
P R O T O K Ó Ł  nr XI/2019 

z XI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 30 września 2019 roku 

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10
00 

  i trwała do godziny 15
05

. 

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

 

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

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym 

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

obrad. W związku z tym, że ze strony Rady nie padły żadne zmiany, proponowany porządek 

obrad przez aklamację został przyjęty w poniższym brzmieniu : 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2019 roku. 

7. 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, 

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

Dunajec na lata 2019 – 2029, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Województwa Małopolskiego w latach od 2018 do 2019, 

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, 
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12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy, 

13.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec, 

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków 

oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw 

doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 

uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego  

Programu Wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec”, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno -wychowawcze, 

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy 

oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym 

Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, 

dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec, 

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/323/2013 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg 

gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec, 

21. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego zaliczenia drogi do dróg gminnych, dróg                               

o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec, 

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec                             

z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

23.Interpelacje i zapytania radnych. 

24. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, 

przedłożonych w okresie od ostatniej sesji. 

25.Wolne wnioski i informacje. 

26.Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 3. Z protokołem z X sesji Rady Gminy zapoznał się radny Gal Zdzisław, stwierdził, że 

protokół odzwierciedla przebieg obrad sesji i wniósł o jego przyjęcie bez czytania. 

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

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

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

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 4 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 5 i obejmowało okres od  29 lipca do 29 września 2019 r. 

W ramach działalności poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 

gminy ważniejsze działania jakie były podejmowane to: 
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Trwa intensywna komunalizacja majątku gminnego, głównie dotycząca dróg, w okresie od 

ostatniej sesji Wojewoda wydał 6 Decyzji na komunalizację nieruchomości obejmujących obszar 

prawie 10 ha w miejscowościach : Czarny Dunajec – osiedle romskie, Stare Bystre,                        

Odrowąż, Piekielnik,  Chochołów i Ciche. 

Od 1 października br. Zarządzeniem został utworzony Referat Komunalny Urzędu Gminy na 

potrzeby którego została wyremontowana druga część budynku apteki, po sklepie „Janas”.                        

W najbliższym czasie Referat ten będzie mógł zacząć w pełni funkcjonować. 

 

Podpisano umowę z Firmą P. Harbuta z Czarnego Dunajca na wykonanie I etapu oświetlenia 

drogi gminnej „Na Beskid” w miejscowości Odrowąż. Wartość umowy wyniosła 11.000 zł,                      

z terminem realizacji do 31 października 2019 roku. 

W dniu 6 sierpnia rozstrzygnięto i podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych na 

terenie gminy w sezonie zimowym 2019 – 2020. Łączna kwota zabezpieczona na ten cel                           

w budżecie gminy to 1.022.111 złotych. Najwyższa kwota na zimowe utrzymanie dróg dotyczy 

miejscowości Czerwienne. 

Gmina Czarny Dunajec otrzymała duże dofinansowanie na usuwanie skutków powodzi łącznie 

na 5 dróg w wysokości 1.750.000 złotych. Niektóre zadania są już w trakcie realizacji. 

Największe zadanie dotyczyło wykonania remontu drogi „Do Skrzypnego” w miejscowości 

Czerwienne na kwotę ponad 630.000 zł, z tego 80% dofinansowania. 

W Ratułowie remontowana jest droga „Szeligówka”. Wartość zadania 127.000 złotych. 

Dodatkowo na usuwanie skutków powodzi gmina otrzymała dofinansowanie na drogi : „Do 

Muliców” w Ratułowie w wysokości 243.963 zł., w Piekielniku „Do Iżralów” w wysokości – 

139.998 zł, w Starem Bystrem droga „Ślamkowa” kwota dofinansowania -96.523 zł. 

Do 31 grudnia 2019 roku zostanie wykonane opracowanie audytu zewnętrznego w obszarze 

prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli przez gminę Czarny Dunajec .Umowa została 

podpisana na kwotę 30. 750 zł. 

Również z Funduszu Dróg Samorządowych, będący rządowym programem wsparcia dla dróg 

lokalnych gmina otrzymała promesę na kwotę 260. 302 zł na drogę „Za wodą „ w Ratułowie. 

Była to jedyna droga, która w zeszłym roku kwalifikowała się do złożenia wniosku                                     

o dofinansowanie ze względu na uregulowany stan prawny. W tym roku zostały zakwalifikowane 

dwie drogi do zgłoszenia w roku 2020 : „Pod Żarami „ w Odrowążu – II część drogi, oraz droga 

w miejscowości Chochołów „Droga do Dzianisza”. 

Firma GEOART przedstawiła koncepcję drogi „Na Beskid”. 

Realizacja ścieżki rowerowej przez Puściznę w Piekielniku przebiega bez opóźnień i jeśli tylko 

aura będzie sprzyjać jest prawdopodobieństwo, że realizacja tego zadania nastąpi jeszcze przed 

terminem określonym na 20 grudnia br. 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Czerwiennem został uruchomiony oddział „0” – do którego 

uczęszcza 13 dzieci oraz oddział przedszkolny do którego uczęszcza 24 dzieci z terenu gminy   

Czarny Dunajec i spoza terenu gminy. 

Została przyznana wnioskowana subwencja 0,4% na dodatkowe wyposażenie sal 

przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Podszklu oraz w szkole w Pieniążkowicach                                

w wysokości 62.000 zł. 

W tym miejscu Wójt stwierdził, że gmina Czarny Dunajec otrzymała ogromne wsparcie 

finansowe zewnętrzne np. z funduszu dróg samorządowych w wysokości 50% przyznane 

pierwotnie decyzją Wojewody, jednak Decyzją Ministra Infrastruktury i Premiera RP ostatecznie 

gmina otrzymała dofinansowanie wyższe, które wynosiło 70%. Z tego dofinansowania były 

realizowane drogi w miejscowości Ratułów. Wójt wyraził słowa podziękowania rządowi RP za 

otrzymane dofinansowanie. 

 

W ramach złożonego Sprawozdania głos zabrali : 
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radny Tomasz Turski w związku ze zleceniem opracowania audytu w oświacie pytał jaki jest cel 

takiego audytu i jakie są oczekiwania, czy to będzie wiązało się ze zmianą sieci szkół. 

Odpowiadając Wójt stwierdził, że audyt jest odpowiedzią dla radnych, po to by zastanowić się 

częściowo nad tym jak są wydatkowane środki w tym obszarze. Jak wszyscy dobrze wiedzą 

znaczną pozycję w budżecie gminy stanowi właśnie Oświata. Poza otrzymywaną subwencją 

oświatową z budżetu gminy w roku zeszłym została dopłacona kwota w granicach 6 mln. zł. 

Często padały pytania ze strony radnych i nie tylko dlaczego tak się dzieje, osobiście nie potrafił 

odpowiedzieć na to pytanie i przeprowadzony audyt w tym względzie ma nadzieję wyjaśni tę 

kwestię, czy to wynika z przerostu zatrudnienia, czy też tego, że gmina posiada rozbudowaną 

sieć szkół. Dodał, że chce uzyskać odpowiedź z czego wynika takie, a nie +inne dofinasowanie. 

