
P R O T O K Ó Ł  nr XLIV/2022 

z XLIV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 28 marca 2022 roku  

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10

00 
  i trwała do godziny 13

45
. 

Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 19 Radnych. 

Nieobecni: Kierkowska Zofia, Garbaciak Tomasz. 

 

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Ratułowski Marcin – Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Monika Styrczula -

Skarbnik Gminy. 

Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

gminy – zgodnie z załączoną listą obecności – stanowiącą zał. nr 2 do protokołu. 

Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik nr 

3 do protokołu. 

Maciej Lenart – autor skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec. 

 

 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. 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 

obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania udostępniane są w BIP oraz na stronie internetowej Gminy. Następnie Przewodniczący 

przypomniał, aby podczas wystąpień, nie używać nazwisk oraz adresów, ale korzystać ze 

sformułowań typu: mieszkaniec, wnioskodawca.  Obowiązki te wynikają z przepisów RODO. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym, 

Przewodniczący Rady poinformował, że dodatkowo wpłynęły dwa projekty uchwał: projekt w 

sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

przyjęcia zadania do realizacji oraz udzielenia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania dla 

przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny 

Dunajec” oraz projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, 

którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w 

związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom 

Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań 

wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Następnie zaproponował, aby najpierw poddać pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad 

przedmiotowych projektów uchwał. W pkt. 30 projekt uchwały dotyczący upoważnienia Wójta 

do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia zadania związanego z termomodernizacją 

budynków, a w pkt. 31 projektu uchwały dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy.  

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem o ewentualne zmiany do proponowanego porządku 

obrad. Ze strony Radnych nie zostały zgłoszone żadne uwagi – Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie w sprawie dodania do dzisiejszego porządku obrad dwóch projektów uchwał,  

w wyniku, którego proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za”.  
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Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. od nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

  

Następnie proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego został 

przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” w poniższym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady 

Gminy. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały  

Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2022.  

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

Dunajec na lata 2022-2033.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego  

(chodnik w miejscowości Ratułów etap I). 

10.Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego  

(chodnik w miejscowości Czerwienne  etap I). 

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego  

(chodnik w miejscowości  Stare Bystre). 

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy dla Gminy Nowy Targ (wystawa zwierząt 

Hodowlanych). 

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 

2021-2030.  

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. 

Józefa Piłsudskiego 4. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 

nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 1914/41, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 

2032 roku. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 

nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 14796/2, 14797, 14798, 14799, na czas oznaczony tj. 

do dnia 31 grudnia 2027 roku. 

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

stanowiącej działki ewidencyjne nr 400/16, 742/1, 400/25 położonej w miejscowości Czarny 

Dunajec. 

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

stanowiącej działki ewidencyjne nr 7637/107 położonej w miejscowości Podczerwone. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie części 

nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 7573/18 położonej w miejscowości 

Koniówka.  
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20.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec na rok 2022. 

21.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Czarny Dunajec. 

22.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 

23.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. 

24.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu 

za 2021 r. 

25.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

26.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Czarnym Dunajcu. 

27.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny 

Dunajec.  

28.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

29.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy    

 na 2022r. 

30.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy 

przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w 

związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz 

obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z 

powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

31.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do złożenia 

wniosku o dofinansowanie, przyjęcia zadania do realizacji oraz udzielenia zabezpieczenia 

zwrotu dofinansowania dla przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych 

na terenie Gminy Czarny Dunajec”. 

32.Interpelacje i zapytania Radnych. 

33.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,  

przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji. 

34.Wolne wnioski i informacje. 

35.Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

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

protokołu. 

 

Ad. pkt. 3. Z protokołem z XLII Sesji Rady Gminy zapoznał się Radny Czesław Wajda.  

 Nie wnosił uwag do protokołu, zawnioskował o jego przyjęcie  bez czytania.  

Radny Paweł Dziubek zgłosił uwagę dotyczącą wypowiedzi Wójta na temat jego prywatnego 

profilu na Facebooku i wskazał, że należy dopisać informację, że Wójt powtórzył to 

wielokrotnie. 

Radny Czesław Wajda zauważył, że Statut Rady Gminy Czarny Dunajec mówi, że w protokole 

można zapisać dosłowną wypowiedź osoby zabierającej głos lub ją streścić. Protokół z XLII 

Sesji zawiera informację Wójta o tym, że profil na Facebooku jest jego prywatnym profilem i nie 

ma potrzeby dopisywania słów „powtórzył wielokrotnie”. 
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 Radny Paweł Dziubek wskazał, że decyzją Rady Gminy protokoły z posiedzeń stałych 

Komisji nie są szczegółowe, natomiast protokół z Sesji powinien zawierać jak najwięcej 

informacji. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel ogłosił 5 min. przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w protokole z XLII Sesji zostanie 

zamieszczona zmiana, polegająca na dopisaniu słowa „wielokrotnie” w miejscu, gdzie Wójt 

poinformował, że profil na Facebooku jest jego prywatnym profilem.   

 

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

poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego Protokół z XLII Sesji Rady 

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

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

 

Ad. pkt. 4. Z protokołem z XLIII Sesji Rady Gminy zapoznał się Radny Krzysztof 

Bartoszek. Nie wnosił uwag do protokołu, zawnioskował o jego przyjęcie  bez czytania.  

W związku z tym, że pozostali Radni również nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – 

Przewodniczący poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego Protokół z XLI 

Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” bez czytania. 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji 

Uchwał Rady Gminy. 

 Wójt Gminy Marcin Ratułowski oznajmił, że informacja z jego pracy w okresie 

międzysesyjnym została Radnym przesłana i w związku z tym prosi o ewentualne pytania. 

Ze strony Radnych nie padły żadne pytania.  

 

Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy 

stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym. 

 Przewodniczący poinformował, że informacja została Radnym przesłana na portal 

radnego i jednocześnie zapytał o ewentualne pytania. 

Ze strony Radnych nie padły żadne pytania.  

 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 oraz zmiany 

Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w 

sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2022.  

 

 Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że do przedmiotowego projektu 

uchwały wprowadzone zostały autopoprawki, które omówiono podczas posiedzenia połączonych 

Komisji w dniu 24.03.2022 r., a w dniu dzisiejszym wprowadzono kolejną autopoprawkę. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula i poinformowała, że 

autopoprawka nr 2 dotyczy zwiększenia kwoty o 40.000,00 zł. Jest to związane z darowiznami, 

które wpływają na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy 

Czarny Dunajec. Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w dochodach, wydatkach i 

przychodach budżetu Gminy Czarny Dunajec.    

  

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda poinformował 

o pozytywnej opinii połączonych Komisji: Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych, Rolnictwa, 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa dla projektów uchwał, 

ujętych w pkt. 7-22 oraz w pkt. 25, 26, 30 i 31 dzisiejszego porządku obrad. 

 

 Radny Daniel Domagała zabrał głos i zwracając się do Pani Skarbnik wskazał, że w 

autopoprawkach oraz w uchwale głównej, w rozdziale 75412, dotyczącym dofinansowania do 

zakupu samochodu dla OSP, figuruje tylko Ciche Dolne i brakuje dopisku o OSP Ciche Górne. 

Pani Skarbnik oświadczyła, że obydwie jednostki OSP są wymienione w załączniku dotacyjnym 

i zapewniła, że uzupełni zapis w uchwale zasadniczej.   

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/432/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 

2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 

grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2022, która wraz z 

protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Czarny Dunajec na lata 2022-2033.  

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula i 

poinformowała, że dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny 

Dunajec na lata 2022-2033. 

