
P R O T O K Ó Ł  nr VIII/2019 

z VIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 20 maja 2019 roku 

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 
00 

i trwała do godziny 13
15

. 

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

W sesji nie uczestniczył radny Daniel Domagała, który wcześniej usprawiedliwił 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 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym 

Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał  i tak :                   

W pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VII/76/2019 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

W pkt. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/77/2019 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

W pkt. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/78/2019 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

W związku z powyższym dotychczasowe pkt. 8, 9, 10 i 11 uległy kolejno przesunięciu jak pkt. 

12,13, 14. 

Przy aprobacie Rady proponowane zmiany do projektu porządku obrad zostały poddane pod 

jedno głosowanie, w wyniku którego zostały przyjęte jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 

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

Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie, 

w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” w poniższym brzmieniu:  
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały 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. 

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

Dunajec na lata 2019 – 2029, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VII/76/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec 

z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/77/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec 

z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku 

rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/78/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec 

z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso. 

11.Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, 

przedłożonych w okresie od ostatniej sesji. 

13.Wolne wnioski i informacje. 

14.Zakończenie obrad sesji. 

 

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

 

Ad. pkt. 3. Z protokołem z VII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Dusza Tadeusz, stwierdził 

że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad sesji wnioskując jednocześnie o jego przyjęcie bez 

czytania. 

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

został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z VII sesji Rady został 

przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” bez czytania. 

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

 

Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski – 

Wójt Gminy. 

Niniejsze Sprawozdanie zostało radnym dostarczone w formie pisemnej – stanowiące zał. nr 7 

do protokołu i obejmowało okres od 30 kwietnia 2019 roku do 17 maja 2019 roku. 

W ramach działania poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 

gminy z ważniejszych działań, jakie zostały podjęte to : 

 

Gminny Zespół Oświatowy pozyskał dofinansowanie dla 3 szkół z terenu gminy w ramach 

Rządowego Projektu „Aktywna tablica” w wysokości 42.000 zł. Wartość całego zadania wynosi 

52.500 zł. Dofinansowanie otrzymały szkoły : Ciche Nr 3, Czerwienne, Filia szkoły podstawowej 

w Dziale. 

 

 



 3 

 

W dniu 14 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się 

spotkanie z Beneficjentami Konkursu: „Kapliczki Małopolski 2019”. Gmina Czarny Dunajec 

otrzymała promesę w wysokości 11 tys. zł. na wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce 

„Krzyż na starym cmentarzu w Chochołowie”. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 18.242 

zł. Renowacji dokona Dyplomowany Konserwator Dzieł Sztuki - P. Regina Mrowca - Kenar, 

która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Prace mają potrwać do 31 października 2019 r. 

W dniu 7 maja br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na adaptację 

pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu po byłej Agencji Restrukturyzacji                                          

i Modernizacji Rolnictwa pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zapytaniu ofertowym 

została wybrany Firma P. Artura Waśniewskiego. Wartość umowy 69.000 zł. Termin wykonania 

zadania grudzień 2019 rok. 

W dniu 20 maja br. została podpisana umowa na przekazanie placu budowy pod budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów w okolicy szkoły podstawowej. Wartość 

zadania 258.300 zł brutto, termin wykonania do 31 października 2019 r. 

Rozstrzygnięto jeden przetarg na wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku szkoły 

podstawowej w miejscowości Odrowążu, kwota po przetargu wynosi 97.625,31 zł. Wykonawca 

Firma Budowlana B. Kadzik Spytkowice. Realizacja od 22 czerwca do 27 sierpnia 2019 r. 

 

Ad. pkt. 6. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

między sesjami złożył – Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy. 

Przedmiotowa Informacja – stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

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

Styrczula. 

Zmiany dotyczyły zmniejszenia dochodów o kwotę 171.914 złotych i zwiększenia wydatków 

budżetu gminy o kwotę 657.086 złotych. 