Wszystkie pytania na które gmina chciała uzyskać stosowną odpowiedź były zawarte                                   

w zapytaniu ofertowym i jeżeli radny jest nimi zainteresowany to zostaną mu one udostępnione. 

Audyt będzie niejako informacją osobiście dla niego jako Wójta, radnych i Dyrektor GZO                             

i decyzje, które wynikną z tego obszernego opracowania będą polem do dyskusji na temat 

funkcjonowania szkolnictwa w gminie. Zapewnił, że celem audytu nie jest na pewno zamykanie 

szkół i osobiście nie ma woli by to uczynić, według niego szkoły powinny funkcjonować na tych 

samych zasadach jak do tej pory. 

radny Tomasz Turski kontynuując temat Oświaty poruszył jeszcze sprawę kolejnego przetargu na 

termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym paru budynków szkół, którego 

jednak nie udało się sfinalizować, w związku z tym chciał poznać przyczynę. 

Wójt Gminy ustosunkowując się stwierdził, że od czasu ostatniej sesji zostały przeprowadzone 

jeszcze kolejne dwa przetargi. Do jednego przetargu zgłosiły się 3 podmioty, z tego jeden 

podmiot przedstawił z punktu widzenia gminy bardzo korzystną ofertę opiewającą na kwotę 

4.400.000 zł. Jednak po raz kolejny nie udało się zawrzeć umowy z tym potencjalnym 

Wykonawcą, prawdopodobnie z powodu niedoszacowania kosztów całej inwestycji, której 

wartość określa się na kwotę 5.900.000 zł. i z tego powodu nie chciał zawrzeć umowy. Wszczęte 

zostały procedury prawne łącznie z Komisją Odwoławczą. Na korzyść gminy przemawia jedynie 

fakt zachowania wadium, które zostało wpłacone  w wysokości 30.000 zł. 

Ogłoszono kolejny przetarg jednakże ten sam Wykonawca wskazał na wiele rozbieżności, które 

faktycznie istnieją na tym zadaniu. W związku z tym podjął decyzję o umorzeniu postępowania                     

i poszukaniu innych możliwości finansowania tego przedsięwzięcia, które pojawiają się                                 

z programu rządowego „Czyste powietrze”. Zaznaczył, że gmina stoi przed kolejnym 

wyzwaniem związanym z opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację 

poszczególnych budynków. W związku z tym widzi potrzebę zabezpieczenie środków 

finansowych na ten cel w roku budżetowym 2020 przynajmniej na jedną szkołę, 

najprawdopodobniej będzie to szkoła w Podczerwonym, która znajduje się w złym stanie 

technicznym i w trybie pilnym należy wykonać wymianę pokrycia dachowego i wymianę pieca 

centralnego ogrzewania. 

radny Tomasz Turski zwrócił także uwagę na teren stadionu w Czarnym Dunajcu, na którym 

została utworzona m.in. strefa rekreacyjna, a który to wygląda nieestetycznie (wystające kable), 

pytał więc jakie są plany, czy to zostanie dokończone w najbliższym czasie. 

Wójt udzielając odpowiedzi stwierdził, że zadanie zostało wykonane w całości w takim zakresie 

w jakim było planowane, czyli wykonanie sztucznej murawy. Jednak na ten teren należy patrzeć 

kompleksowo i w przyszłym roku zwróci się do Rady o zabezpieczenie środków finansowych na 

doprojektowanie całego stadionu wraz z doposażeniem obiektów związanych z lekkoatletyką 

(budowa bieżni o sztucznej nawierzchni, położenie tartanu, oraz budowa szatni) na które 

możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

radny Paweł Dziubek nawiązując do funkcjonowania w gminie „Karty Dużej Rodziny” 

proponował, by przy zawieraniu umów z podmiotami, w miarę możliwości wynegocjować 

wyższe zniżki. 
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Ponadto poruszył sprawę odbytej w sierpniu imprezy jaką był Hołdymas” i przeznaczenia na ten 

cel środków finansowych, proponując by w roku przyszłym przy wyborze Firmy odpowiedzialnej 

za usługą gastronomiczną kierować się cenami jakie oferuje, gdyż ceny posiłków nie mogą być 

aż tak wygórowane. Dalej zwrócił uwagę, że osobiście do niego były kierowane uwagi pod 

adresem  komisji, która oceniała stoły regionalne z przygotowanymi potrawami w ramach 

konkursu potraw, że nie była ona obiektywna przy ocenie. 

Wójt ustosunkowując się do zarzutów stwierdził, że osobiście do niego nie wpłynęły                                 

w podnoszonej sprawie żadne skargi, nie mniej jednak jeżeli są takie uwagi to należy je zgłosić 

P. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy odpowiedzialnej za organizacją tej imprezy. 

Dodał, że przy wyborze firmy stosowana była zasada prawidłowości rynkowej. 

Dalej radny Dziubek P. pytał jak wygląda sprawa obwodnicy Chochołowa po odbytym ostatnim 

spotkaniu w tej kwestii. 

Wójt poinformował, że w tej sprawie odbyło się kilka spotkań w tym temacie i na dzień 

dzisiejszy nie otrzymał żadnej konkretnej odpowiedzi z którą mógłby się podzielić. W tej 

sprawie są różne rozbieżne stanowiska ze strony Wojewódzkiego Zarządu Dróg, jednak nie ma 

pisemnego potwierdzenia takiej informacji. Na ostatnim spotkaniu oczekiwania ze strony Rady 

Sołeckiej były takie, by walczyć o przebieg obwodnicy po stronie zachodniej czyli od strony 

granicy ze Słowacją i taki wariant został przedstawiony w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, 

została podpisana umowa i zabezpieczone środki finansowe. Jak na razie nie ma żadnej 

informacji ze strony władz Zarządu Dróg. 

radny Daniel Domagał chciał uzyskać informację w sprawie planowanej budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Piekielnik, czy spółka PPK poczyniła w tej sprawie jakieś działania?, 

w związku z tym, że pozwolenie na budowę w tym roku traci swoją ważność. 

Wójt poinformował, że został ogłoszony przetarg w wyniku którego został wyłoniony 

Wykonawca z terenu Piekielnika i tym sposobem zostaną przedłużone wszystkie pozwolenia na 

budowę dotyczące tego terenu. Należy więc w przeciągu 3 lat poczynić działania w kierunku 

pozyskania potencjalnego dofinansowania na to zadanie, które znajduje się poza aglomeracją i na 

które jest możliwość uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, w przeciwnym wypadku gmina nie udźwignie finansowo takiej inwestycji. 

  

Na tym w całości wyczerpano pkt. związany z przedłożonym Sprawozdaniem Wójta. 

