
P R O T O K Ó Ł  nr XXI/2020 

z XXI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy  

Czarny Dunajec odbytej w dniu 22 maja 2020 r. 

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 15
00 

  i trwała do godziny 17
20

. 

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. 

 

 Przewodniczący Rady – Pan Tadeusz Czepiel o godz. 15
00 

otworzył XXI 

Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy zwołaną na wniosek Wójta Gminy – zgodnie z art. 20 ust. 3 

u. s. g. 

Powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik Gminy, Kierowników poszczególnych 

Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.   

Stwierdził, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co 

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym 

Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 

projektów uchwał : 

W pkt. 22. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarny Dunajec                         

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem, jest ta sama 

nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( Czarny Dunajec). 

Zgłoszony wniosek przez Przewodniczącego Rady został poddany pod jawne głosowanie,  

wyniku którego projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

W pkt. 23. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarny Dunajec                         

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem, jest ta sama 

nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( Podczerwone). 

Zgłoszony wniosek przez Przewodniczącego Rady został poddany pod jawne głosowanie,  

wyniku którego projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Dotychczasowy pkt. 22 uległ przesunięciu w dalszej kolejności. 

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

w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu : 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. 

7. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za rok 2019. 

8. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały              

Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020. 

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

Dunajec na lata 2020 -2031. 

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

Nowotarskiego. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących tzw. 

Bory, położonych w miejscowościach Czarny Dunajec, Odrowąż, Pieniążkowice, 

Wróblówka, Załuczne na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy działki ewidencyjnej nr 1914/50 położonej w Czarnym 

Dunajcu na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki ewidencyjnej  nr 124/5 o pow. 

0,0200 ha położonej   w Czarny Dunajcu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka 

Zdrowia w Piekielniku. 

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

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3204/75 położonej w miejscowości Czarny 

Dunajec. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały                             

Nr II/8/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 20018 r. w sprawie 

powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. 

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały                                   

Nr II/10/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały                               

Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarny 

Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem, jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( Czarny Dunajec). 

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarny 

Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem, jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( Podczerwone). 

24.Interpelacje i zapytania radnych. 
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25.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, 

przedłożonych w okresie od ostatniej sesji. 

26.Wolne wnioski i informacje. 

27.Zakończenie obrad sesji. 

 

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

 

Ad. pkt. 3. Z protokołem z XX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy zapoznał się radny Rubiś 

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

przyjęcie  bez czytania. W związku z tym, że pozostali radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu 

– Przewodniczący poddał przyjęcie protokołu pod jawne głosowanie, w wyniku którego 

protokół z XX Nadzwyczajnej sesji Rady został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” 

bez czytania. 

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

 

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

Wójt Gminy. 

Przedmiotowe Sprawozdanie zostało radnym dostarczone w formie elektronicznej – stanowiące 

zał. nr 6 i obejmowało okres od 28 kwietnia do 20 maja 2020 r. 

Do przedłożonego Sprawozdania pytań nie wnoszono, przez aklamację zostało przyjęte do 

akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

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

międzysesyjnym złożył Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy. 

Do przedmiotowej informacji nikt nie zgłaszał żadnych pytań, przez aklamację została przyjęta 

do akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym 

Dunajcu za rok 2019 złożył Rafał Wilkus – Dyrektor Ośrodka - zgodnie z art. 110 ust. 9 

Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Kierownik ośrodka pomocy społecznej 

składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie  z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby 

w zakresie pomocy społecznej. 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 490 osobom z 251 rodzin, 

liczba osób w rodzinach to 753 osoby, w tym w formie świadczenia pieniężnego 267 osób, 

świadczenia niepieniężne 280 osób (515 osób w rodzinie). Natomiast pomoc w postaci pracy 

socjalnej była udzielona dla 780 osób w rodzinach, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

dla 136 osób w rodzinie. 