  

Zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów 2022 roku. 

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia o nazwie: 

- „Przebudowa dróg gminnych "Grapa-Beskid" K360181, „Harkabuz-Beskid" K360416, 

„Kaplica-Grapa" K360180 w miejscowości Odrowąż". Realizacja zadania lata 2022-2023. 

Łączna wartość zadania 8.250.000,00zł. 

- „Poprawa jakości powietrza w Gminie Czarny Dunajec w ramach Programu STOP SMOG". 

Realizacja lata 2022-2024. Łączna kwota zadania 1.000.000,00zł.  

 

Zmiana kwot dochodów i wydatków 2023-2024 roku. 

Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciach o nazwie:  

- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę  drogi powiatowej nr 1654K Ząb-

Ratułów-Ciche-Chochołów  w miejscowości Czerwienne - etap I". Zmniejszenie łączne wartości 

zadania o kwotę 64.261,00 złotych. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.  

- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę  drogi powiatowej nr 1655K 

Rogoźnik-Ciche  w miejscowości Stare Bystre". Zmniejszenie łączne wartości zadania o kwotę 

53.287,00 złotych. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.  

- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę  drogi powiatowej nr 1651K Czarny 

Dunajec - Poronin w miejscowości Ratułów. Zmniejszenie łączne wartości zadania o kwotę 

71.984,00 złotych. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.  

 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/433/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania – stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego 

(chodnik w miejscowości Ratułów etap I). 
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 Pani skarbnik oznajmiła, że projekt uchwały dotyczy zaktualizowania wartości 

przedsięwzięcia po przetargu i ostateczna kwota w latach 2022-2023 wynosi 152.500,00 zł. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/434/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVIII/381/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 10. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu 

Nowotarskiego (chodnik w miejscowości Czerwienne  etap I). 

 Pani Skarbnik oznajmiła, że nazwa zadania otrzymuje brzmienie „Opracowanie 

dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-

Chochołów  

w miejscowości Czerwienne - etap I”.  Całkowita kwota na realizację projektu wynosi 

165.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/435/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVIII/378/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem 

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

 

 

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu   

Nowotarskiego (chodnik w miejscowości  Stare Bystre). 

 Pani Skarbnik oznajmiła, że całkowita kwota na realizację projektu wynosi 90.000,00 zł. 

Realizacja zadania w latach 2022-2023. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/436/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVIII/378/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy dla Gminy Nowy Targ 

(wystawa zwierząt Hodowlanych). 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula i poinformowała, że 

zostanie udzielona pomoc finansowa Gminie Nowy Targ w kwocie 10.000,00 zł. na zadanie: 

Pokrycie kosztów imprezy „Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu”. Jest 

to dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.   

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/437/2022 w sprawie udzielania pomocy dla Gminy 

Nowy Targ, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 15 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarny           

Dunajec na lata 2021-2030.  
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 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały Sekretarza 

Michała Jarończyka i poprosił o uwzględnienie propozycji zmian w Strategii, złożonych podczas 

posiedzenia połączonych Komisji. 

 Sekretarz Gminy Michał Jarończyk poinformował, że podjęcie uchwały związane jest z 

upływem terminu obowiązywania Strategii na lata 2014-2020 i jest procedowana od  

10 maja 2021 r., kiedy Rada Gminy zainicjowała proces opracowania nowej Strategii. 

Strategia Rozwoju Gminy Czarny Dunajec została przygotowana zgodnie z ustawą z 6 grudnia 

2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Najważniejsze zadania to określenie obszarów, 

celów, kierunków, interwencji i polityki rozwoju na terenie Gminy Czarny Dunajec. Jest to 

generalny plan postępowania władz  na najbliższe lata. Strategia ma znaczenie podczas 

pozyskiwania środków dotacyjnych. W związku ze zgłoszonymi uwagami, zostały wprowadzone 

zmiany.  W tabeli siódmej, w pkt. 2. Budowa oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Piekielnik, zgodnie z uwagą Radnego Sebastiana Chowańca zwiększona została 

kwota  do 50.000.000,00 zł. Zadanie obejmuje na chwilę obecną również projektowanie II etapu 

kanalizacji. W pkt. 5, zgodnie z uwagą Radnego Daniela Domagały dokonano poprawki nazwy; 

„Centrum sportu i  Fitness – utworzenie strefy stadionowej (budowa szatni i trybun) oraz pkt. 15 

otrzymał brzmienie: „Wykup/wymiana działek oraz budowa Sali sportowej w Ratułowie z 

infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, plac zabaw dla oddziału przedszkolnego). 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel wskazał, że zgodnie z uwagami wniesionymi na posiedzeniu 

połączonych Komisji, należało dopisać miejscowość Załuczne do zadania związanego z 

projektowaniem kanalizacji w Piekielniku.  

Sekretarz Michał Jarończyk oznajmił, że już na posiedzeniu Komisji stwierdził, że taki zakres 

kanalizacji nie ma nigdzie odzwierciedlenia. Zaplanowana i zaprojektowana jest oczyszczalnia 

ścieków w pierwszym etapie i przewiduje się rozbudowę do II etapu, ale tylko dla miejscowości 

Piekielnik. Sprawa połączenia sieci kanalizacyjnej miejscowości Załuczne z oczyszczalnią 

ścieków w Piekielniku została poddana konsultacjom społecznym i trafiła również na zebranie 

wiejskie, ale nie uzyskała akceptacji mieszkańców Piekielnika. Spółka, projektując dwa etapy, 

skupiła się tylko na miejscowości Piekielnik. Projekt nie uwzględnia szerszej skali kanalizacji.   

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że Strategia jest tylko wyznaczeniem 

kierunków, a przyszłość zweryfikuje, czy będą realizowane zadania, które zostały zawarte w 

Strategii. Słowa nie kosztują, więc prosi o dopisanie miejscowości Załuczne do zadania 

związanego z budową oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Piekielnik. Pozwoli to na  

obniżenie kosztów utrzymania. 

 Głos zabrał Radny Sebastian Chowaniec i oznajmił, że jego wniosek dotyczył zarówno 

zwiększenia zakresu inwestycji w Piekielniku, jak i projektowania oraz podłączenia 

miejscowości Załuczne. Inwestycja w Piekielniku będzie opłacalna ekonomicznie, jeśli jak 

najwięcej użytkowników zostanie do kanalizacji podłączonych. Załuczne leży naturalnie w 

zlewni, która obejmuje zarówno Piekielnik, jak i Załuczne. Należy podjąć działania, żeby kiedyś 

mieszkańcy płacili, jak najmniejsze rachunki za ścieki. Podobnie planowana jest oczyszczalnia 

na południu Gminy, która będzie obsługiwała trzy miejscowości:  Czerwienne, Ratułów i Ciche. 

Zapisy w Strategii są symboliczne, a część inwestycji nie będzie realizowana. Być może pojawią 

się nowe zadania, które nie zostały zapisane. Dodanie jednego zdania i zmiana kwoty, nie 

powinny sprawić kłopotu. 

 Następnie głos zabrał Wójt i oznajmił, że to jedno zdanie można dopisać i zwiększyć 

kwotę do 100.000.000,00 zł. Dodał, że Strategię należy realizować, a przedmiotowe zadanie leży 

pod ogromnym znakiem zapytania, ponieważ Gminy nie stać na jego realizację, a spółka PPK 

twierdzi, że jest w gorszej sytuacji finansowej niż Gmina.    