 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu obecnej na sesji p. Poseł na 

Sejm RP – Annie Paluch, która w swoim wystąpieniu poruszyła kwestie m.in. związane                                

z gospodarką odpadami komunalnymi w kontekście zmiany ustawy o utrzymaniu czystości                           

i porządku w gminach, rozbudową kanalizacji w ramach programu poza aglomeracyjnego na 

który przeznaczono kwotę 200 mln. zł. w latach 2019 -2023 polegający na umorzeniu pożyczki                         

w przypadku uzyskania efektu ekologicznego, oraz kwestie związane z infrastrukturą drogową                    

i możliwością dofinansowania z funduszu dróg samorządowych – pełne wystąpienie zostało 

utrwalone w nagraniu audiowizualnym – stanowiącym integralną część do niniejszego protokołu. 

 Po wystąpieniu Pani Poseł i udzieleniu odpowiedzi na kierowane pytania ze strony 

radnych – Przewodniczący Rady zarządził piętnastominutową przerwę. Po przerwie przystąpiono 

do dalszej realizacji obrad : 

 

Ad. pkt. 5. Informację o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Rady złożył – 

Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec. 

Przedmiotowa Informacja – stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 6. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku 

przedstawiła Skarbnik Gminy – Monika Styrczula. 

Rada Gminy Czarny Dunajec uchwaliła budżet gminy na 2019 rok w następujących kwotach : 
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- dochody  - 98.573.944 złotych, 

- wydatki - 99.337.671 złotych 

- deficyt -      763.727 złotych 

 

Przychody i rozchody budżetu uchwalone zostały w wysokości : rozchody – 5.160.,525 zł, 

przychody – 5.924.252 zł. 

W I półroczu 2019 r. nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.451.400,50 zł, zaś 

planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.696.701,50 zł. Zwiększenie nastąpiło                              

z dodatkowych dochodów w kwocie 1.451.400,50 zł oraz z wolnych środków na koncie 

bankowym w wysokości 245.301,00 zł. Zmienione zostały przychody – zmniejszenie kredytu                     

o kwotę 1.171.000,00 zł, oraz zwiększenie wolnych środków o kwotę 1.416.301,00 zł. 

Razem przychody po zmianach wyniosły 6.169.553,00 zł, rozchody pozostały na tym samym 

poziomie tj. 5.160.525,00 zł. 

Wójt Gminy w ciągu półrocza dokonał zmian w budżecie gminy zgodnie z udzielonym mu przez 

Radę upoważnieniem. Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między 

rozdziałami i paragrafami i nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy. 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2019 rok zamknął się następującymi 

kwotami : 

- dochody – 100.025.344,50 złotych 

- wydatki  - 101.034.372,50 złotych 

- deficyt    -      1.009.028,00 złotych 

w tym : 

przychody – 6.169.553,00 zł ( wolne środki na koncie 2.087.543,00 zł, kredyt 4.082.010 zł, 

rozchody – 5.160.525,00 zł ( spłata    rat pożyczek i kredytów).. 

Dochody zostały wykonane na poziomie 53,04% przy planowanych planie 100.025.344,50 zł                       

i wykonaniu 53.056.417,30 zł. 

natomiast wydatki wykonane na poziomie 42,36%, przy planie 101.034.372,50 zł i wykonaniu 

42.800.209,52 zł. 

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu. Realizacja niektórych inwestycji była                          

w trakcie przeprowadzania przetargu, inne do miesiąca czerwca 2019 r. realizowane były                            

w ramach środków na wydatki niewygasające. Wydatkowanie odbywa się w ramach budżetu                    

w drugim półroczu 2019 r. 

Niskie wykonanie wydatków w wysokości 2,39% wystąpiło w wydatkach majątkowych. Na takie 

wykonanie wpływ miała realizacja projektów takich jak : „ III etap szlaku wokół Tatr”, gdzie 

wydatkowanie nastąpiło w miesiącach lipiec- sierpień, „Kompleksowa modernizacja obiektów 

użyteczności publicznej”, „wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych” – wykonanie w II półroczu, „projekt od przedszkola do seniora – strefa rekreacyjno-

sportowa na terenie gminy”- zadanie zakończone w lipcu br. 

Na początek roku zadłużenie gminy wyniosło 25.553.450,00 zł, w pierwszym półroczu gmina 

spłaciła 3.019.825,00 zł, w II półroczu planowana spłata to 2.140.700,00 zł. Pozostałe zadłużenie 

to 20.392.925,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w tym roku nie zostały 

jeszcze uruchomione. Gmina udzieliła poręczeń dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Nowym Targu. Łączna kwota poręczeń wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 

2019 r. wyniosła 712.395,71 zł. PPK terminowo spłaca   swoje zadłużenie. 

Realizacja planów rzeczowo-finansowych jednostek przedstawia się następująco:  

Centrum Kultury i Promocji Gminy - przychody zrealizowano na poziomie 50,06%, koszty na 

poziomie 43,33%. 

Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja 7,2% po stronie przychodów i kosztów. Niskie 

wykonanie spowodowane zostało tym, że jednostka nie dokonała aktualizacji planu w związku             

z rezygnacją dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dot. budowy  gminnej 

biblioteki. 
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Realizacja przychodów w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

wyniosła 49,92%, zaś koszty 47,25% zakładanego planu. 

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Centrum Kultury i Promocji Gminy w kwocie 1.518 zł. 

Kończąc swoje wystąpienie Skarbnik Gminy poinformowała, że Uchwałą Składu Orzekającego 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Informacja o przebiegu wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2019 r. została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Do złożonej Informacji zapytanie wniósł jedynie radny Daniel Domagała w sprawie projektu pn: 

„wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”- czy jego realizacja 

będzie jeszcze kontynuowana w latach następnych. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że realizacja tego zadania przewidziana jest w roku bieżącym. Na 

dzień dzisiejszy gmina nie posiada żadnej informacji w kwestii kontynuacji tego projektu                            

w kolejnych latach. 

Na tym w całości wyczerpano pkt. związany z przebiegiem wykonania budżetu gminy za I 

półrocze. Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu poinformował, iż przez aklamację komisja 

przyjęła przedmiotową informację do akceptującej wiadomości. 

Informacja powyższa – stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Propozycję zmiany budżetu gminy na rok 2019 przedstawiła Skarbnik Gminy. 

 

Proponowane zmiany dotyczyły : 

zwiększenia dochodów o kwotę 70.000 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratułów”. 

Przyznane dofinasowanie to kwota 260.302,00 zł. Realizacja w latach 2019 -2020. 

Dział 754 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

realizację programu – „Zakup zestawów umundurowania bojowego dla OSP w celu 

zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny 

Strażak” kwota 37.760,00 zł. Dotacja w kwocie 13.600,00 zł ze środków Województwa 

Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych           

z terenu Województwa Małopolskiego „Bezpieczna Małopolska 2019”. 

Dział 758 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 150.104,46 zł dotyczy zwrotu części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. Zwiększenie o kwotę 62.368,00 ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej                                     

z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Zwiększenie kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 695.369,00 zł. 