W roku 2019 w Dziale Świadczeń zostało złożonych 1838 wniosków o świadczenia rodzinne, 

2450 o świadczenia wychowawcze oraz 1659 wniosków w ramach Programu Dobry Start 

(300+), w sumie prawie 6 tys. wniosków. W Dziale Świadczeń została wydatkowana kwota 

ponad 30 mln. złotych na wypłatę różnego rodzaju świadczeń wraz z dodatkami, w tym na 

wypłatę 500+ kwota ponad 21 mln. złotych. Każda złotówka tzw.” naznaczona” musi być 

wydatkowana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, a następnie rozliczona. 

W 2019 r. Ośrodek udzielił następujących świadczeń : 

1) zasiłek stały, pomocą w tej formie zostało objęte 47 osoby na kwotę 251.158 zł, 

2) zasiłek okresowy, pomocą w tej formie zostały objęte  34 osoby na kwotę 28.039 zł, 

3) zasiłek celowy, pomocą w tej formie zostało objętych 250 osób na kwotę 174.063 zł, 

4) schronienia udzielono 3 osobom na kwotę 8.550 zł. 

5) usługami opiekuńczymi objęto 13 osób na kwotę 73.062,64 zł. 
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6) w ramach wieloletniego  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek            

w szkole i w domu” na lata 2019-2023, objętych zostało 236 uczniów na kwotę 

208.559,75 zł, 

7) w ramach rządowego programu wieloletniego ”Posiłek w szkole i w domu” udzielono 

pomocy w formie zasiłku celowego pieniężnego na zakup żywności – 60 rodzin, a także 

świadczenia w naturze – 10 rodzin, na kwotę 75.906 zł. Łącznie na dożywianie w 2019r. 

wydano kwotę 284.465,75 zł, z tego ze środków własnych 56.893,17 zł. oraz 227.572,58 

zł. dotacji. 

 

Do złożonego Sprawozdania pytań nie wnoszono, przez aklamację zostało przyjęte do 

akceptującej wiadomości – stanowiące zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7 Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za rok 2019 złożyła Małgorzata Kulawiak- 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy. 

Na wstępie zaznaczyła, iż organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego są ważnym ogniwem działalności społecznej. Aktywne organizacje 

pozarządowe są partnerem w realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność                                       

i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzenie organizacjom pozarządowym zadań 

społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. 

W roku 2019 przyjęto następujące priorytetowe zadania publiczne : 

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego : 

1) krzewienie kultury i umiłowanie do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów 

regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, 

promocję regionu poprzez prezentację folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych 

oraz prowadzenie orkiestry dętej. 

2) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, 

3) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego, 

4) uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach 

kulturalnych, 

oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „ Upowszechnianie i rozwój kultury 

fizycznej i sportu”. 

Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w Umowie zleceniobiorcy (tj. organizacje 

pozarządowe) byli zobowiązani wykorzystać do dnia 31 grudnia 2019 r. Zleceniobiorcy byli 

zobowiązani do zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania 

publicznego oraz do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo –księgowej                                      

i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi                              

z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację 

poszczególnych operacji księgowych. 

Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku są informacje dotyczące                               

w szczególności : 

1) liczby ogłoszonych konkursów – ogłoszono 2 konkursy, 

Jeden pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji                                   

i dziedzictwa narodowego”, 

Drugi konkurs na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań                                

w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury 

fizycznej i sportu”. 

W pierwszym konkursie wpłynęło 17 ofert, zaś w drugim konkursie wpłynęło 21 wniosków. 

W sumie zawarto 36 umów na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

publicznych w gminie. Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu 
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na rok 2019 przeznaczyła środki finansowe w wysokości 530.000 złotych, w tym na realizację 

zadań w zakresie kultury -250.000 zł, na realizację zadań w zakresie sportu – 280.000 zł. 

Do konkursu przystąpiło łącznie 17 organizacji pozarządowych – 16 Związków Podhalan                                 

i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Zbójecko Familia, którym przyznano określone dotacje 

wykazane na str. 3 niniejszego Sprawozdania. 