Sołtys miejscowości Odrowąż zabrał głos i zaproponował, żeby w Strategii dopisać zakup 

działki w Odrowążu pod rozbudowę szkoły podstawowej, a konkretnie pod budowę sali 

gimnastycznej. 

Wójt oznajmił, że jest to nowe zadanie, które nie może być ujęte w Strategii, ponieważ 

należałoby ponownie przeprowadzić konsultacje społeczne. Można jedynie modyfikować 
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zadania, które są ujęte w Strategii. W ubiegłym roku odbyły się dwa spotkania z Radnymi oraz 

Sołtysami i wskazane zadanie nie zostało zgłoszone.  

Na prośbę Pana Wójta, Sekretarz odczytał treść nazwy zadania związanego z budową 

oczyszczalni w Piekielniku z uwzględnieniem zgłoszonych zmian: „Budowa oczyszczalni oraz 

sieci kanalizacyjnej Piekielnik i Załuczne 2022-2026”. Wartość zadania 100.000.000,00 zł. 

Radny Paweł Dziubek stwierdził, że skoro można wpisywać do Strategii różne rzeczy i jak ktoś 

powiedział, nikt nie patrzy na Strategię, to są to pieniądze wyrzucone w błoto. 

Sekretarz Gminy Michał Jarończyk przypomniał, że główną częścią raportu Wójta Gminy, 

sporządzanego co rok, jest relacja z wykonania zadań, zawartych w Strategii Gminy.     

Poprzednia Strategia była dogłębnie analizowana. Niektóre zadania okazały się zbyt abstrakcyjne 

i dlatego nie zostały zrealizowane, ale większość zadań została zrealizowana.  

Sekretarz podkreślił, że Strategia jest drogowskazem i zawiera dużo zadań, ale wiele z tych 

zadań udaje się realizować dzięki dotacjom. Z tak rozbudowanego katalogu zadań, często 

wybiera się te inwestycje, na które w danym momencie można pozyskać dotacje. Sekretarz 

podkreślił, że inwestycje, zawarte w Strategii mają większą szansę na realizację i  ujęcie ich w 

Strategii niejednokrotnie zwiększa szansę na dotacje.    

Radny Paweł Dziubek stwierdził, że ma mieszane myśli odnośnie poparcia Strategii. 

Radny Tomasz Turski zapytał, ile kosztowało przygotowanie Strategii. 

Sekretarz oznajmił, że udzieli odpowiedzi w wolnych wnioskach. 

Radny Tomasz Turski stwierdził, że Strategia pewnie dużo kosztowała,  a zawarte w niej zadania 

będą albo nie będą realizowane. Radny wymienił bardzo kosztowne inwestycje i oświadczył, że o 

części z nich nie słyszał. Stwierdził, że nie było odpowiednich konsultacji i zdania zostały w niej 

umieszczone „różnie”. Dodał, że nie było to odpowiednio konsultowane z Radnymi. 

Pan Wójt odniósł się do słów Radnego i oznajmił, że cały poprzedni rok trwały prace nad 

Strategią. Odbyły się dwa plenarne spotkania z  Radnymi, Sołtysami oraz z przedstawicielami 

firmy, która przygotowała Strategię. Wójt podkreślił, że wszyscy Radni i Sołtysi byli 

poinformowani o spotkaniach, więc nieprawdą jest, że nie konsultowano z Radnymi szczegółów 

Strategii. Podczas tych spotkań, Radni i Sołtysi zgłaszali swoje uwagi, które uwzględniono w 

Strategii. Wójt zaapelował, aby Radni byli odpowiedzialni i interesowali się dokumentami, 

przygotowywanymi przez urząd, zwłaszcza tak ważnym dokumentem jakim jest Strategia 

Rozwoju Gminy Czarny Dunajec.   

Sołtys Piekielnik Władysław Lenart  zabrał głos i oznajmił, że jego zdaniem dokument dotyczący 

Strategii Rozwoju Gminy jest dobrze przygotowany i osobiście brał udział w konsultacjach dwa 

razy; w Sali Obrad w Urzędzie Gminy oraz w Sali Widowiskowej CKiP, gdzie konsultacje 

przeprowadzono z przedstawicielami firmy przygotowującej Strategię. Sołtys dodał, że Radni i 

Sołtysi, którzy chcieli wziąć udział w konsultacjach mogli zgłaszać poprawki do Strategii. 

Dokument jest właściwie przygotowany i pozwala Wójtowi i Władzom Gminy patrzeć 

perspektywicznie na działania podejmowane w Gminie. sołtys wyraził nadzieję, że Wójt będzie 

podejmował się realizacji zadań ujętych w Strategii. 

Następnie głos zabrała Radna Lucyna Hosaniak, która również potwierdziła swój udział w 

konsultacjach i wyraziła nadzieję na realizację zadań, które zgłosiła do Strategii. Radna 

podziękowała serdecznie za wprowadzenie do Strategii zgłoszonych przez nią zadań.    

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, 17 głosami „za” 

i 2 głosami „wstrzymującymi się”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/438/2022 w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2030, która wraz z protokołem 

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

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Czarny 

Dunajec przy ul. Józefa Piłsudskiego 4. 
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 Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały, który 

ma na celu umożliwienie  rozpatrzenia wniosku złożonego przez mieszkańca, który zwrócił się 

do Wójta Gminy Czarny Dunajec o zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 

23,50 m
2
 położonego w budynku zlokalizowanym w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa 

Piłsudskiego 4 na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku, gdzie wnioskodawca 

prowadzi działalność gospodarczą tj. prowadzi zakład fotograficzny.  

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku zlokalizowanym 

w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 4, jest zasadne. 

 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/439/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 

w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Józefa Piłsudskiego 4, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 1914/41, na czas oznaczony tj. do 

dnia 31 grudnia 2032 roku. 

 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska 

Mariusz Hajduk i wyjaśnił, że ma on na celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez mieszkańca 

gminy w celu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 

1914/41 o pow. 0,0362 ha, położonej w miejscowości Czarny Dunajec na czas oznaczony tj. do 

dnia 31 grudnia 2032 roku.  

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana będzie przez dzierżawcę do prowadzenia 

działalności gospodarczej tj. budowy domów z bali. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1914/41 o pow. 

0,0362 ha, położonej w miejscowości Czarny Dunajec na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 

2032 roku, jest zasadne. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/440/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec 

umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 1914/41, 

na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania – stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 14796/2, 14797, 14798, 14799, na 

czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku. 
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 Kierownik Mariusz Hajduk wyjaśnił, że przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały 

ma na celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Koło Łowieckie Wspólnota w celu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 14796/2, 14797, 14798, 

14799 o pow. 13,8721 ha, położonej w miejscowości Czarny Dunajec na czas oznaczony tj. do 

dnia 31 grudnia 2027 roku.  

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana będzie przez dzierżawcę jako strzelnica sportowa, 

która służyć będzie mieszkańcom gminy oraz sympatykom strzelectwa w celu podnoszenia 

swoich umiejętności strzeleckich. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 14796/2, 14797, 

14798, 14799 o pow. 13,8721 ha, położonej w miejscowości Czarny Dunajec na czas oznaczony 

tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku, jest zasadne. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/441/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec 

umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 14796/2, 

14797, 14798, 14799, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku, która wraz z 

protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 

nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 400/16, 742/1, 400/25 położonej w 

miejscowości Czarny Dunajec. 

 Kierownik Mariusz Hajduk wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały ma na celu 

rozpatrzenie wniosku złożonego przez mieszkańca w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

działki ewidencyjne nr 400/16, 742/1, 400/25, o powierzchni 0,2433 ha, stanowiącej własność 

Gminy Czarny Dunajec, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi KW Nr 

NS1T/00075051 /2. 