Dział 801 – zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł wpływów za pobyt dzieci z innych gmin                               

w przedszkolach na terenie gminy. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.970,00 zł w związku 

z realizacją dochodów z wynajmu sali dla szkoły podstawowej w Czerwiennem. 

Dział 855 – zwiększenie dochodów  w kwocie 14.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz                                   

z odsetkami. 

Dział 921- środki z budżetu województwa na remont Pomnika Pamięci Ofiar II Wojny 

Światowej, wykonanym po 1945 roku w miejscowości Odrowąż, kwota 9.000,00 zł. 

 

Wydatki : 

 

Zmiany w wydatkach dotyczyły : 

Rozdział 60016 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 21.000 zł na remonty dróg w tym 

:w miejscowości Załuczne kwota 15.000 zł, Pieniążkowice 6.000 zł. Przesunięcie kwoty 260.000 
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zł. z rozdz. 60018 do rozdz.60016- kwota została przesunięta celem zabezpieczenia do przetargu 

na drogę w Ratułowie „Za wodę”. Zwiększenie kwoty planowanych wydatków o 70.000 zł,                          

w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację zadania „Budowa drogi gminnej                        

w miejscowości Ratułów. Łączna kwota przewidywanego dofinansowania do zadania to 260.302 

zł. 

Rozdział 75023 – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 100.000 zł, w związku                         

z wcześniejszym przejściem na emeryturę pracowników w wieku emerytalnym. 

Rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.360 zł w związku z otrzymaną 

dotacją z WFOŚiGW na realizację programu : „Zakup zestawów umundurowania bojowego 

niezbędnego dla OSP w celu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla 

Środowiska – Bezpieczny Strażak” kwota 37.760 zł. oraz dotacja w kwocie 13.600 zł ze środków 

Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego „Bezpieczna Małopolska 2019”.  

Zmiana w rozdz. 75412 – przeniesienie kwoty 76.741,20 zł ze środków na wypłatę 

ekwiwalentów na dotacje bieżące dla OSP – zgodnie z podziałem wykazanym w zał. nr 2 do 

uchwały (str.4) . 

Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 610.880,77 zł, w tym na wynagrodzenia       

i świadczenia w szkołach gminnych kwota 517.550,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych 

kwota 62.368 zł, 

Rozdział 80103 –zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i świadczenia w oddziałach 

przedszkolnych o kwotę 45.050 zł, dotacje dla szkół SPSK kwota 58.000 zł. 

Rozdział 80104 – zwiększenie planu wydatków dla przedszkola gminnego na wynagrodzenia                   

i świadczenia o kwotę 16.000 zł, zwiększenie planu dotacji o kwotę 115.000 zł. w tym za pobyt 

dzieci z gminy Czarny Dunajec w przedszkolach na terenie innych gmin 80.000 zł i 35.000 zł na 

wypłatę dotacji dla przedszkoli SPSK. 

Rozdział 80106 – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.400 zł dla szkół 

gminnych. 

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu wydatków na dotacje w gimnazjach o kwotę 300 zł, 

Rozdział 80149 – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla  szkół SPSK o kwotę 70.000 zł, 

Rozdział 80150 – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla szkół SPSK o kwotę 335.000 zł, 

Rozdział 80152 – zmniejszenie planu wydatków na dotacje o kwotę 4.700 zł. 

W rozdziałach od 80101 do 80106 zwiększenie ogółem o kwotę 580.000 zł, w związku ze 

zwiększeniem kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli po podwyżce wynagrodzenia i dodatku 

za wychowawstwo – przeliczenie wstępne od września do grudnia 2019 r. 

Dział 855 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.000 zł na wydatki związane ze 

zwrotem do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych i wychowawczych                         

z lat ubiegłych zwracanych przez osoby pobierające te świadczenia z GOPS w Czarnym 

Dunajcu. 

Dział 921, rozdz. 92120 – zwiększenie planu wydatków związanych z renowacjami kapliczek, 

kwota 9.000 zł. 

Rozdział 90015 przesunięcie kwoty 24.782,34 zł z wydatków na wykonanie oświetlenia na 

wydatki związane z ogrodzeniem boiska w Odrowążu, wydatki w ramach funduszu sołeckiego. 

Rozdział 92695 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na zakup urządzeń do 

utrzymania w prawidłowym stanie nawierzchni na boisku o sztucznej nawierzchni                                     

w Czarnym Dunajcu. Finansowanie w kwocie 16.906,69 zł ze zwrotu części wydatków                         

w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. oraz w kwocie 28.093,31 zł z niewykorzystanych 

środków finansowych na wkład własny do realizowanych zadań w ramach sportu, wydatki                           

w ramach funduszu sołeckiego. 

Załącznik Nr 3 do uchwały dotyczył zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu                         

w roku 2019 poprzez zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę 596.000,00 zł, w tym dotacja 

dla SPSK kwota 516.000,00 zł, innych gmin kwota 80.000,00 zł., oraz zwiększenie dotacji  
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celowych o kwotę 92.741,20 zł. Zwiększenie przychodów gminy w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków w kwocie 158.426,00 zł. 

 

Do złożonej zmiany budżetu gminy zapytania wniosła radna Kokoszka Bogumiła chcąc uzyskać 

informację czym jest spowodowane zwiększenie dotacji dla szkół prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż na etapie planowania budżetu gminy nie jest znana ostateczna 

liczba uczniów w szkołach, jak również nie jest znany wskaźnik przeliczeniowy na 1 ucznia. 

Metryczkę oświatową gmina otrzymuje dopiero w marcu roku następnego więc musi bazować na 

pewnej kwocie. Ponadto nie jest znany wskaźnik zwiększający, który wynika z ustawy                                 

o finansowaniu zadań oświatowych, a który jest obliczany po zakończonym roku wg. 

faktycznych wydatków bieżących poniesionych w szkołach. Wskaźnik ten jest zmienny,                             

w tamtym roku był niższy, w tym roku jest wyższy. Ministerstwo przelicza tę subwencję do 

ilości nauczycieli, którzy są w metryczce, więc nie jest to tylko subwencja do jednostek 

oświatowych prowadzonych przez gminę, a subwencja ogólna do części oświatowej. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu poinformował o pozytywnej opinii do 

proponowanej zmiany budżetu gminy na 2019 rok - wydanej przez komisję na posiedzeniu                           

w dniu 23 września br.  

 

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

Uchwałę Nr XI/114/2019 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 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt.8. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy zmianie uległa także 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy. Zmiany dotyczyły kwot dochodów, wydatków                                     

i przychodów budżetu 2019 r. oraz wprowadzenia nowego zadania o nazwie „Budowa drogi 

gminnej „Za wodą w miejscowości Ratułów”. Dofinansowanie na to przedsięwzięcie pochodzi                    

z Funduszu Dróg Samorządowych w rozbiciu na wydatkowanie w roku 2019 do kwoty 255.000 

zł, w 2020 do kwoty 220.302 złote. 