 

Dochody : 

 

Dział 010 – dotyczył zwiększenia planu dochodów o kwotę 150.000 zł, w związku                                              

z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację                              

i remont dróg dojazdowych do pól. 

Dział 630 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 118.576 zł wynikającą z odliczenia podatku 

VAT od inwestycji – remont budynku po stacji PKP w Podczerwonem w ramach projektu : „ III 

etap szlaku wokół Tatr” oraz zmniejszenie w ramach tego samego projektu kwoty dotacji                              

o 440.940 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania do 2020 r. 

 

Wydatki : 

 

W wydatkach zmiany dotyczyły : 

Rozdz. 01095 – zwiększenie planu na drogi dojazdowe do pól o kwotę 150.000 zł, z dotacji                       

z budżetu Województwa Małopolskiego. Podział przyznanej dotacji jest następujący: 7 

miejscowości Czarny Dunajec, Czerwienne, Koniówka, Piekielnik, Podczerwone, Podszkle, 

Stare Bystre - otrzymuje środki w wysokości 15.000 zł. Załuczne – 13.500 zł, Ciche – 12.500 zł, 

Ratułów – 19.000 zł. 

Rozdz. 60016 – przesunięcie kwoty 524.864 zł do rozdz. 01095 w związku z realizacją 

remontów dróg dojazdowych do pól, wkład własny miejscowości : Ciche – 12.931 zł, Czarny 

Dunajec kwota -75.658 zł, Czerwienne kwota -45.2140 zł, Koniówka kwota – 16.006 zł, 

Piekielnik kwota – 31.511 zł, Podczerwone kwota -34.276 zł, Podszkle kwota – 26.129 zł, 

Ratułów kwota – 175.385 zł, Stare Bystre kwota – 94.198 zł, Załuczne kwota -13.530 zł. 

Pozostała wartość zadania finansowana będzie z dotacji. 
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Rozdz. 63095 – zmiana dotyczy realizacji projektu pn.: „ III etap szlaku wokół Tatr”. Po 

przetargu następuje zwiększenie wartości zadania o kwotę 947.576 zł, w 2019 roku – 3.869.112 

zł, w 2020 – 440.490 zł. 

 Zał. nr 3 do uchwały dotyczył dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w dochodach- dotacja w wysokości 150.000 zł, w wydatkach – 674.864 zł. 

Zał. nr 4 dotyczył zwiększenia przychodów o kwotę kredytu do zaciągnięcia w wysokości 

829.000 zł na zadanie pn. „ III etap szlaku wokół Tatr” realizowanego w latach 2018 – 2020. 

Po wprowadzenie zmian przychody ogółem wynoszą – 5.962.605 zł, w tym wolne środki – 

1.880.595 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty – 4.082.010 zł, Rozchody ogółem w wysokości -

5.160.525 zł – przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych – Czesław Wajda 

poinformował o wydanej pozytywnej opinii do propozycji zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 

Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, przystąpiono do podejmowania uchwały. 

 

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

Uchwałę Nr VIII/83/2019 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 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. W związku z dokonaną zmianą budżetu gminy zmianie uległa również Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 – 2029 poprzez wprowadzenie zmiany                                            

w przedsięwzięciu o nazwie : „ Szlak wokół Tatr etap III ” polegającej na wydłużeniu okresu 

realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku, oraz zmiany limitu w latach 2019 – 2020 o łączną 

kwotę 947.576 złotych. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych – Czesław Wajda 

poinformował o wydanej pozytywnej opinii do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2019 - 2029. 

 

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

Uchwałę Nr VIII/84/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 8. W związku z Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego 

kontroli legalności uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących 

organów jednostek pomocniczych koniecznym staje się dokonanie zmiany przedmiotowej 

uchwały. W wyniku wstępnej oceny organ nadzoru powziął wątpliwość co do zgodności                                

z prawem zapisów, zgodnie z którymi koszty podróży służbowych sołtysów zwracane są                               

w ramach ogólnego miesięcznego ryczałtu, który stanowić ma ogólną rekompensatę za 

całokształt obowiązków sołtysów niezależnie od faktycznego wykonywania przez te osoby 

swych zadań. Biorąc powyższe pod uwagę przedkładana do podjęcia uchwała została 

dostosowana do stanu zgodnego z prawem, poprzez wprowadzenie wszystkich uwag 

zgłoszonych przez organ nadzoru. 