Wydatki poniesione na wykonanie zadania „Krzewienie kultury i umiłowanie do własnych 

tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych 

oraz prowadzenie zespołów regionalnych” oraz „Krzewienie kultury poprzez naukę gry na 

instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej” w Gminie wyniosły – 253.607,06 zł, z czego 

wykorzystana dotacja zaspokoiła 98,58% środków finansowych, pozostałe to środki własne 

będące wkładem osobowym –niefinansowym czyli pracą społeczną członków organizacji 

pozarządowych. 

W drugim konkursie w zakresie sportu wnioski złożyło 19 organizacji pozarządowych, wysokość 

środków przyznanych na realizację tego zadania to 280.000 złotych. 

 

Do złożonego Sprawozdania pytań nie wnoszono, przez aklamację zostało przyjęte do 

akceptującej wiadomości – stanowiące zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 8 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2019 r. przedstawiła – Joanna Mateja 

– Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                    

w Czarnym Dunajcu. 

Przedmiotowy Raport  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ma 

obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu do 31 maja każdego roku. Raport został 

sporządzony na podstawie danych sprawozdania finansowego za rok 2019 i składa się z:  

 analizy wskaźnikowej i punktowej sytuacji ekonomiczno- finansowej za rok 2019, 

 prognozy sytuacji ekonomicznej na kolejne 3 lata obrotowe, 

 informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Analiza opracowywana jest w oparciu o wskaźniki ekonomiczne, które zostały ustalone przez 

Ministra Zdrowia i Ministra Finansów dla wszystkich publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

w kraju. Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 przeprowadzono na podstawie 

punktowych ocen przypisanych poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem 

określonym w rozporządzeniu: wskaźniku zyskowności, płynności, efektywności oraz 

zadłużenia, których wartość przyporządkowana jest w odpowiedni procent. Łączna wartość 

punktowa porównywana jest do wartości maksymalnej i na tej podstawie wysuwane są wnioski, 

dotyczące działalności zakładu. Maksymalna ilość punktów, którą Zakład może uzyskać w takiej 

ocenie punktowej stanowi -70 punktów. Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu uzyskał 61 punktów, co stanowi 87,14% i świadczy                                     

o stabilności ekonomiczno-finansowej Zakładu. 

Na koniec Dyrektor poinformowała o nieplanowanych wydatkach przeznaczanych na walkę                             

z trwającą epidemią koronawirusa. Zwróciła uwagę na ponoszone nakłady finansowe na środki 

ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące. W roku bieżącym na to zadanie zaplanowano 

środki w wysokości 52.000 zł, a na dzień 30 kwietnia 2020 r. wykorzystano już 47.000 złotych,                               

Nie mniej jednak Dyrektor podkreślała, że na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo personelu 

medycznego i bezpieczeństwo pacjenta. 

 

Do przedstawianego Raportu pytań nie wnoszono – Rada przez aklamację przyjęła 

przedmiotowy Raport do akceptującej wiadomości – stanowiący zał. nr 10 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad. pkt. 9 Propozycję zmiany budżetu gminy na 2020 rok złożyła Skarbnik Gminy – Monika 

Styrczula. 

Proponowane zmiany dotyczyły : 

 

Dochody : 

Dział 010 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 172.864 zł, w związku z przyznaną dotacją 

celową z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację i remont dróg dojazdowych do 

pól. 

Dział 600 –zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.500 zł – niewykorzystane środki                                   

z wydatków niewygasających na zadanie dotyczące obwodnicy Chochołowa. 

Dział 855- zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.760 zł – niewykorzystane środki                                 

z wydatków niewygasających na zadanie projekt żłobka. 

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.320 zł z odszkodowania z ubezpieczenia                       

z tytułu uszkodzenia ogniw fotowoltaicznych. 

Dział 921-zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.500 zł- wpływy środków z rozliczeń 

dotyczących projektów związanych z renowacją kapliczek z ubiegłego roku. 

Dział 926- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 420.000 zł dotyczącą zadania pn. : „Przebudowa 

boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej w Czarnym Dunajcu” w ramach programu Sportowa Polska. Zadanie nie 

otrzymało dofinansowania. 