Została podjęta uchwała : 

 

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

Uchwałę Nr XI/115/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

zał. Nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 9. Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Rada Gminy podjęła                        

w miesiącu lipcu br. Z uwagi jednak na stwierdzone uchybienie przez organ nadzoru - w § ust.1 

uchwały, na końcu zdania, po kropce dodaje się  zapis o treści: „ oraz na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu”. 

Planowany do zaciągnięcia kredyt to kwota 2.037.238 złotych na zadania : „Kompleksowa 

modernizacja obiektów użyteczności publicznej”, „ szlak rowerowy wokół Tatr – etap III” oraz 

„od przedszkola do seniora”. 

 

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

Uchwałę Nr XI/116/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, która wraz                            

z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt.10. Zmiana uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej związana była                                      

z modernizacją dróg wojewódzkich  Nr 957 i 958. W związku z tym, że Zarząd Dróg 

Wojewódzkich nie jest w stanie wykonać zadań zaplanowanych w tym roku, następuje 

przesunięcie kwoty w wysokości 680.000 zł z roku 2019 na rok 2020. 

Bezpośrednio po przedstawieniu pozytywnej opinii do przedmiotowej uchwały, przez 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu przystąpiono do podejmowania uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XI/117/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Województwa Małopolskiego w latach od 2017 – d0 2019, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 11. Komentarza do uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

oraz wprowadzenia zwolnień udzielała Skarbnik Gminy. Poinformowała, że stawki podatku 

zostają podniesione o 10 %. Z wykonanych symulacji wynika że z tytułu podniesienia stawek                    

w skali budżetu gminy daję to dodatkowo kwotę w wysokości 191.437 złotych. 

Dodała, że uchwała ma na celu wprowadzenie preferencyjnych stawek podatku  od 

nieruchomości gruntów i budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, jak również objęcie 

preferencyjnymi stawkami podatku od nieruchomości obiektów budowlanych (budowli) 

stanowiących skocznie narciarskie oraz trasy do biegów narciarskich wraz z ich infrastrukturą, 

stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową. 

Uzupełnienia dokonał Radca Prawny Urzędu w związku z zaistniałą pomyłką literową w § 1 ust. 

2 polegającą na tym, że lit. „d” zastąpiono lit. „c” oraz z uwagi na fakt, że częściowo uchwała 

wchodzi w życie z datą wsteczną - został doprecyzowany zapis w § 5. ust. 2, że Uchwała 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. za wyjątkiem § 1 ust.1 pkt. 3 lit. b i c, oraz § 1 ust. 

3-5, które wchodzą z mocą wsteczną czyli z dniem 1 stycznia 2019 r. Głównie chodzi                                    

o odesłanie przedsiębiorcy do przypadków korzystania z pomocy de minimis. 

W ramach procedowania niniejszej uchwały o głos poprosił radny Tomasz Garbaciak - 

stwierdził, że podniesienie stawek podatku od nieruchomości stanie się za chwilę faktem, gdyż 

jest to spowodowane taką, a nie inną sytuacją finansową gminy. W tym miejscu uzasadnił swój 

głos przeciwny wyrażony na posiedzeniu Komisji Budżetu. Jego zdaniem w tej kwestii brakuje 

jednego elementu, ponieważ w parze z podwyżką powinien zostać przedstawiony program 

oszczędnościowy gminy. Takich oszczędności można szukać w funkcjonowaniu oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy. Dalej zarzucał brak podjęcia działań w kierunku inwestycji, które 

jego zdaniem powinny się pojawić i które z czasem przynosiłyby dochody dla gminy (budowa 

stacji paliw w części południowej gminy). Nie są także czynione starania w sprawie powstania 

uzdrowiska, pomimo że gmina uzyskała status gminy uzdrowiskowej to nic poza tym się nie 

dzieje, a warto temat podjąć i pilotować go dalej, ponieważ z tego tytułu korzyści mogą być 

spore – przekonywał radny. 

 

Do zgłoszonych wątpliwości radnego odniósł się Wójt Gminy informując, że uchwała w sprawie 

podniesienie stawek podatku była podjęta w listopadzie 2015 roku. Od tego czasu jak wszystkim 

wiadomo wzrosły ceny żywności i usług. Gmina działa w realiach rynkowych i żeby coś 

funkcjonowało należy pokryć koszty takiego funkcjonowania.  

W tym miejscu Wójt podał przykład otwarcia punktu przedszkolnego w Czerwiennem, którego 

koszty funkcjonowania ponosi cała gmina, wydatki związane z podwyżką nauczycieli itp. Dodał, 

że stawka podwyżki w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest bardzo niska. Osoba, która do tej 

pory płaciła podatek w kwocie 100 zł, po podwyżce zapłaci kwotę 110 zł, przy rozłożeniu na 12 

miesięcy, to jest 1 zł miesięcznie. 
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Co do budowy stacji paliw –  stwierdził, że zadanie to nie należy do kompetencji Wójta. Jedynie 

co gmina może w tym zakresie zrobić, to zachęcić przedsiębiorcę z danego terenu o podjęcie 

działań w tym kierunku. Innych możliwości nie ma. 

W kwestii uzdrowiska wyjaśnił, że gmina w 2016 roku uzyskała status uzdrowiska i od tego 

czasu trwają intensywne prace związane z kolejnym etapem tj. uchwaleniem studium 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Dopóki studium, a następnie plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy nie zostaną zmienione, nie można mówić o powstaniu jakiejkolwiek 

infrastruktury związanej z uzdrowiskiem. Jest to naturalna konsekwencja działań.  

Na zakończenie Wójt podał kwotę jaka zostanie uzyskana z tytułu podwyżki podatku, to niecałe 

200 tys. zł, dla porównania tyle kosztuje funkcjonowanie przedszkola w Czerwiennem, o które 

m. in. zabiegał radny. 

Ad vocem radny T. Garbaciak sprostował, że mówiąc o budowie stacji paliw nie miał na myśli, 

aby realizacji tego zadania podjęła się gmina, tylko żeby poczynić starania w tym kierunku i na 

potrzeby mieszkańców wykonać to przedsięwzięcie. Co do przedszkola przyznał, że czynili 

starania aby go utrzymać, ale to nie radnym decydować o tym, czy szkołę należy utrzymać, czy ją 

likwidować. Dalej stwierdził, że doskonale wie na czym polega konstrukcja budżetu i gmina ma 

prawo wyznaczać kierunki rozwoju, jednak czekając na decyzję w sprawie uzdrowiska można 

ten czas wykorzystać chociażby na zapoznanie się jak to funkcjonuje. 

 

Przystąpiono do podejmowania uchwały : 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” przy 3 

głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/118/2019 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 12 do 

niniejszego protokołu. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

 

Ad. pkt.12. Zmiany do Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy omówiła 

Monika Zwijacz – podinsp. ds. ochrony środowiska. 