W ramach przedkładanej uchwały o głos poprosił Prezes Gminnego Koła Sołtysów – Lenart 

Władysław, który dał pod rozwagę każdorazowe obniżenie diety miesięcznej o 20% w przypadku 

nieobecności sołtysa. Argumentował, że jest to dyskryminujące, ponieważ radni za nieobecność 

w posiedzeniu komisji czy też sesji rady mają potrącenie w wysokości 5%. 

Do uwagi sołtysa kolejno odniósł się Wójt Gminy zwracając uwagę, że zapis dotyczący 

nieobecności sołtysa na zebraniu wiejskim raczej nie będzie miał zastosowania, ponieważ                           
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z praktyki wynika, że sołtys zwołując zebranie również w nim uczestniczy, natomiast zebranie 

sołtysów organizowane przez Wójta Gminy odbywać się będzie raz na rok, dlatego też ustalono 

potrącenie w wysokości 20%. Stwierdził jednak, iż z jego strony nie będzie sprzeciwu,                                                  

w przypadku gdy Rada zdecyduje o obniżenie wysokości potrącenia – osobiście przychyli się do 

takiego stanowiska. 

radny Cz. Wajda odnosząc się do wystąpienia Prezesa Gminnego Koła Sołtysów sprostował, że 

radnym za nieobecność potrąca się ponad 10% , a nie jak podał Prezes - 5% . Ponadto radni poza 

sesją  Rady uczestniczą w pracach dwóch komisji, dlatego uważał że wysokość potrącenia diety 

za nieobecność winna zostać w wysokości pierwotnej tj. 20%. 

Przewodniczący Rady Gminy proponował, by potrącenie za nieobecność zarówno dla radnych                        

i sołtysów pozostały na takim samym poziomie czyli 10%. 

radny S. Chowaniec przychylając się do głosu Przewodniczącego Rady, proponował by 

wysokość potrącenia ustalić na poziomie 10% tak jak to jest w przypadku potrąceń diet dla 

radnych. 

Ostatecznie ustalono, by dieta miesięcznej dla sołtysa z powodu jego nieobecności każdorazowo 

była pomniejszana o 10%, . 

 

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

Uchwałę Nr VIII/85/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/76/2019 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla 

przewodniczących organów pomocniczych, która wraz z protokołem imiennego głosowania – 

stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 9. Zmiana dwóch kolejnych uchwał w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, oraz zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi związana była również z Zawiadomieniem  o wszczęciu postępowania przez organ 

nadzoru. W toku czynności nadzorczych Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, iż zapis 

określający termin wpłaty pobranych kwot przez inkasentów na rachunek budżetu gminy do 

pięciu dni od daty pobrania podatków, oraz zapis dot. wypłaty wynagrodzenia inkasentowi 

kwartalnie w terminie do 15 dnia następującego po kwartale- wykracza poza delegacje ustawowe 

i nie wyposaża rad gmin w prawo do stanowienia dodatkowych uregulowań w przedmiocie 

inkasa. 

Stąd też przekładane zmiany uchwał zostały dostosowane do stanu zgodnego z prawem. 

Dokonano podjęcia uchwał : 

 

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

podjęła Uchwałę Nr VIII/86/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/77/2019 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków 

lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów                               

i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która wraz z protokołem imiennego głosowania – 

stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

W trakcie procedowania przedmiotowej uchwały na salę obrad przybyła radna Z. Kierkowska. 

Aktualna ilość radnych -20. 

