbaciak T, Zahora Cz. Kokoszka B. i Kierkowska Z. 

wyraziła pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z alkomatów                                 

w wysokości 2 zł. 

W gwoli wyjaśnienia radny Garbaciak Tomasz wyjaśnił, że w pierwszej chwili był owszem za 

wprowadzeniem opłaty, jednak po przedstawieniu mu wszystkich argumentów przeciw 

wprowadzeniu takich opłat uznał stanowisko PARF-y, że wprowadzenie opłat jest pewnym 

ograniczeniem. 

Na koniec przeprosił wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni, ale sytuacja taka wynikła 

jedynie z nieporozumienia. 

radny Wajda Czesław był za rozwiązaniem proponowanym przez Radcę Prawnego Urzędu, by 

alkomaty wykazywały zerojedynkowo bez podania wyniku, gdyż uważa, że urządzenia te nie 

przyniosą zysku, a unikniemy takich sytuacji, że może zabraknąć rurek do pomiaru stężenia 

alkoholu we krwi i ktoś, kto akurat będzie chciał, a nie będzie mógł skorzystać z takiego 

urządzenia. 

radny Chowaniec Sebastian przyznał, że to był jego pomysł i od początku był za takim 

rozwiązaniem, gdyż przez wiele lat nie było pomysłu jak wykorzystać środki tzw. ”korkowe”. 

Zakup urządzeń pojawił się na początku roku przy okazji uchwalaniu budżetu, kiedy to okazało 

się, że duża część środków z poprzedniego roku nie jest wykorzystana. Miał to być program 

pilotażowy, w pierwszej kolejności wytypowane zostały dwie miejscowości tj. Czarny Dunajec                       

i Piekielnik ponieważ dysponują odpowiednimi miejscami na których urządzenia mogą być 

zamontowane,  a w dalszej kolejności pozostałe miejscowości gminy. Wprowadzenie opłaty                         

w wys. 2 złote  ma na celu pokrycie kosztów funkcjonowania takich urządzeń, zakup słomek, 

kalibracja, energia elektryczna, przejazd pracowników. Na koniec wyraził tezę : „ co jest za 

darmo, nigdy nie jest szanowane” - apelując jednocześnie o rozwagę i podjęcie przedmiotowej 

uchwały. 

 W związku z wyczerpaniem dyskusji – Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do 

przeprowadzenia głosowania : 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy 

Czarny Dunajec uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie                                             

z usytuowanych na terenie gminy Czarny Dunajec urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu                          

w wydychanym powietrzu (alkomatów), stanowiących urządzenia użyteczności publicznej nie 

została podjęta przez Radę Gminy, przy 5 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” i 4 głosach 

„wstrzymujących. 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 24 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad. pkt. 16. W ramach ogłoszonego punktu nikt z radnych nie złożył interpelacji. 

 

Ad. pkt. 17. W ramach realizacji przedmiotowego punktu Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował, że w okresie od ostatniej sesji Rady wpłynęły łącznie 4 interpelacje. Na wszystkie 

zgłoszone interpelacje zostały udzielone pisemne odpowiedzi w wymaganym terminie. 

 

W temacie udzielonych odpowiedzi o głos poprosił radny Kazimierz Dzielski, który odniósł się 

do udzielonej odpowiedzi na 2 interpelacje, z których jedna dotyczyła remontu dróg 

wojewódzkich, w związku z tym, że nie ma dalszej kontynuacji remontu tej drogi w kierunku na 

Zakopane- od Wróblówki do Podczerwonego. 

Na zgłoszoną interpelację otrzymał pisemną odpowiedź, która jednak nie do końca go zadawala 

ponieważ zawiera jedynie stwierdzenie, że gmina nie posiada harmonogramu remontu dróg 

wojewódzkich na terenie gminy. Natomiast w piśmie nie została podana informacja, czy dalszy 

remont tej drogi będzie kontynuowany i ewentualnie kiedy, oraz co jest przyczyną, że 

zaprzestano takiego remontu. 

Natomiast bardziej istotną sprawą jest budowa chodnika od sklepu Biedronka w Czarnym 

Dunajcu w kierunku na Wróblówkę i dalej w kierunku do dyskoteki „DRAGON”. Odpowiedź 

nie jest dla niego satysfakcjonująca ponieważ Wójt na ostatniej sesji udzielając odpowiedzi 

oświadczył, że nie ma projektu na budowę chodnika i gdyby była dokumentacja to zadanie 

byłoby ujęte w budżecie gminy. Natomiast poprzednia władza zapewniała, że taki projekt istnieje 

i zadanie jest przygotowywane do realizacji. Okazało się jednak, że w udzielonej odpowiedzi na 

tą konkretna interpelację radny otrzymał wykonany już plan rozbudowy drogi wraz z planowaną 

budową chodnika. Jest również dołączona korespondencja poprzedniej władzy gminy                                

i pozytywna opinia projektu. Projekt również został pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Sołecką sołectwa Czarny Dunajec i w ślad za tym poprzedni Wójt wysłał pozytywną opinię do 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Biorąc to wszystko pod uwagę dziwi go takie stanowisko Wójta, 

który rozmija się z prawdą, przez co on osobiście jak i cała Rada została wprowadzona w błąd – 

stwierdził radny. 