 

Po stronie wydatków zmiany dotyczyły : 

Dział 01010- zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 

dokumentacji na przebudowę wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ulicy Targowej                                    

w Czarnym Dunajcu wraz z przepompownią. 

Rozdz. 01095- zwiększenie planu wydatków o kwotę 617.442 zł  na wykonanie remontu dróg 

rolniczych na terenie Gminy Czarny Dunajec – zgodnie z podziałem na poszczególne 

miejscowości wykazanym na str. 3 uchwały. 

Rozdział 60013- zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z wydatków 

niewygasających w kwocie 28.500 zł – zadanie dotyczyło obwodnicy Chochołowa. 

Rozdział 60014- przesunięcie niewykorzystanej kwoty 54.000 zł z wydatków na projektowanie 

chodników na wydatki związane z dokumentacją projektową drogi wraz z decyzją ZRID w 2020 

r. kwota 54.000 zł, w 2021 r. kwota 96.000 zł. 

Rozdział 60016- zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.000 zł na wykonanie remontu drogi 

„Róziokowa” w Cichem (pożyczka wewnętrzna). Przesunięcie kwoty 15.300 zł ze środków na 

remont dróg w Piekielniku do rozdz. 75412 na wykonanie remontu elewacji w budynku OSP 

Piekielnik (na wniosek sołtysa). 

Rozdział 60017- zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.000 zł na wykonanie niezbędnych 

prac na placu przy szkole w Czarnym Dunajcu (finansowanie pożyczki wewnętrznej kwota 3.000 

zł, kredyt 40.000 zł. 

Rozdział 75023- przesunięcie kwoty 107.757 zł z wydatków związanych z wynagradzaniem 

pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką odpadami do rozdz. 90002. 

Rozdział 85505- zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z wydatków 

niewygasających w kwocie 24.769 zł na zadanie projekt żłobka. 

Rozdział 90001- wydzielenie z kwoty 780.000 zł, która pozostała po przetargu na kanalizację 

Czarny Dunajec kwoty 70.000 zł na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, kwoty 

20.000 zł na wykup dokumentacji i stosowne ekspertyzy dotyczące kanalizacji w miejscowości 

Chochołów, kwoty 690.000 zł na wykonanie kosztorysów i kanalizacji w miejscowościach 

Chochołów i Podczerwone. 

Rozdział 92605- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 620.000 zł – dotyczy boiska przy szkole                         

w Czarnym Dunajcu, gmina nie została zakwalifikowana do dotacji.  
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Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł na wykonanie zadania „Aktywnie i mobilnie 

poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” (kwota wyższa po przetargu). 

Załącznik nr 3 do uchwały dotyczył wprowadzenia otrzymanych dotacji od samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. 

Załącznik nr 4 związany był ze zmianami planowanych dotacji 70.000 zł z przeznaczeniem na 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, zwiększenie dotacji do kwoty 28.500 zł (obwodnica 

Chochołowa), zmniejszenie planu dotacji celowych 54.000 zł. (chodniki w Cichem).  

Ogółem zwiększenie dotacji nastąpiło o kwotę 44.500 złotych. 

Załącznik nr 5 związany był ze zmianą planu dochodów budżetu państwa  do kwoty 485 zł, 

Załącznik nr 6 dotyczył dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Załącznik nr 7 w Rozdziale 90002- dotyczył wydatków związanych z wynagrodzeniami 

pracowników zajmujących się opłatą za odpady komunalne, które wcześniej były 

zakwalifikowane do rozdz. 75023. 

 

W ramach złożonej zmiany budżetu gminy głos zabrali : 

 

  Radny Paweł Dziubek w związku z przesunięciem kwoty w wysokości 15.300 zł                             

z zadania „remont dróg w Piekielniku” na zadanie „Wykonanie remontu elewacji w budynku 

OSP”  podnosił, iż Rada Sołecka sołectwa wnioskowała o środki w wysokości 30.000 zł., gdyż 

taka kwota potrzebna jest na wykonanie planowanego remontu. 