 

Ad. pkt. 10. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr VIII/87/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/78/2019 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów                                
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i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która wraz z protokołem imiennego głosowania – 

stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 11. W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli : 

 

radny Tadeusz Krupa zgłosił, że na trasie szlaku rowerowego biegnącego na odcinku od 

„Wierchu Domańskiego” w stronę Chochołowa występują dziury, w związku z czym 

wnioskował, by w najbliższym czasie dziury i wyłomy na tym odcinku zostały uzupełnione 

żwirem, gdyż szlak ten jest często uczęszczany przez rowerzystów jak również mieszkańców 

dojeżdżających do swoich działek. 

Następnie zwrócił się z prośbą do radnego i sołtysa z miejscowości Chochołów, aby także 

poczynić starania związane z udrożnieniem trasy szlaku rowerowego na terenie miejscowości 

Chochołów. 

radny Kazimierz Dzielski podniósł sprawę remontu drogi wojewódzkiej Nr 958 Chabówka- 

Zakopane na odcinku od miejscowości Wróblówka w stronę Podczerwonego, który miał być 

kontynuowany w roku bieżącym. Jest druga  połowa maja i remont nie rozpoczął się, zostały 

jedynie załatane ubytki w nawierzchni. Argumentował, że na tej drodze występuje duże 

natężenie ruchu zwłaszcza w dni wolne od pracy. W związku z tym wnioskował o wystąpienie 

do Wojewódzkiego Zarządu Dróg z zapytaniem kiedy zostaną rozpoczęte działania związane                          

z remontem tej drogi. 

Następnie w imieniu radnych z Czarnego Dunajca pytał o prace i działania związane z budową 

chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu na odcinku od sklepu Biedronka                        

w kierunku Nowego Targu. Odcinek drogi jest bardzo uczęszczany, ze względu na znajdujące się 

centra handlowe i budowlane, oraz dyskotekę „Dragon”. W związku z tym biorąc pod uwagę 

duże natężenie ruchu, korzystanie z tego chodnika stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

w ruchu lądowym. 

radny Rafał Rubiś w imieniu mieszkańców proponował, by odbiór ścieków przez oczyszczalnię 

ścieków w Czarnym Dunajcu odbywał się nie tylko od poniedziałku do piątku lecz również                       

w sobotę w godzinach popołudniowych, kosztem któregoś dnia w tygodniu, ponieważ wiele osób 

nie możliwości dowozu ścieków w wyznaczone dni robocze. 

 

Do Interpelacji odniósł się Wójt Gminy udzielając wstępnej odpowiedzi. W sprawie remontu 

drogi wojewódzkiej na odcinku od Wróblówki w kierunku Podczerwonego Wójt stwierdził, że 

trwają prace dokumentacyjne, gdyż pas drogowy, którym dysponuje Wojewódzki Zarząd Dróg 

nie może zostać wykonany na podstawie zgłoszenia budowlanego. Pismo w tej sprawie zostało 

złożone w Wojewódzkim Zarządzie ponieważ w budżecie gminy na ten cel zostały 

zabezpieczone środki finansowe, więc z tego też powodu temat jest pilotowany. 

W sprawie chodnika w stronę dyskoteki „DRAGON” w Czarnym Dunajcu i części przemysłowej 

gminy – Wójt stwierdził, że zadanie to musi być realizowane w ramach inicjatywy 

samorządowej, natomiast w budżecie gminy nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ten 

cel. Skoro radni z Czarnego Dunajca składają taką interpelację i podkreślają, że jest to zadanie 

priorytetowe Rada Sołecka i sołtys winni wcześniej zabezpieczyć środki własne na to zadanie, 

przyznane z budżetu gminy do dyspozycji sołectwa, natomiast sołectwo w budżecie tego roku 

środki finansowe rozdysponowało na inne zadania. Podsumowując Wójt stwierdził, że pisemna 

interpelacja radnych z Czarnego Dunajca jaka zostanie wystosowana do Urzędu Gminy                                             

w sprawie budowy przedmiotowego chodnika powinna wskazać źródło finansowania, gdyż 

realizacja tego zadanie jest bardzo kosztowna.  