W dniu 6 września 2019 r. weszła  w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy                        

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa 

ustawa wprowadziła m. in. zmianę nazewnictwa niektórych frakcji odpadów, rozszerzyła katalog 

odpadów jakie, mogą być oddawane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 

zwiększyła częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Dodatkowo zmiana ustawy dała gminom 

możliwość nie zapewnienia przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi         

w całości zapewnia odbierania tych odpadów z miejsc ich wytwarzania. 

Mając na uwadze ww. nowelizację należało podjąć nową Uchwałę w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W szczególności należało zmienić 

częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Zastosowano podział na miesiące, w miesiącach 

kwiecień - październik odpady tych dwóch frakcji z zabudowy jednorodzinnej muszą być 

odbierane z częstotliwością minimum jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach czyli 

listopad - marzec, jeden raz na miesiąc. W przypadku zabudowy wielolokalowej częstotliwość 

wynosi jeden raz na tydzień dla miesięcy kwiecień- październik, w pozostałych miesiącach, 

jeden raz w miesiącu. Wprowadzono zapis dający możliwość właścicielom nieruchomości, 

którzy w całości kompostują odpady frakcji „Bio” w swoim przydomowy kompostowniku i są 

zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika, czy też worka na odpady, dodatkowo odrębną 

uchwałą - zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami. 
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Dodatkowo wydzielony został rozdział dotyczący utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Poprzednio zapisy te znajdowały się                                       

w Regulaminie, jednak należało je zebrać i zapisać w jeden rozdział. 

Ponadto w związku z uwagą organu nadzoru należało skrócić jeden z artykułów mówiący                               

o nieruchomościach, które są pilnowane przez psy, a w szczególności przez psy niebezpieczne, 

ze względu na zbyt duże ograniczenie dla właścicieli tych zwierząt. Dokonano wykreślenia                       

w § 26 pkt. 6 Regulaminu, drugiej części zdania o treści: „ oraz zabezpieczone przed 

zagrożeniem ataku psa na osoby wchodzące na nieruchomość”. Zdaniem organu w regulaminie 

nie mogą być zawarte tak szczegółowe zapisy. 

Zgodnie z art. 4 ust.1w/w ustawy projekt niniejszej uchwały otrzymał pozytywną opinię 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu. 

 Bezpośrednio po odczytaniu treści uchwały i przedstawieniu pozytywnej opinii przez 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

przystąpiono do głosowania: 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 9 

głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/119/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 13. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…) była konsekwencją wejścia 

w życie z dnia 6 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Do uchwały zostały przeniesione zapisy z Regulaminu 

utrzymania czystości porządku w gminie. 

Pytań do przedkładanej uchwały nie wnoszono, po przedstawieniu pozytywnej opinii przez 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

przystąpiono do głosowania: 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 9 

głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/120/2019 w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wraz                        

z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 14. Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec 

omówiła Iwona Wontorczyk – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego. 

Zaznaczyła, iż po raz pierwszy w historii gminy, w historii Rady powstała nowa inicjatywa 

dotycząca powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Jej głównym celem jest upowszechnianie idei 

samorządowej wśród młodzieży gminy oraz działania na rzecz poszerzania udziału młodzieży                     

w życiu społecznym gminy, reprezentowanie interesów młodzieży, wobec instytucji rządowych, 

samorządowych i pozarządowych, inicjowanie działań dotyczących mieszkańców gminy, 

szczególnie w zakresie nauki, rozrywki,  kultury i sportu, działanie na rzecz integracji                                         

i współpracy środowisk młodzieżowych, promowanie działań prospołecznych, prowadzenie 

działań informacyjnych o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady. Organizacja ta ma charakter 

konsultacyjny, doradczy i opiniodawczy. Jest apolityczna i nie będzie związana z żadną partią 

polityczną. 

Radnym może zostać każdy uczeń szkoły z terenu gminy Czarny Dunajec, w wieku od 13 do 18 

lat. 
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Projekt uchwały był procedowany przez wszystkie stałe komisje Rady, które wydały pozytywną 

opinię w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy.  W stosunku do pierwotnego projektu 

uchwały, po komisjach nastąpiła zmiana § 14 statutu, którego ostateczne brzmienie jest 

następujące :” Liczba radnych wybieranych do Rady jest zmienna i zależy od ilości dzieci                              

i młodzieży uczęszczających do danej szkoły. Szkole liczącej od : 

1) 1-150 uczniów przysługuje 1 mandat radnego, 

2) 151- 300 uczniów przysługują 2 mandaty radnego, 

3) powyżej 300 uczniów przysługują 3 mandaty radnego. 

Na działalność Młodzieżowej Rady Gminy zostaną zabezpieczone środki finansowe                                      

w wysokości 10 tys. złotych w budżecie gminy na rok 2020. 

Podjęta została uchwała : 

 

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

Uchwałę Nr XI/121/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy, która wraz                          

z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 15. Dotychczasowy regulamin określający wysokość stawek dodatków oraz warunki ich 

przyznawania i wypłacania oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę został uchwalony przez 

Radę Gminy w 2009 roku. W związku z wejściem w życie nowelizacji Karty Nauczyciela, 

zostały wprowadzone nowe dodatki dla wychowawcy oddziału przedszkolnego i wychowawcy 

klasy. Zaproponowane zostały dodatki w wysokości 300 zł dla każdego wychowawcy, które ze 

względów finansowych gminy nie mogą być wyższe. Po przeliczeniu - skutki podwyżki tych 

dodatków ogółem stanowią kwotę w wysokości 62.400 zł. w skali roku dla nauczycieli 

oddziałów przedszkolnych i kwotę w wysokości 337.440 zł dla wychowawców klas. Gmina 

otrzymała subwencję oświatową na podwyżki, która nie pokryła w całości tych kosztów. Ponadto 

podwyżka  w wysokości 9,6% dla nauczycieli wygenerowała również ogromne koszty. 

Dyrektor GZO udzielając komentarza do uchwały dodała, że w związku z tymi zmianami 

należało wewnętrzny Regulamin dostosować do przepisów obowiązującego prawa. Dodatkowo 

projekt uchwały został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi obejmującymi swym zakresem 

teren działania Gminy Czarny Dunajec. 

Po przeprowadzonej konsultacji zaszły pewne zmiany dot. w szczególności : § 7, pkt. 4 i pkt. 5 

Regulaminu, których brzmienie jest następujące : pkt. 4 „ Wysokość dodatku motywacyjnego dla 

nauczycieli ustalana jest według kryteriów, o których mowa w § 6 w kwocie od 100 zł brutto do 

800 zł brutto, po analizie pracy za poprzedni okres pracy” i brzmienie pkt. 5 : „ Wysokość 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów ustalana jest według kryteriów o których mowa w § 6                        

w  kwocie od 400 zł brutto do 1200 zł brutto, po analizie pracy za poprzedni okres pracy”. 