Przedmiotowa nieruchomość dzierżawiona jest przez mieszkańca od 2002 r. Obecnie obowiązuje 

umowa dzierżawy, która została zawarta na 10 lat. Dzierżawca wystąpił do Wójta z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na zabudowę przedmiotowej nieruchomości. Po otrzymaniu zgody, dzierżawca 

wykonał ciążące na nim obowiązki w zakresie uzyskania stosownej zgody od właściwego organu 

budownictwa. Po otrzymaniu zgody na zabudowę nieruchomości wystąpił do tut. Organu z 

wnioskiem o sprzedaż nieruchomości. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

 Zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawodawca dopuścił możliwość sprzedaży nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym jeśli nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na 

budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie 

z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega 

się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co 

najmniej 10 lat.  

W związku z powyższym wyrażenie zgody na sprzedaż, działek ewidencyjnych nr 400/16, 742/1, 

400/25, o powierzchni 0,2433 ha, stanowiącej własność Gminy Czarny Dunajec, dla której Sąd 

Rejonowy w Nowym Targu prowadzi KW Nr NS1T/00075051 /2, jest zasadne. 
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Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/442/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 400/16, 742/1, 

400/25 położonej w miejscowości Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania – stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 

nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 7637/107 położonej w miejscowości 

Podczerwone. 

 Kierownik Mariusz Hajduk wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały ma na celu 

rozpatrzenie wniosku złożonego przez mieszkańców w celu sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej wg załączonego wstępnego projektu podziału działkę ewidencyjną nr ewid. 

7637/107, o powierzchni 0,0447 ha, stanowiącej własność Gminy Czarny Dunajec, dla której 

Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi KW Nr NS1T/00142508/2. 

Wnioskodawcy jako uzasadnienie swojego wniosku, wskazali, iż zakup przedmiotowej 

nieruchomości doprowadzi do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

stanowiącej działkę nr ewidencyjny 6426/207. 

Rada Sołecka miejscowości Podczerwone pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.  

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawodawca dopuścił możliwość sprzedaży nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę 

nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 

nieruchomości.  

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu (nieobecny na 

sali Pan Rafał Rubiś), jednogłośnie 18 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/443/2022 w 

sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej działki 

ewidencyjne nr 7637/107 położonej w miejscowości Podczerwone, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie części 

nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 7573/18 położonej w miejscowości 

Koniówka.  

 Kierownik Mariusz Hajduk wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały ma na celu 

rozpatrzenie wniosku złożonego przez mieszkańców w celu sprzedaży części nieruchomości, 

położonej 

w miejscowości Koniówka (łączna powierzchnia działki: 0,0930 ha), oznaczonej nr ewid. 

7573/18, o powierzchni 0,0155 ha, stanowiącej własność Gminy Czarny Dunajec, dla której Sąd 

Rejonowy w Nowym Targu prowadzi KW Nr NS1T/00158269/9. 

Wnioskodawcy jako uzasadnienie swojego wniosku, wskazali, iż zakup przedmiotowej 

nieruchomości doprowadzi do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

stanowiącej działki nr ewidencyjny 238/1, 238/2, 239, 246/1, 246/2, 247/1. 

Rada Sołecka miejscowości Koniówka pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.  

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawodawca dopuścił możliwość sprzedaży nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę 
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nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 

nieruchomości.  

Radny Paweł Dziubek poprosił o wyświetlenie na mapie większego zakresu powierzchni 

miejscowości Koniówka, aby zobaczyć jak długa jest działka należąca do Gminy, a której część 

stanowi przedmiot sprzedaży. Kierownik wskazał na mapie przedmiotową działkę, należącą do 

Gminy i część przeznaczoną na sprzedaż. 

Głos zabrał również Sołtys miejscowości Koniówka  i potwierdził słowa Kierownika. 

Radny Paweł Dziubek stwierdził, że nie ma sensu sprzedaż części działki, na której w 

przyszłości można zrobić drogę. 

Wójt odniósł się do słów Radnego i wyjaśnił, że jest już w tej okolicy droga, na której w 

ubiegłym roku wylano nowy asfalt. Wskazana nieruchomość przebiega po działkach 

mieszkańców Koniówki, więc nie ma możliwości poprowadzenia drogi w tym miejscu. Wójt 

podkreślił, że sprzedaż części nieruchomości jest korzystna dla Gminy, a zwłaszcza dla Sołectwa 

Koniówka, ponieważ mieszkanka mogłaby tę działkę zasiedzieć.   

Radny Paweł Dziubek podkreślił jeszcze raz, że jeżeli jest możliwość wykorzystania tej 

nieruchomości pod drogę, to nie należy jej sprzedawać. Radny dodał, że jeżeli jest dalszy ciąg 

starej drogi, to można ją kiedyś odnowić, bo będzie potrzebna przyszłym właścicielom działek, 

którzy będą mieć dojazd do swoich nieruchomości. 

 

Przewodniczący poprosił Kierownika Mariusza Hajduka o przygotowanie mapy z większym 

zakresem obszaru Koniówki, o co poprosił Radny Paweł Dziubek i zarządził 10 min. przerwy. 

 

Po przerwie Kierownik przedstawił mapę, na której wskazał przebieg przedmiotowej działki oraz 

fragment przeznaczony do sprzedaży.  

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/444/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe zbycie części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 7573/18 

położonej w miejscowości Koniówka, która wraz z protokołem imiennego głosowania – 

stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec 

na rok 2022. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Komunalnego Adam Mucha i wyjaśnił, 

że różnica obecnego programu w stosunku do ubiegłorocznego polega na zmianie schroniska, do 

którego będą trafiały bezdomne psy. Będzie to schronisko dla bezdomnych zwierząt „RAFIK”, 

zlokalizowane w Bolesławiu przy ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław, prowadzone przez JUKO 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, ul. Józefa Piłsudskiego 54/40. 

Kierownik oznajmił, że pozostałe elementy programu nie ulegają zmianie. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/445/2022 w sprawie wprowadzenia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Czarny Dunajec na rok 2022, która wraz z protokołem imiennego głosowania – 

stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt. 21. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Komunalnego Adam Mucha. 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/446/2022 w sprawie regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 

 Projekt uchwały zaprezentowała Koordynator ds. uzależnień Ewa Smardz-Chlebek i 

wyjaśniła, że ponowne uchwalenie programu wynika ze zmiany ustawy dotyczącej zdrowia 

publicznego oraz zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Najważniejsze zmiany, które wprowadzają w/w ustawy polegają m.in. na tym, że obowiązywać 

będą teraz wspólne programy dla przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, dodatkowo 

pojawi się obowiązek uwzględnienia uzależnień behawioralnych. Okres przyjmowania programu  

zostanie wydłużony do czterech lat.  

Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że sprawozdanie z pracy komisji do spraw 

uzależnień zostanie przedłożone Radnym na kolejnej Sesji. 

W związku z pytaniami i uwagami Radnych: Tomasza Turskiego oraz Pawła Dziubka, 

dotyczącymi wydatków w preliminarzu, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował 

wprowadzenie zmiany polegającej na zamianie czasu wydatkowania z 2022-2025 na rok 2022. 

Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, iż co rok będzie uchwalany nowy preliminarz. 