W kwestii interpelacji dot. drogi łączącej drogę wojewódzką od ul. Kolejowej w Czarnym 

Dunajcu z drogą powiatową prowadzącą w kierunku miejscowości Ciche i połączenie tych dróg 

– radny wyraził pogląd, że odpowiedź jest kuriozalna, ponieważ zdaniem urzędników droga 

stanowi własność prywatną, a to nie jest prawdą, gdyż nie ma tam kawałka drogi prywatnej- 

stwierdził radny. Ponadto jest w posiadaniu mapy, która wyraźnie wskazuje, że 80% terenu 

ponad Dunajec jest własnością gminy i droga jest własnością gminy. Część drogi przebiega po 

terenie Zarządu Wodnego, jednak przy odrobinie dobrej woli ze strony Urzędu, Zarząd na pewno  

teren ten przekaże. Wyraził pogląd, że nie jest za tym aby drogę budować, ale można postarać się 

o to aby droga została wytyczona i poczynić starania w kierunku pozyskania działek, oraz 

wykonać projekt dot. objazdu na miejscowość Ciche. Dalej radny żądał wyciągnięcia 

konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników, którzy takich odpowiedzi udzielają. 

Osobiście takiej odpowiedzi na interpelacje nie może przyjąć. 

Do zarzutów odnieśli się kolejno : 

Sekretarz Gminy w kwestii chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu                              

w kierunku Nowego Targu stwierdził, że były prowadzone uzgodnienia, temat wiele razy 

poruszany i według jego wiedzy, oraz tego co w tym temacie powiedzieli przedstawiciele 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg na jednej z sesji w poprzedniej kadencji – chodnik jest 

projektowany do skrzyżowania z drogą na Wróblówkę, natomiast kolejny odcinek nie jest 

projektowany. Taką wiedzę posiada i jest zaskoczony stwierdzeniem, że chodnik jest 

projektowany aż do dyskoteki „DRAGON”. 

Ad vocem radny uściślił, że mówił o chodniku w kierunku dyskoteki DRAGON, oraz że jest                             

w posiadaniu projektu i on wykracza poza Wróblówkę. W odpowiedzi podano, cyt: „ że w zakres 

powyższego zadania wchodzi wykonanie chodnika wzdłuż ul. Kolejowej od mostu nad rzeką  
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Czarny Dunajec do skrzyżowania z ul. Bugaj w kierunku Wróblówki oraz od skrzyżowania z ul. 

Bugaj do końca opracowania danego odcinka w kierunku Nowego Targu”. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą by odpowiedzi na interpelacje, były 

przygotowane profesjonalnie ponieważ są umieszczane na stronie internetowej gminy. 

Wójt Gminy ustosunkowując się w problemowej sprawie dot. chodnika przypomniał, że                              

w poprzedniej kadencji Rady był przedstawiciel z Wojewódzkiego Zarządu Dróg i wskazał 

dokąd chodnik będzie projektowany. W tym miejscu Wójt oświadczył, że osobiście był 

przekonany, że radny pyta o chodnik do dyskoteki DRAGON, a nie do Wróblówki. 

Podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, że nie ma żadnego dokumentu na chodnik do 

dyskoteki i na pewno radny pytał o ten odcinek, gdyż w poprzedniej kadencji ta sprawa  

wielokrotnie była poruszana więc jego zdaniem pretensje radnego są nieuzasadnione. 

Co do drugiej odpowiedzi dot. drogi Kierownik Budownictwa udzielając odpowiedzi musiał 

ustalić stan własności, ponieważ ma dostęp do portalu geodezyjnego. Jeżeli na portalu nie ma 

takiej informacji więc prawdopodobnie stan ten jest nieuregulowany. Wójt zadeklarował, że 

zweryfikuje tą sprawę i jeżeli okaże się, że odpowiedź była błędna przeprowadzi rozmowę                                                       

z Kierownikiem, że wprowadził Radę w błąd. 

radny Dzielski proponował by nie prowadzić tego typu polemiki, gdyż nie zmierza to w dobrym 

kierunku. Pan Kierownik jest nowo zatrudniony i nie wini go za to, że mógł popełnić błąd, zaś co 

do kwestii nieszczęsnego chodnika podtrzymał swoje stanowisko, że mówił o chodniku                             

w kierunku dyskoteki DRAGON w Czarnym Dunajcu. 

 

Ad. pkt.  18. Wolne wnioski. 

 

 W wolnych wnioskach radny Domagała Daniel podziękował za podjęcie szybkiego działania                      

w kierunku naprawy przepustu wodnego w Cichem na drodze „Pod Domańską”./. 

radny Tomasz Turski nawiązując jeszcze do Sprawozdania z działalności Wójta chciał uzyskać 

informację czy było podpisane Porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie budowy 

chodników w części południowej gminy. 

Wójt odpowiadając poinformował, że przedmiotowe Porozumienie jest w trakcie przygotowania 

i jeżeli zostanie podpisane Rada zostanie o tym powiadomiona. 

 

 

  

 Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –  

Tadeusz Czepiel o godz.15
00 

dokonał zamknięcia obrad IX sesji Rady Gminy Czarny 

Dunajec. 

 

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczył: 

    Zofia Czyszczoń               Przewodniczący Rady Gminy 

    insp.ds. rady              Czepiel Tadeusz 

 

 

 

 

 

 

 