W Regulaminie dotychczas obowiązującym kwoty te były określone procentowo, dla nauczycieli 

od 2-20% i dyrektorów od 10 -30%. W tym przypadku nie ma zmian w stosunku do tego 

Regulaminu, gdyż po przeliczeniu kwoty te odpowiadają procentom określonym                               

w tym Regulaminie. Jedyną zmianą jaka została wprowadzona do nowego Regulaminu jest 

podniesienie kwoty dodatku funkcyjnego dla dyrektorów, ponieważ w porównaniu z innymi 

gminami były one na bardzo niskim poziomie.  

 Po odczytaniu treści uchwały i przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącą 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, przystąpiono do głosowania : 

  

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

Uchwałę Nr XI/122/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za 

godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla 
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których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt.16. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia 

pomocy,  wynikła w związku z Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania przez organ 

nadzoru. Zastrzeżenia organ nadzoru budzi ustanowienie stypendiów i nagród – w programie 

wsparcia przyjętym na podstawie przepisów art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty – 

przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sportowej. 

Organ nadzoru nie jest przeciwny przyznawaniu przez gminę nagród za osiągnięcia sportowe czy 

artystyczne, jednak należy to czynić w oparciu o odrębne uchwały, podjęte na podstawie ustaw                        

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o sporcie. 

Istotne zastrzeżenia organu budzi również treść § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały. Zapisy 

tego paragrafu statuują dodatkowe (poza byciem osobą uzdolnioną) wymogi dla uzyskania 

wsparcia, o którym mowa w art. 90t ustawy o systemie oświaty (gdzie ustawodawca stawia jeden 

wymóg –„uzdolnienia”. Trudno – zdaniem organu nadzoru – utożsamiać pojęcie uzdolnień                           

z pojęciem zaangażowania w pracę na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego albo też byciem 

pomocnym dla innych ludzi. Ponadto organ nadzoru uznał, iż powoływanie Komisji tryb i skład 

jeżeli określa to Rada Gminy, robi to z przekroczeniem swoich uprawnień. W związku z tym 

zmianie uległ § 9 – zał. do niniejszej uchwały, gdzie skład osobowy Komisji zostanie powołany 

Zarządzeniem Wójt Gminy. 

W związku z tym zasadnym staje się dostosowanie uchwały do obowiązujących prawem 

przepisów. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformowała o wydanej 

pozytywnej opinii przez Komisję na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku. 

 

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

Uchwałę Nr XI/123/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania 

pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach 

„Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny 

Dunajec”, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze poddany 

został konsultacji Związków Zawodowych, w wyniku których Związki postulują, aby rozdział 

środków ze specjalnego funduszu nagród wyglądał następująco :  

35% funduszu nagród do dyspozycji Wójta Gminy jako Nagroda Wójta, 

65% funduszu nagród do dyspozycji dyrektora szkoły jako Nagroda Dyrektora, 

Związki postulują również, aby nagrody Wójta były od ostatniej oceny, w związku z czym § 5 

ust. 4 otrzymał brzmienie :”osiągnięcia będące podstawą przyznania nagrody winny mieć miejsce 

w okresie od otrzymania przez kandydata poprzedniego wyróżnienia, (nagrody wójta gminy, 

kuratora oświaty, Ministra Edukacji Narodowej resortowych lub państwowych odznaczeń). 

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 15 września. Wzór wniosku będzie określony 

Zarządzeniem Wójta Gminy, jako organu wykonawczego. 

Następnie P. Dyrektor przedstawiła autopoprawkę do uchwały, po odbytych komisjach: 

Komisja Oświaty zawnioskowała o zmianę treści zapisu w § 5. ust.2 pkt. 1, który otrzymuje 

brzmienie : „ w konkursach wiedzy artystycznej, olimpiadach i zawodach sportowych”. 

Ponadto Komisja Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych zawnioskowała o zmodyfikowanie 

zapisu w § 6 ust. 1o następującą treść : -Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Czarny Dunajec, 

przyznaje Wójt Gminy Czarny Dunajec z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez : 
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1) Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu – w przypadku 

dyrektorów dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, 

2) Dyrektora szkoły, po przedstawieniu opinii rady pedagogicznej – w przypadku 

nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, 

3) rady pedagogicznej, rady szkoły oraz rady rodziców – w przypadku dyrektorów                                 

i nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, 

4) nauczycielskich organizacji związkowych – w przypadku dyrektorów i nauczycieli dla 

których organem prowadzącym jest gmina Czarny Dunajec, 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformowała o pozytywnej 

opinii do projektu uchwały wraz z wprowadzonymi autopoprawkami - wydanej na posiedzeniu 

komisji w dniu 23 września 2019 r. 

 

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

Uchwałę Nr XI/124/2019 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągniecia 

dydaktyczno -wychowawcze, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał.                      

nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt.  18. Zmiana uchwały  w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną nauczycieli procedowana była po raz drugi ze względu na zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania nadzorczego przez organ nadzoru. W wyniku kontroli legalności uchwały organ 

nadzoru powziął wątpliwość, co do zgodności z prawem następujących zapisów : 

§ 2 – załącznika do uchwały w zakresie słów:” w wysokości co najmniej 0,3% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe ogółu nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec”, 

oraz § 5 ust. 3- załącznika do uchwały w zakresie wyrażenia „m.in.”. 

Ponadto zapis w § 8 – załącznika do uchwały regulujący kwestie powołania, składu                                    

i funkcjonowania Komisji mającej podejmować decyzje w przedmiocie udzielenia pomocy 

zdrowotnej. 

W ocenie organu nadzoru nieuprawnionym może być zamieszczane – w uchwale w sprawie 

środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli- zapisów 

determinujących minimalną wysokość środków finansowych, skoro ustawodawca przesądził, że 

odpowiednie środki finansowe przeznaczane na te  cel  określane są corocznie w budżetach.  

Natomiast zwrot jak „między innymi”, czy w „szczególności” skutkują utworzeniem otwartego 

katalogu przesłanek. 

Zapisy, w których to Rada Gminy Czarny Dunajec uregulowała ww. kwestie mogą być - zdaniem 

organu nadzoru- zamieszczone w uchwale z przekroczeniem delegacji ustawowej. 

W związku z powyższym uchwała została dostosowana do obowiązujących przepisów prawa. 

 Po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki przystąpiono do podejmowania uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XI/125/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych                        

w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt.19. Przedkładane trzy kolejne uchwały dotyczyły pozbawienia dróg kategorii dróg 

gminnych oraz dodatkowego zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Organem właściwym 

do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, jak również wyłączenia drogi kategorii dróg 
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 gminnych położonych na terenie gminy należy do kompetencji Rady Gminy i następuję                          

w drodze uchwały. 