Wójt poinformował, że na przedmiotowe zadanie nie ma opracowanej dokumentacji i nie były 

podejmowane żadne czynności w tej sprawie. 
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W temacie przyjmowania ścieków również w dzień wolny od pracy tj. w sobotę Wójt 

poinformował, że w tej sprawie zwróci się do Prezesa Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Nowym Targu o rozważenie takiej możliwości. 

 

Ad. pkt. 12. W ramach realizowania przedmiotowego punktu Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował, że w okresie  od ostatniej sesji Rady Gminy na jego ręce wpłynęły 3 interpelacje. 

Na zgłoszone interpelacje przez radną Z. Kierkowską i Bogumiłę Kokoszka zostały udzielone 

pisemne odpowiedzi w wymaganym terminie, zaś w przypadku odpowiedzi na interpelację 

radnemu D. Domagała odpowiedź została udzielona po ustawowym terminie i na wyraźną prośbę  

radnego. W tym miejscu Przewodniczący wyraził nadzieję, że przypadki dotyczące 

przekroczenia terminu w przyszłości  nie będą miały miejsca. 

W temacie udzielonych odpowiedzi na zgłoszone interpelacje o głos poprosiła radna Bogumiła 

Kokoszka, która odniosła się do udzielonej odpowiedzi na postawione pytania w ramach 

zgłoszonej interpelacji w sprawie funkcjonowania Przychodni Zdrowia w Ratułowie podnosząc 

niżej wymienione kwestie : 

nieprzestrzegania czasu pracy przez pielęgniarki i lekarzy zatrudnionych w Przychodni                             

w wyznaczonych godzinach od 8
00

 – 18
00

 od poniedziałku do piątku. 

W przypadku pielęgniarki, która nie jest mobilna - w odpowiedzi P. Dyrektor SG ZPOZ podała, 

że jedzie z kierowcą zatrudnionym w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej, natomiast nie wymieniła środka transportu. Nie podała, że przejazd odbywa się 

sanitarnym środkiem transportu (tzw. karetką) bądź też samochodem osobowym. 

Podaje również, że opieka nocna i świąteczna jest realizowana na danym terenie czyli                               

w Jabłonce. Stąd dygresja radnej, iż mieszkańcy Słowacji mają bliżej niż mieszkańcy 

Czerwiennego, czy Ratułowa bądź Cichego. Dodała, że jeśli chodzi o całodobową opiekę                               

w Zakopanem to jest ona utrudniona ze względu na korki, które występują nawet poza sezonem 

turystycznym, a tutaj chodzi o małego pacjenta czy osobę starszą. Przypomniała, że opieka 

całodobowa już kiedyś funkcjonowała w Czarnym Dunajcu. Pomimo tego że spełniała 

oczekiwania mieszkańców i były pozytywne odzewy to za kadencji poprzedniego Wójta została 

zlikwidowana. 

Odnosząc się konkretnie do odpowiedzi na postawione pytania radna podnosiła, iż z uzyskanej 

odpowiedzi wynika, że w ciągu 5 lat w Przychodni w Ratułowie zostało wycofanych łącznie 657 

deklaracji, natomiast z populacji zadeklarowanej do pielęgniarek – 381 deklaracji i że informacja 

w tym zakresie jest niepełna i podyktowana migracją - nie bierze pod uwagę, że przyczyną może 

być fakt niezadowolenia ze świadczonych usług. Zatem radna ustosunkowując się do 2 pkt. nie 

rozumie dlaczego P. Dyrektor wzbrania się od przeprowadzenia ankiety twierdząc, że wymaga 

ogromu pracy i nakładów finansowych. Stąd też radna pytała jak długo pełni funkcję Dyrektora 

Zakładu i ile ankiet w Przychodni Zdrowia w Ratułowie zostało przeprowadzonych. Radna 

stwierdziła, że ankietyzacja taka może być przeprowadzana sukcesywnie                                          

w poszczególnych miejscowościach przynależących terytorialnie do Przychodni w Ratułowie. 