Następnie Radny Tomasz Turski zapytał, czy wydatek w kwocie 210.000,00 zł. na świetlice w 

trzech szkołach dotyczy bieżącego roku, czy okresu czterech lat i czy będzie możliwość 

korygowania tej kwoty oraz szkół, do których trafią środki z preliminarza. Wójt wyjaśnił, że 

chodzi o wydatki na rok 2022, a kolejne wydatki będą ustalane podczas planowania budżetu na 

kolejne lata i zostaną podjęte działania mające na celu poszerzenie oferty poradni oraz 

psychologów w innych szkołach. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, 16 głosami 

„za”, 2 głosami „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymał się” podjęła Uchwałę Nr XLIV/447/2022 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania – stanowi zał. nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rafał Wilkus poinformował, że sprawozdanie 

zostało Radnym przekazane i prosi o ewentualne pytania. 

Nikt nie wnosił pytań. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 stanowi zał. nr 26 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Czarnym Dunajcu za 2021 r. 

 Dyrektor GOPS Rafał Wilkus omówił główne informacje zawarte w sprawozdaniu, a 

następnie złożył podziękowania Radzie Gminy, Panu Wójtowi i Pani Skarbnik za coroczne 

zabezpieczanie środków finansowych na realizację przedstawionych w sprawozdaniu zadań oraz 

asystentom rodziny pracującym w ośrodku pomocy społecznej, pracownikom społecznym, 

wszystkim instytucjom, które pracują na rzecz rodziny.  

Następnie Pan Dyrektor odczytał list od jednej z sióstr Albertynek ze Lwowa, która wyraziła 

podziękowania za zorganizowanie zbiórki ok. sześciu ton artykułów spożywczych i 
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przemysłowych oraz za wpłaty na rzecz przytuliska dla bezdomnych kobiet i matek 

wychowujących samotnie dzieci we Lwowie. 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu za 

2021 r. stanowi zał. nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

 Dyrektor GOPS Rafał Wilkus  poinformował, że podjęcie uchwały w nowej treści wynika 

z konieczności dostosowania zapisów do aktualnych przepisów i zasad mających wpływ na 

organizację i realizację usług. Od dnia 01.01.2022 r. zmieniło się kryterium dochodowe i 

odpłatność za usługi w obecnej formie mieściłaby się poniżej kryterium. Zatem należało 

zaktualizować przepisy. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/448/2022 w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania, która wraz z protokołem imiennego głosowania – 

stanowi zał. nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czarnym Dunajcu. 

 Dyrektor GOPS Rafał Wilkus poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały 

związane jest przede wszystkim ze zmianą siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Czarnym Dunajcu. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/449/2022 w sprawie uchwalenia  statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania – stanowi zał. nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Czarny Dunajec.  

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Bartoszek poinformował, 

że Komisja odbyła trzy posiedzenia w sprawie przedmiotowej skargi.  

W drodze głosowania, w którym wzięło udział 5 członków Komisji, uznano skargę za zasadną, 

przy 2 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Projekt uchwały został 

przedłożony do biura Rady Gminy celem ostatecznego rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel udzielił głosu Maciejowi L., który jest autorem skargi. 

Skarżący na wstępie przedstawił procedurę przyznawania przez Wójta Gminy Czarny Dunajec 

dotacji klubom sportowym, po czym wymienił kwoty, jakie otrzymał jego klub na przestrzeni 

ubiegłych lat oraz opisał problemy z jakimi boryka się Klub „Harnasie”. Wyraził swoje 

niezadowolenie ze sposobu udzielania dotacji i stwierdził, że są one przyznawane 

niesprawiedliwie. Następnie Pan Maciej zwrócił się do Radnych, żeby podjęli działania w 

kierunku nadania mocy prawnej komisji przyznającej dotacje klubom sportowym, a żeby Wójt  

był organem formalnym lub żeby wprowadzono ograniczenie przesunięć kwot dotacji między 

klubami przez Pana Wójta do 5-10%. Skarżący zaproponował, aby komisja, która ocenia wnioski 
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i proponuje kwoty była decyzyjna i była organem ostatecznym. Następnie Pan L. wskazał, że 

skład komisji ma duże znaczenie i członkowie komisji powinni być związani ze sportem, żeby 

kierowali się obiektywizmem podczas oceniania wniosków. 

Skarżący stwierdził, że kluby dostają dotacje wg sympatii Pana Wójta, ponieważ jego klub co 

rok przedstawiał wyniki, które były głównym wyznacznikiem przydzielania środków, ale to inne 

nowopowstałe kluby, które nie pracują z dziećmi dostawały dużo większe kwoty. Dodał, że jego 

klub zawsze dba o promocję Gminy Czarny Dunajec, wywieszając gminne banery na różnych 

turniejach, na które są zapraszani pracownicy urzędu. 

Kończąc, podziękował komisji oraz Wójtowi za tegoroczne przydzielenie dotacji w kwocie 

5.000,00 zł. 

Radny Tomasz Turski poparł uwagi i sugestie skarżącego, co do zmian w regulaminie 

przyznawania środków. Stwierdził, że środki nadal przyznawane są w sposób dowolny. 

Radny Paweł Dziubek zabrał głos i zapytał, czy Wójt chce się wypowiedzieć w przedmiotowym 

temacie. 

Pan Wójt przyznał, że jak wcześniej wspomniano, ma prawo do przyznawania środków wg 

własnego uznania i tym się kieruje. Dodał, że odebranie mu tego przywileju, będzie wiązało się z   

pozbawieniem dotacji dla klubów. Wójt zwrócił się do Radnych: Pawła Dziubka i Tomasza 

Turskiego i oznajmił, że maja pełne prawo wnioskować o zwiększenie kwoty przeznaczonej na 

dotacje dla klubów sportowych, ale muszą się liczyć z tym, że trzeba będzie zrezygnować z 

jakiegoś zadania, żeby tę pulę można było zwiększyć.  

Radny Paweł Dziubek zwrócił się do Wójta i oznajmił, że on z Panem Turskim nie dzielił 

środków przeznaczonych dla klubów, tylko Wójt i powinien on przemyśleć swoje postępowanie. 

Należało dać Klubowi „Harnasie” te 5.000,00 zł., ponieważ nie jest to duża kwota, zwłaszcza, że 

środki zostały. Radny dodał, że wszystkich trzeba równo traktować i wspierać, a Klubowi 

„Harnasie” należy się słowo „przepraszam”.  

Wiceprzewodniczący Bartłomiej Bukowski nawiązał do tematu klubów sportowych i zapytał, 

czy „Delta Pieniążkowice” ma zarejestrowaną działalność poza Gminą Czarny Dunajec, 

ponieważ na wnioskach klubu oraz decyzjach komisji widnieje miejscowość Raba Wyżna. 

Radny zapytał, dlaczego wobec tego klub otrzymał u nas dotację.  

Radny Sebastian Chowaniec wyjaśnił, że prezes klubu „Delta” mieszka  w Bukowinie Osiedle, 

która należy do Gminy Raba Wyżna i dlatego działalność zarejestrowana na adres domowy 

prezesa. Natomiast klub działa na terenie naszej Gminy i skupia młodzież z naszego terenu. 

Wójt odniósł się do słów Radnego Pawła Dziubka i wyjaśnił, że podejmując w roku 2021 

decyzję dotyczącą dzielenia środków dla poszczególnych klubów, uznał, że przyznanie dotacji 

Klubowi „Harnasie” na zakup pistoletu na kulki, gazu do kulek i udział w turniejach nie jest 

priorytetem Gminy i wydawanie pieniędzy publicznych na ten cel jest zbyteczne. Wójt dodał, że 

przydzielając środki klubowi w bieżącym roku, liczył na zorganizowanie przez Klub „Harnasie” 

zajęć dla dzieci i młodzieży, natomiast klub zakupi za pieniądze publiczne sprzęt do zabawy. 