W miejscowości Ratułów dokonano wykreślenia drogi o nazwie „Molkowa” z uwagi na fakt, że 

przebiega ona po działce prywatnej nr ewid. 11112/1 o nr KW NS1T/00141556/6, sygn. Akt I 

NS 1193/10, oraz w miejscowości Piekielnik dokonano wykreślenia drogi o nazwie „koło 

Tomasika” o nr ewid. 13176, która jest własnością prywatną 

Z kolei zaliczenie do kategorii dróg publicznych dotyczyło drogi o nazwie „ul. Rynek”                          

w Czarnym Dunajcu. Nadanie kategorii drodze gminnej zostało pozytywnie zaopiniowane przez 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego Uchwałą nr 471/IX/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 

wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie Gminy Czarny Dunajec do 

kategorii dróg gminnych. 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii do projektów w/w uchwał przez Przewodniczącego 

Komisji Ładu Przestrzennego Infrastruktury i Bezpieczeństwa, przystąpiono do podejmowania 

kolejno następujących uchwał : 

 

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

Uchwałę Nr XI/126/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy                        

w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg 

gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec, która wraz                            

z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 20. Do uchwały w sprawie wykreślenia z kategorii dróg gminnych drogi o nazwie 

potocznej „ Koło Tomasika” w  miejscowości Piekielnik głos zabrał: 

radny Paweł Dziubek zwracając uwagę na to, że uchwała z 2013 roku została podjęta niezgodnie 

z prawem ponieważ przedmiotowa droga nie stanowiła własności gminy więc nie rozumie na 

jakiej podstawie została zaliczona do kategorii dróg gminnych, w związku z czym - jego zdaniem 

nie mogła zostać zasiedzona, ponieważ przez cały czas stanowiła własność prywatną. 

Ustosunkowując się Kierownik Referatu Budownictwa wyjaśnił, że nie może do końca 

potwierdzić, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa ponieważ Rada Gminy być może 

podejmowała decyzję na tzw. samoistnym posiadaniu tej drogi. Być może nie do końca zostało 

to sprawdzone w aktach, zatem mogło tak się stać, że w 2013 r. Rada Gminy podejmując 

uchwałę zaliczyła wówczas cały pakiet dróg do kategorii dróg publicznych, natomiast                                   

w momencie kiedy droga ta nie powstała z mienia komunalnego, tylko z mienia prywatnego                               

i właściciele tej nieruchomości podjęli działania, w wyniku których zasiedzieli tą drogę - zatem 

nic więcej w tej kwestii nie można było zrobić. 

Uzupełniając wypowiedź Kierownik Referatu Nieruchomościami i Geodezji przypomniał, że to 

sołtysi poszczególnych sołectw sporządzali wykaz dróg, które miały zostać zaliczone do 

kategorii dróg gminnych i jeżeli był zapis w ewidencji gruntów, że dana droga figuruje jako 

droga gminna, a praktycznie wszystkie drogi były wpisane – to Rada Gminy zaliczała je do 

kategorii dróg gminnych. 

Do sprawy odniósł się jeszcze Lenart Władysław – sołtys sołectwa Piekielnik na wstępie 

wyjaśniając, że działka ta była przedmiotem konfliktu. Działka o nr 13176 jest małą działką           

o pow. około 2 ary 63 m
2 

 a udziałów jest 1020, a więc jeden udział to 25 cm, natomiast 

udziałowców jest 40. Działka stanowi własność prywatną, ale ani jedna ani druga strona nie 

figuruje w ewidencji jako właściciele. Sołtys stwierdził, że sprawę próbował wyjaśnić, jednak nie 

udało się ustalić na jakiej podstawie droga ta została zaliczona do kategorii dróg gminnych. 

Jednak gmina nie może być stroną w postępowaniu i słuszna jest decyzja w sprawie jej 

wyłączenia z kategorii dróg gminnych. W tym miejscu sołtys przytoczył wykładnię 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego cyt. :  „ konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia 

przez Radę Gminy uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się 

przez gminę prawem własności do gruntu, po którym droga ta przebiega”.  
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 Na tym dyskusja została zakończona, przystąpiono do podejmowania uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XI/127/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/323/2013 Rady Gminy                         

Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg 

gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec, która wraz                            

z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 21. 

 

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

Uchwałę Nr XI/128/2019 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu 

lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania 

– stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 22. W związku z tym, że na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęły dwie 

rezygnacje radnych z pełnienia, funkcji członków Komisji Rewizyjnej koniecznym stało się 

dokonanie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za”, przy 1 

głosie” przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/129/2019 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r.                             

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, która wraz z protokołem imiennego głosowania – 

stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 23. W ramach ogłoszonego punktu na ręce Przewodniczącego Rady Gminy interpelacje 

w formie pisemnej złożyła radna Lucyna Hosaniak. ( zał. do akt biura rady). 

 

Ad. pkt. 24. W ramach realizowania niniejszego punktu – Przewodniczący Rady poinformował, 

iż w okresie od ostatniej sesji Rady łącznie wpłynęły 4 interpelacje. Na 3 interpelacje zostały 

udzielone odpowiedzi. Na czwartą interpelację odpowiedź zostanie udzielona w ustawowym 

terminie. 

 

Ad. pkt. 25. Wolne wnioski i informacje. 

 

radny Czesław Wajda nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na interpelacje, w której podano 

informację, że wniosek w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości 

Ciche zostanie skierowany do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu - pytał czy taki 

wniosek został skierowany. 

Ustosunkowując się Kierownik Referatu Budownictwa odpowiedział, że w dniu jutrzejszym 

zaplanowane jest spotkanie ze Starostą Nowotarskim w temacie dróg i chodników przy drogach 

powiatowych na terenie gminy, więc wniosek radnego zostanie rozważony. 

 

radny Tomasz Turski podniósł, iż przez wiele lat w ramach Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przy szkołach prowadzone były 

zajęcia pozalekcyjne w formie działających świetlic opiekuńczo - wychowawczych, natomiast od 

września br. ich nie ma. Pytał kto podjął taką decyzję ?. W jakiej formie zajęcia te są 

prowadzone na świetlicy  w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu, jaka ilość dzieci korzysta 

z tych zajęć i kto jest odpowiedzialny za dowóz tych dzieci . 
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radny Domagała Daniel nawiązując do Interpelacji złożonej w dniu 23 września br. wniósł                          

o wystąpienie pisemne z wnioskiem do zarządcy dyskoteki w Cichem w sprawie uprzątnięcia 

terenu boiska sportowego „Orlik” w Cichem, ze względu na fakt, że po dyskotece jaka miała 

miejsce w ostatnim tygodniu z soboty na niedzielę teren boiska był zaśmiecony (porozbijane 

butelki i zdemolowane kosze na śmieci). Prosił o wystąpienie w tej sprawie również do 

Komendanta Powiatowego i Komendanta Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu celem 

podjęcia skutecznych działań. 

 

 

 

 Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –  

Tadeusz Czepiel o godz.15
05 

dokonał zamknięcia obrad XI sesji Rady Gminy Czarny 

Dunajec. 

 

 

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczył: 

    Zofia Czyszczoń               Przewodniczący Rady Gminy 

    insp.ds. rady              Czepiel Tadeusz 

 

 