Ankieta nie ma na celu pogrążyć służby zdrowia lecz szukać poprawy. Poza tym mieszkańcy 

mogą wypowiedzieć się w formie papierowej bądź on-line na temat funkcjonowania Przychodni. 

Odnosząc się z kolei do liczby badań w przychodni w Ratułowie w ilości 9276 – radna 

stwierdziła, że liczba ta nie robi na niej wrażenia, gdyż na jednym skierowaniu może być 5- 10 

badań. Natomiast w ciągu roku zostało przyjętych 18 821 pacjentów, a tylko 2205 pacjentów 

otrzymało skierowania na badania diagnostyczne tj. 11,7%. Pozostawia to każdemu do oceny. 

 

Do stawianych zarzutów odniosła się Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu – Mateja Joanna. 

Na wstępie stwierdziła, że interpelacja radnej nie dotyczyła opieki całodobowej, w związku                           

z tym w odpowiedzi nie ustosunkowała się do kwestii związanej z przeniesieniem opieki 

 



 8 

 

całodobowej do Jabłonki. Zaznaczyła, że to nie zależało od poprzedniego Wójta czy od niej 

samej lecz wynikało to z oferty złożonej przez oferentów, którzy przystąpili do konkursu.                     

Z posiadanych informacji wynika, że szpital nowotarski przedstawił korzystniejszą ofertę dla 

Narodowego Funduszu Zdrowia niż druga firma startująca do konkursu. Podkreśliła, że szpital 

nowotarski wybierał sobie sam lokalizację w Jabłonce, natomiast nie zwracał się w tej sprawie 

do Czarnego Dunajca. Należy zatem domniemywać, że warunki lokalowe są tam lepsze. 

W kwestii mobilności pielęgniarek – stwierdziła, że kierowca jeździ z pielęgniarkami swoim 

prywatnym samochodem na podstawie zawartej umowy-zlecenia. Zakład nie posiada transportu 

medycznego, gdyż wydatek związany z zakupem środka transportu na ten cel nie byłby zasadny.  

Pielęgniarki, które nie mają uprawnień do kierowania samochodem, takim pojazdem jeździć nie 

będą więc i tak należałoby angażować kierowcę. 

Jeśli chodzi o migrację pacjentów – w odpowiedzi napisała, że wynika ona m.in. ze zmiany 

miejsca zamieszkania, a nie tylko i wyłącznie z tego powodu. 

W sprawie ankiet anonimowych- była propozycja przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców 

podległych terytorialnie do Przychodni w Ratułowie, natomiast nie ma podległości terytorialnej 

pod pracę konkretnej Przychodni, każdy pacjent ma prawo wyboru Przychodni. W przypadku 

ankietyzacji wśród mieszkańców miejscowości, które są położone w okolicach funkcjonowania  

Przychodni w Ratułowie z uwagi na to, że są to bardzo duże miejscowości, to w takim wypadku 

należałoby takie ankiety rozesłać. Natomiast jest możliwe przeprowadzenie ankiety ( i tak podała 

w odpowiedzi) wśród pacjentów korzystających z Przychodni w Ratułowie, ale to jest forma 

dobrowolna. Jednak i tak wyniki uzyskane z przeprowadzonej ankiety należy opracować, żeby 

ewentualnie wdrożyć je w dalszej pracy. 

W sprawie skierowań na badania Dyrektor stwierdziła, że zapytanie radnej dotyczyło ilości 

zrealizowanych skierowań, nie jest prowadzona taka ewidencja z której wynikałaby ilość 

skierowań do pacjentów. Mogła jedynie podać ilość badań diagnostycznych i ilość pacjentów 

korzystających z tych badań. Dodała, iż na początku działalności Zakładu w podstawowej opiece 

zdrowotnej Fundusz Zdrowia miał zagwarantowane, że przynajmniej 10% środków 

przekazywanych na podstawową opiekę zdrowotne będzie przeznaczone na badania 

diagnostyczne. 