Może się to spotkać z różnym odbiorem społecznym, ponieważ dla części społeczeństwa 

wydanie pieniędzy publicznych na zabawę nie ma sensu i można lepiej spożytkować te środki, 

np. kupując kilka kompletów nart. Wójt oświadczył, że kieruje się tym co najważniejsze, a 

mianowicie wspieraniem działalności kilku znaczących klubów. Jeśli chodzi o wspomnianą 

„Deltę Pieniążkowice”, zdaniem Wójta komisja wydzieliła zbyt niską kwotę dotacji, co może 

wiązać się z upadkiem klubu. 

Następnie Wójt zaznaczył, że ciąży na nim odpowiedzialność za kluby sportowe i nie przyznając 

środków Klubowi „Harnasie” uzasadnił swoją decyzję Panu L i uważa ją za słuszną. Wójt dodał, 

że klub korzysta z hali sportowej na zasadach preferencyjnych, na co inne kluby się skarżą.  

Radny Paweł Dziubek stwierdził, że nie rozumie takiego postępowania, ponieważ dotacja nie 

została przydzielona, jak napisano z powodu braku środków, a pieniądze w kwocie ok. 10.000,00 

zł. – 15.000,00 zł. były dostępne, więc dlaczego nie można ich było przeznaczyć dla klubu. 

Sekretarz Michał Jarończyk zabrał głos i oświadczył, że był członkiem komisji rozdzielającej 

środki. Oznajmił, że istotnie została kwota 10.000,00 zł. i pozostała ona do dyspozycji Pana 
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Wójta, ponieważ komisja uznała, że trudno wybrać, któremu klubowi ją przeznaczyć, ponieważ 

potrzeby były znacznie większe, niż pokryłaby to kwota 10.000,00 zł. Sekretarz zaapelował, aby 

nie  powtarzać, że była to kwota, która została i nie wiadomo było na co ją przeznaczyć. Trzeba 

było wybrać potrzeby, które są najważniejsze. 

Radny Tomasz Turski podniósł, że składał wniosek, aby środki z programu do walki z 

alkoholizmem przenieść  na potrzeby związane ze sportem.  Radny zaproponował uproszczenie 

wniosków składanych przez kluby, argumentując to faktem, że Wójt przydziela środki wg 

własnego uznania. 

Pan Wójt stwierdził, że w styczniu b.r. Rada Gminy podejmował nową uchwałę w sprawie 

przyznawania środków dla klubów sportowych i szkoda, że wtedy Radny Tomasz Turski  nie 

wyraził swojego zdania. 

Wiceprzewodniczący Bartłomiej Bukowski podniósł, że pytając o Klub „Delta Pieniążkowice”, 

nie był przeciwko udzielaniu im dotacji, ale chciał uniknąć problemów, związanych z 

przydzielaniem dotacji klubom spoza terenu Gminy Czarny Dunajec, ponieważ jest to 

bezprawne. Radny wskazał, że należy zwrócić uwagę, aby Klub „Delta” przerejestrował swoją 

działalność do naszej Gminy, ponieważ w klubie gra młodzież z terenu Gminy Czarny Dunajec i 

treningi odbywają się w Pieniążkowicach. 

Wójt oznajmił, że w bieżącym roku nie podpisał jeszcze umów odnośnie klubów sportowych i 

we wskazanym zakresie nastąpi weryfikacja, aby kwestie formalne były spełnione.     

Radna Bogumiła Kokoszka zwróciła uwagę na fakt, że w punkcie 22 dzisiejszej Sesji, kiedy 

podejmowano uchwałę  dotyczącą przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025, Radni: Paweł Dziubek i 

Tomasz Turski głosowali przeciw podjęciu tej uchwały. Radna wskazała, że program zawiera 

prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych i jest na to przeznaczona odpowiednia kwota, 

więc niesłuszne są uwagi, że komisja nie działa na rzecz rozwoju sportu i klubów sportowych. 

Radny Daniel Domagała wyraził swoje oburzenie w kwestii uczestnictwa w posiedzeniu komisji, 

przydzielającej środki,  osoby składającej wniosek. Następnie Radny odniósł się do propozycji 

Radnego Tomasza Turskiego, dotyczącej przesunięcia środków na sport z programu 

rozwiązywania problemów alkoholowych i stwierdził, że nie wie jak Radny chce to zrobić, 

głosując razem z Panem Dziubkiem przeciwko tej uchwale.  

Radny Tomasz Turski zwrócił się do Radnej Bogumiły Kokoszki i oznajmił, że głosował 

przeciwko wysokim stawkom za posiedzenia dla członków komisji, a nie przeciwko środkom, 

które są przyznane na bliżej nieokreślone zajęcia. Następnie Radny zwrócił się do Radnego 

Daniela Domagały i oznajmił, że ma prawo jako Radny oraz jako obserwator, uczestniczyć w 

posiedzeniu komisji przyznającej dotacje. Radny stwierdził, że lepiej, żeby Radny Domagała się 

nie wypowiadał w kwestii dotacji, ponieważ niewiele robiąc, szkoli te same dzieci, które szkoli 

KS Chochołów i dostaje środki zawsze z nadwyżką  z uwagi na sympatię Pana Wójta. 

Radny Paweł Dziubek ponownie zwrócił się do Wójta i zaapelował, żeby nie obwiniać nikogo, 

ale z każdym klubem rozmawiać i go wspomagać. 

Radny Daniel Domagała oświadczył, że Pan Tomasz nie będzie mu mówił, co może, a co nie i 

nie może narzucać sposobu działania. Radny podkreślił, że wnioski oraz sprawozdania składa 

zgodnie z przepisami  oraz działa zgodnie z regulaminem i dlatego dostaje środki. Jeśli chodzi o 

udział w komisji, być może Radny Turski miałby takie prawo, ale zdaniem Radnego byłoby to 

nielogiczne, żeby osoba, która składa wniosek, „patrzyła na ręce” komisji przydzielającej 

dotacje.   Jest to nie wskazane, ponieważ byłoby to wywieranie presji psychicznej na członków 

komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel zwrócił uwagę, że dyskusja znacznie odbiega od 

tematu przedmiotowej skargi, po czym oddał głoś skarżącemu. 

Pan Maciej L. odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta, jakoby kluby skarżyły się na zajmowanie 

przez Klub „Harnasie” wielu godzin na hali sportowej i wyjaśnił, że jego klub korzysta z hali 

jedynie raz w tygodniu, a inne kluby kilka razy. Następnie oświadczył, że paintball też jest 
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dyscypliną sportową i żeby dzieci odnosiły sukces i klub miał wyniki, potrzebny jest sprzęt, na 

zakup którego potrzebne są pieniądze. 

Radny Czesław Wajda zabrał głos i zwracając się do skarżącego, zapytał ilu członków liczy Klub 

„Harnasie”.  Pan Maciej L. oznajmił, że jest osiemnaścioro dzieci w wieku od sześciu do 

dwunastu lat oraz dwóch dorosłych. Dodał, że musiał zawiesić działalność ze względu na 

problemy finansowe związane z zakupem sprzętu, potrzebnego do trenowania i uczestnictwa 

dzieci w zawodach.  

Radny Paweł Dziubek wspomniał, że Pan Wójt opowiada się za powstaniem strzelnicy, na której 

będą mogły ćwiczyć osoby, które w przyszłości będą dobrymi strzelcami, a paintball też rozwija 

tę dyscyplinę, więc warto jest wspierać taki klub, który wnosi coś nowego i przydatnego w 

przyszłości.   