Funkcję Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej                              

w Czarnym Dunajcu pełni od 1 kwietnia 2008 roku. Nie była przeprowadzana żadna 

ankietyzacja, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Dodała, że Przychodnia w Ratułowie czynna jest 

codziennie od poniedziałku do piątki w godz. od 8
00 

– do 18
00

. 

W kwestii dostępności Przychodni w Ratułowie w godzinach podanych przez P. Dyrektor – 

radna stwierdziła, że tak nie jest, ponieważ magiczna godzina to godzina 17 -ta, o której można  

zastać jedynie pielęgniarkę, za wyjątkiem dni kiedy przeprowadzane są szczepienia – to wtedy o 

tej godzinie lekarz jest jeszcze dostępny. W związku z tym prosiła o wszczęcie działań w tym 

konkretnym przypadku, gdyż sprawę tą podnoszą mieszkańcy. Zaznaczyła, że nie chodzi jej o to 

by kogoś pogrążać lecz o to by sytuacja uległa poprawie. Dodała, że dziwi się mocno, iż za 

poprzedniej władzy nie zostały podjęte żadne negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, by 

opieka całodobowa pozostała w Czarnym Dunajcu, a tyle pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia                

w Czarnym Dunajcu pozostaje niewykorzystanych. 

W problemowej sprawie głos zabrał jeszcze : 

radny Chowaniec Sebastian wyraził zdziwienie faktem, że przez te wszystkie lata nie został 

zbadany rynek opieki zdrowotnej na terenie gminy Czarny Dunajec z czym tak naprawdę wiążą 

się problemy, proponował zatem, aby na wzór współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, podobną 

współpracę podjąć z Podhalańską Wyższą Szkoła Zawodową w Nowym Targu, w kierunku 

przeprowadzenia analizy na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w gminie.  
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Wójt Gminy zabierając głos w omawianej sprawie stwierdził, że przeprowadzenie takiej ankiety 

z wykorzystaniem dostępnych środków czyli strony internetowej gminy, lub też umieszczenie 

druków w danej Przychodni nie jest wielką sprawą i jak najbardziej możliwą do 

przeprowadzenia. Co do opieki całodobowej Wójt stwierdził, że konkurs ogłasza Narodowy 

Fundusz Zdrowia, natomiast w przyszłości Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej do takiego konkursu przystąpi. Takie działania nie zostały podjęte za poprzednika,                              

w związku z tym włodarz sąsiedni to wykorzystał. 

radny Kazimierz Dzielski stwierdził, że temat służby zdrowia w gminie Czarny Dunajec wart jest 

szczególnej uwadze, w związku z tym debata w tej sprawie powinna odbyć się na forum sesji 

rady. Dalej zwrócił uwagę na skromne wyposażenie Działu Rehabilitacji w Czarnym Dunajcu, 

oraz, że karetka pogotowia ratunkowego powinna stacjonować w Czarnym Dunajcu, a nie jak 

obecnie we Wróblówce. 

Podsumowując ustalono, że temat w pierwszej kolejności zostanie rozpoznany przez Radę 

Społeczną Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Komisję 

Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy, a w dalszej kolejności zostanie przeprowadzona 

debata na forum sesji Rady. 

Tym sposobem w całości wyczerpany został  temat. W tym miejscu Przewodniczący Rady 

ogłosił dziesięciominutową przerwę.  

Po przerwie w pkt. 13. „Wolne wnioski” miała miejsce prezentacja na temat założeń nowego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec od stycznia 2020 

roku – wg. opracowania Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego                     

w Krakowie. Celem opracowania było wskazanie najlepszych rozwiązań systemowych dla 

Gminy Czarny Dunajec w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie gminy po 1 stycznia 2020 roku. 

 

Do opracowania radny Turski Tomasz wniósł swoje spostrzeżenia : 

 

Prosił o wyjaśnienie wyliczeń stawki opłaty dla działalności hotelarskiej, w tym agroturystyki, 

oraz w jakiej formie będzie przedstawiana informacja dot. ilości osób korzystających z miejsca 

noclegowego. Następnie pytał o koszty opracowania takiego założenia. Jego zdaniem 

proponowane stawki opłat za odpady komunalne w przedłożonym opracowaniu są zbyt 

wygórowane i opracowanie wykonane we własnym zakresie przez Referat Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy oparte na przykładach gmin ościennych było lepszym materiałem,                                        

a proponowane stawki opłat były bardziej atrakcyjniejsze. Dalej zwrócił uwagę, że 

przedmiotowe opracowanie nie uwzględniło analizy dotyczącej tego jak zmniejsza się produkcja 

śmieci w przeliczeniu na osobę w rodzinie wielodzietnej. Nie popiera również wprowadzenia 

systemu kodów kreskowych, gdyż niektóre gminy prowadzą selektywny odbiór odpadów, a nie 

mają wprowadzonego systemu kodów kreskowych, gdyż to podraża ogółem koszty, w związku                     

z tym pytał, kto taką ewentualnie kontrolę by przeprowadzał. 

radny Paweł Dziubek pytał czy gmina Czarny Dunajec dysponuje terenami własnościowymi na 

których można utworzyć Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i kto ostatecznie 

będzie decydował o ich utworzeniu, czy wskazanie w opracowaniu takiego terenu w Czarnym 

Dunajcu i Piekielniku  będzie obligatoryjne. 

Wójt Gminy zauważył, że opracowanie rekomendując obszar lokalizacji takiego punktu nie 

uwzględniło sprawy przeznaczenia tych terenów w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy. W Czarnym Dunajcu potencjalnym terenem jest teren znajdujący się przy 

oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, który jest w posiadaniu spółki Podhalańskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego i drugi teren w miejscowości Piekielnik również przy mającej 

powstać oczyszczalni ścieków. Odnośnie wyliczenia stawki opłaty dla gospodarstwa domowego  

zamieszkiwanego przez 5 osób i więcej, oraz stawki średniej wykazanej powyżej minus 2 zł 

(zł/osobę) - Wójt stwierdził, że jest to duży ukłon w stronę rodzin wielodzietnych. Za kontrolę 
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selektywnego odbioru odpadów będzie odpowiedzialny Odbiorca, a z kolei odbiorca będzie 

podlegał kontroli przez wyznaczonego pracownika urzędu. 

radny Wajda Czesław zabierając głos zwrócił uwagę, że mieszkańcy muszą mieć świadomość 

taką, że po przetargu sytuacja może ulec zmianie i przedstawiane opłaty w opracowaniu nie będą 

brane pod uwagę. Druga sprawa, która powinna być brana pod uwagę, to specyfika gminy                      

i gospodarstwa wiejskie, dlatego nie można ściśle odnosić się do opracowań naukowych                                  

i uogólniać, gdyż praktyka pokazuje, że wbrew pozorom gospodarstwo 7- mio osobowe 

produkuje dużo więcej śmieci niż to wynika z opracowań naukowych. 

 W związku z tym, że opracowanie wzbudzało wiele kontrowersji w kwestii 

wprowadzenia kodów kreskowych – Przewodniczący Rady kończąc dyskusję w przedmiotowy 

temacie zaapelował, by opracowanie potraktować jako analizę i materiał pomocniczy w dyskusji,  

oraz wyznaczono termin do 31 maja br. na złożenia ewentualnych uwag i wniosków do 

opracowania. 

 

 

 Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –  

Tadeusz Czepiel o godz.13
15 

dokonał zamknięcia obrad VIII sesji Rady Gminy Czarny 

Dunajec. 

 

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczył: 

    Zofia Czyszczoń               Przewodniczący Rady Gminy 

    insp.ds. rady              Czepiel Tadeusz 

 

 

 

 