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, 6 głosami „za”, 

10 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” nie podjęła uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec.  

Protokół imiennego głosowania – stanowi zał. nr 30 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2022 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poinformował, że Radni otrzymali plan 

pracy Komisji Rewizyjnej i prosi o ewentualne uwagi i propozycje. 

W związku z tym, że nikt nie zgłosił żadnych uwag, przystąpiono do głosowania. 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu (Radny 

Sebastian Chowaniec nieobecny podczas głosowania), jednogłośnie 17 głosami „za”, podjęła 

Uchwałę Nr XLIV/450/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2022 rok, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 31 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy  na 2022r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poinformował, że Radni otrzymali plany 

pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok. Radni zostali poproszeni o wnoszenie swoich 

uwag  

i Radny Daniel Domagała zgłosił wniosek, żeby do planu pracy komisji budżetowej dopisać w 

każdym kwartale punkt dotyczący wolnych wniosków i spraw bieżących. 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu (Radny 

Sebastian Chowaniec nieobecny podczas głosowania), jednogłośnie 17 głosami „za”, podjęła 

Uchwałę Nr XLIV/451/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy  na 2022r, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 32 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 30. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, 

którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 

oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z 

powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Sekretarz Gminy Michał Jarończyk poinformował, że Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o 

zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na 

terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 682) wprowadziła modyfikację kręgu obywateli Ukrainy uprawnionych do korzystania z 
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pomocy przewidzianej ustawą, rozszerzając go osoby, które przybyły na terytorium Polski w 

inny sposób niż bezpośrednio z terytorium Ukrainy.  A zatem należało dokonać odpowiedniej 

zmiany w treści Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 

28 marca 2022 r. 

Radny Krzysztof Bartoszek odniósł się do zapisu w ustawie, który mówi o udzielaniu pomocy 

osobom, które przybyły do Polski z terytorium Ukrainy, a czy uchodźcy przekraczający granicę z 

innych krajów  też będą objęci pomocą. 

Sekretarz Michał Jarończyk oznajmił, że nie można objąć zakresem pomocy innych osób, dopóki 

ustawodawca nie zmieni definicji. Gmina nie może udzielić pomocy w szerszym zakresie, niż 

przewiduje to ustawa. 

Radny Paweł Dziubek zapytał, czym będą dowożone osoby potrzebujące opieki zdrowotnej. Czy 

będą to samochody specjalne, czy te, które posiada Gmina. Sekretarz wyjaśnił, że będą do tego 

służyć pojazdy gminne lub inne, wynajęte na zlecenie. Sekretarz dodał, że w razie potrzeby, 

będzie można wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. 

Radny Kazimierz Dzielski nawiązał do pytania Radnego Bartoszka i zapytał, czy osoby 

przekraczające granice z innych krajów, niż Ukraina nie mogą liczyć na naszą pomoc.  

Sekretarz oznajmił, ze jeżeli zajdzie taka potrzeba, to oczywiście trzeba udzielić pomocy, ale 

będzie to pomoc bardziej spontaniczna, przede wszystkim ze strony mieszkańców. 

Pan Wójt dodał, że w Sejmie trwają prace nad zmianą przedmiotowej ustawy. 

   

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie, 

18 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/452/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy 

wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 33 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 31. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do 

złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia zadania do realizacji oraz udzielenia 

zabezpieczenia zwrotu dofinansowania dla przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja 

budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec”. 

 Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Michał Jarończyk i oznajmił, że podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest niezbędne z uwagi na fakt, iż Gmina zamierza aplikować o środki 

dotacyjne w ramach ciągłego programu priorytetowego: Klimatyczne Uzdrowiska Część 2) 

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin 

uzdrowiskowych oraz przyjęcia do realizacji określonego we wniosku przedsięwzięcia, tj.: 

Projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec”.  

Wniosek już raz został złożony, ale okazało się, że niezbędne jest zaktualizowanie audytu. z 

uwagi na powyższe, przygotowano stosowne dokumenty. Obecnie jest możliwość wystąpienia z 

wnioskiem, który można złożyć do dnia 31 marca b.r. Przedmiotowa uchwała upoważnia Wójta 

Gminy Czarny Dunajec do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek dotyczy budynków 

szkół w: Podczerwonem, Dziale, Piekielniku, Cichem.  

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu, jednogłośnie  

18 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XLIV/453/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Czarny Dunajec do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia zadania do realizacji 

oraz udzielenia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania dla przedsięwzięcia pn.: 

„Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec”, która wraz 

z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 34 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt. 32. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Bukowski zwrócił się do Pana Wójta i 

zapytał, dlaczego tak tanio została sprzedana działka w Czarnym Dunajcu, przy ul. Nadwodnej 

firmie, która buduje domy z bali. Wójt wyjaśnił, że wynegocjował lepszą cenę w stosunku do 

wyceny działki. Dodał, że w roku ubiegłym, sprzedawana była nieruchomość na ul. Nadwodnej 

o podobnym przeznaczeniu za niższą kwotę. W umowie sprzedaży nieruchomości zaznaczono, 

że stan prawny nie jest do końca wyjaśniony. 

Radny Kazimierz Dzielski zapytał, jaka jest kwota sprzedaży przedmiotowej działki.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy oznajmił, że jest to kwota 408.060,00 zł. Następnie zwrócił 

się do Wójta i wskazał, że kiedy chodziło o budowę PSZOK-a, Wójt powiedział, że jest to teren 

komercyjny, a działki na terenie komercyjnym mają cenę za metr 200-250 zł. Przy sprzedaży 

działki potraktowano ten teren, jako teren śmietniska, jeżeli chodzi o inwestycje, jest to teren 

komercyjny. Radny podkreślił, że są to sprzeczne informacje. 

Wójt oznajmił, że teren pod budowę PSZOK-a nie był terenem wysypiska. Wiceprzewodniczący 

Bartłomiej Bukowski oznajmił, że jako dziecko wielokrotnie jeździł tam na rowerze i w tym 

miejscu było wysypisko śmieci. Radny podkreślił, że widział wyniki badań geologicznych i wie 

jaki to był teren. 

Wójt zapytał, czy Radny widział badania gminne, czy prywatne.  

Radny oświadczył, że widział wyniki obydwu badań i są one sprzeczne. Następnie ponowił 

pytanie, dlaczego jeśli chodzi o sprzedaż, to teren jest potraktowany jako wysypisko, a jeżeli 

chodzi o budowę, to jest to teren komercyjny. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy Michał Jarończyk i wyjaśnił, że teren przedmiotowej działki nie 

jest jednakowy pod względem prawnym, a teren przeznaczony pod PSZOK nie był przedmiotem 

postępowania administracyjnego, które doprowadziło do wydania decyzji o rekultywacji (projekt 

opracowała firma Conseko) i nie był przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. Sekretarz dodał, ze wg dokumentów będących w posiadaniu urzędu, część 

działki nie była traktowana jako czasza składowiska. Tam miało być zlokalizowane zaplecze dla 

projektu zapewniającego rekultywację wysypiska. Słowo „wysypisko” używane jest w mowie 

potocznej, ponieważ nie do końca wyjaśniona jest sprawa przedmiotowego gruntu. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska do dzisiaj nie wprowadził żadnych nakazów w związku z tym  

terenem. Dwukrotnie zwrócił się do wyższej instancji w Warszawie o zajęcie stanowiska i do 

dzisiaj nie ma odpowiedzi. Prowadzono rzetelną analizę przez uprawniony podmiot  na 

piezometrach jakości wody i nie wykazano żadnych przekroczeń w wodzie. Badanie wody jest 

miarodajnym badaniem, co potwierdzają specjaliści. Sekretarz podkreślił, że urząd opiera się na 

powyższych badaniach, chcąc uregulować ostatecznie stan składowiska i zamknąć sprawę. W 

świetle przywołanych badań, zbędne wydają się kosztowne działania rekultywacyjne i teren 

nadaje się do użytku. 

 

Ad. pkt. 33. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,  

przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od ostatniej Sesji nie wpłynęła żadna 

interpelacja do biura Rady Gminy.  

 

Ad. pkt. 34. Wolne wnioski i informacje. 

 W tym punkcie, jako pierwszy głos zabrał Wiceprzewodniczący Bartłomiej Bukowski i 

zwrócił się do Wójta z prośbą o pomoc i wsparcie działań Kierownika Referatu Budownictwa 

Krzysztofa Kowalczyka w ocaleniu drzewa na terenie budowy żłobka, które daje dzieciom cień. 

  

Radny Daniel Domagała zwrócił się z prośbą, żeby posiedzenia stałych Komisji (oprócz Komisji 

Budżetowej) odbywały się w poniedziałki, tak jak to było ustalone. Natomiast posiedzenie 
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Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych powinno odbywać się w czwartki, nie wcześniej 

niż o godz. 13
00

. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel oznajmił, że posiedzenie połączonych Komisji odbyło się 

wyjątkowo w czwartek, z uwagi na potrzebę omówienia projektu uchwały, dotyczącego strategii 

rozwoju Gminy. Zapewnił, że posiedzenia będą się odbywać w trybie wcześniej ustalonym. 

Radny Paweł Dziubek zapytał, kiedy zostanie udzielona odpowiedź na jego interpelację, 

dotyczącą  drogi w Cichem, która została ludziom odebrana. Radny wspomniał, że Pan Czesław 

Wajda kiedyś go przepytywał „tak, czy nie, tak, czy nie” i Radny też chce dziś zapytać, czy Wójt 

przypomina sobie, aby na tę drogę Gmina przeznaczała jakieś środki i w jakiej kwocie.  

Pan Wójt stwierdził, że Radny zadał pytanie i na nie odpowiedział, więc on nie ma w tym 

zakresie nic do dodania. 

Radny Czesław Wajda zwrócił się do Radnego Dziubka i przypomniał, że na jednej z Sesji już 

raz odpowiadał na pytanie Radnego o przedmiotową drogę. Radny oznajmił, że odpowiedział 

wtedy, że nie wie, ponieważ nie jest osobą odpowiedzialną za nakłady, poczynione na drogi 

gminne gdziekolwiek. Prywatnie Radny zaproponował Radnemu Dziubkowi, aby udał się w tej 

sprawie do Sołtysa, skoro w urzędzie nic na ten temat nie wiedzą. Odpowiedź na pytanie 

Radnego, znalazła się w protokole z Sesji, po interwencji Radnego Dziubka. Radny Czesław 

Wajda przypomniał wypowiedź Radnego Pawła Dziubka, na jednej z Sesji, z której wynikało, że 

przedmiotowa droga została zabrana użytkownikowi i nie ma on teraz dojazdu do swojej posesji. 

Na tę informację zareagował Radny Daniel Domagała i powiedział, ze jest to nieprawda, 

ponieważ ten pan zrobił sobie drogę po swojej działce i dojeżdża do swojego domu. Radny 

dodał, że właściciel stracił możliwość dojazdu do swojej posesji z własnego powodu, ponieważ 

zabraniał użytkowania drogi innym mieszkańcom, więc jeden z nich wniósł sprawę do sądu.  

Sąd w Nowym Targu wydał orzeczenie w przedmiotowej sprawie, że droga jest prywatna. Rada 

Gminy nie jest instytucją, która może polemizować z wyrokami sądu.  

Radny Paweł Dziubek oświadczył, że będzie się zwracał do każdego, kto na tym miejscu był. 

Stwierdził, że Pan Czesław Wajda był wówczas Radnym i może mieć wiedzę na temat nakładów 

finansowych na tę drogę, poniesionych przez Gminę. Interpelacja zawierała konkretne pytanie, 

tzn. ile środków Gmina wydała na tę drogę.  Nawet Urząd Gminy nie potrafi odpowiedzieć, czy 

były nakłady, czy nie. Stwierdza natomiast, że „nie ma zamiaru wyłożyć ani złotego”. Radny 

podkreślił, że nie jest to odpowiedź, ale zbywanie tematu. Radny zwrócił się do Pana Wójta, aby 

przekonał urzędników do udzielenia odpowiedzi na jego interpelację, dotyczącą ilości środków 

przeznaczonych na przedmiotową drogę. 

Radny Tomasz Turski przypomniał, że na początku Sesji poprosił o podanie kosztu 

przygotowania Strategii przez firmę zewnętrzną. 

Sekretarz poinformował, że przygotowanie Strategii podzielone było na dwa etapy. Etap 

pierwszy dotyczył diagnozy, której koszt wyniósł 5.000,00 zł. Przygotowanie dokumentów 

Strategii wyniosło ok. 30.000,00 zł. Całkowity koszt to 35.000,00 zł.  

Kolejne pytanie Radnego Turskiego dotyczyło kosztów związanych z przygotowaniem filmików 

o miejscowościach za pomocą drona i zamieszczanych na prywatnym profilu Pana Wójta.   

Pan Wójt wyjaśnił, że filmiki wykonuje Pan Wojciech Głowacz i Gmina nie ponosi żadnych 

kosztów. Jedynym kosztem był zakup drona. Wójt dodał, filmiki zamieszczane są na 

utworzonym niedawno gminnym profilu, a Wójt udostępnia je czasami na swoim profilu i jest to 

ogromna promocja Gminy, o czym świadczy pozytywny odzew ze strony ludzi mieszkających za 

granicą. 

Radny Paweł Dziubek stwierdził, że Wójt promuje swoją osobę za pomocą gminnego drona. 

Wójt odniósł się do słów Radnego i wyjaśnił, że Gmina korzysta z jego prywatnego profilu, 

dzięki któremu promowana jest Gmina Czarny Dunajec. Profil gminny obserwuje ponad sto 

osób, a profil Wójta prawie pięć tysięcy. Informacja z prywatnego profilu dociera do znacznie 

większej liczby mieszkańców. Wójt dodał, że bardzo często poświęca swój prywatny czas na 

udostępnianie informacji oraz udzielanie odpowiedzi mieszkańcom.   
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Następnie głos zabrał Sołtys Odrowąża Józef Bobek, który złożył podziękowania za 

przygotowania do realizacji przebudowy drogi Pod Grapę i na Beskid, czego zwieńczeniem jest 

dzisiejsze podjęcie uchwały. Sołtys poinformował o uroczystości, związanej z obchodami 80-tej 

rocznicy aresztowania Pani Wójt Gminy Odrowąż Małgorzaty Jachymiak przez Gestapo, która 

zginęła w Oświęcimiu 23 stycznia 1943 roku. Oznajmił, że na uroczystości zostanie poświęcony 

obelisk. Sołtys zaapelował do Pana Wójta oraz do Pani Dyrektor CKiP o włączenie się w 

przygotowanie uroczystości.  

 

Ad. pkt. 35. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 Wobec wyczerpania w całości obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel                             

o godz. 13
45

 dokonał zamknięcia XLIV  Sesji Rady Gminy. 
 

 

 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Rady Gminy                               

Beata Stopka-Studencka                                                                           

Insp. ds. Rady Gminy                                                            Tadeusz Czepiel                                     

 