Skarbnik Gminy odpowiadając poinformowała, że o taką kwotę wnioskował sołtys sołectwa 

Piekielnik. 

  Radny T. Turski zabierając głos chciał uzyskać informację wg jakiego klucza zostały 

przyznane środki finansowe na remont dróg rolniczych w niektórych miejscowościach z terenu 

gminy. Jednocześnie zauważył, że kwoty dofinansowania są nierówne i miejscowość 

Podczerowne takiego dofinansowania nie otrzymała. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki zostały przydzielone na wniosek sołtysów sołectw.                                 

W przypadku miejscowości Podczerwone żadna z istniejących dróg nie kwalifikowała się do 

dofinansowania, gdyż droga wykazana do dofinansowania powinna posiadać status drogi 

rolniczej oraz powinna mieć uregulowany stan własności. Dofinansowanie jest w granicach 50% 

zaś pozostała kwota stanowi wkład własny sołectw. 

  Przewodniczący Rady Gminy T. Czepiel w związku z przesunięciem kwoty w wys. 

107.757 zł do rozdz. 75023 pytał, czy wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników 

referatu komunalnego wpłyną na ogólną kwotę przetargu dot. gospodarki odpadami 

komunalnymi i czy w efekcie koszty te będą pokrywać mieszkańcy gminy. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że nie do końca taka sytuacja wystąpi ponieważ w kalkulacji dot. 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały już 

uwzględnione koszty wynagrodzeń pracowników. Ponadto od tego roku zmieniły się zasady 

rozliczania wysokości opłat jakie mieszkańcy wpłacają do budżetu z tytułu opłat za śmieci. 

Przykładowo jeśli gmina w danym roku pozyska większe środki finansowe z opłat w związku                   

z tym, że mieszkańcy oddają mniejszą ilość odpadów niż zakładano do przetargu, to wówczas 

nadwyżka środków w stosunku do kosztów jakie gmina ponosi w danym roku stanowić będzie 

wkład własny do roku następnego. Generalnie Skarbnik stwierdziła, iż faktyczne koszty będą 

znane po 2020 roku, w którym funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu –Czesław Wajda poinformował o wydanej 

pozytywnej opinii do proponowanych zmian budżetu. 

  W dalszej części głos został jeszcze udzielony Sołtysowi sołectwa Ciche, który odniósł 

się do wydatków zaplanowanych w Dziale 60016, a konkretnie do zwiększenia planu tych 

wydatków o kwotę 43.000 złotych na wykonanie remontu drogi „Rózikowa” w Cichem, która  
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zostanie zapisana jako pożyczka wewnętrzna dla miejscowości. Sołtys zarzucał, że decyzja 

została podjęta bez konsultacji z Radą Sołecką miejscowości Ciche, tym bardziej, że pożyczka            

w przyszłości stanowić będzie dodatkowe obciążenie finansowe dla miejscowości. Podnosił, że                       

z wnioskiem wystąpił radny Cz. Wajda bez jakiejkolwiek wcześniejszej konsultacji. Zaznaczył, 

iż jego stanowisko jako sołtysa w tej sprawie jest negatywne i zaapelował o odrzucenie 

zaciągania zobowiązania finansowego dla miejscowości z uwagi na czas w jakim obecnie się 

znajdujemy, a ponadto remont tej drogi  w takim „wydaniu” w jakim jest planowany może ulec 

zniszczeniu po pierwszych silniejszych opadach deszczu i jego zdaniem jest to „wyrzucanie 

pieniędzy”. 

 Do zgłoszonej uwagi odniósł się radny Cz. Wajda, który stwierdził, że Rada Sołecka była 

poinformowana w sprawie drogi i wniosek złożył wspólnie z radnym T. Krupą, który jest 

członkiem Rady Sołeckiej. Rada Sołecka nie miała zastrzeżeń co do remontu tej drogi, jedynie 

takie zastrzeżenia ma tylko sołtys z uwagi na nieporozumienie z rodziną występującą o jej 

remont. Dodał że skoro decyzję o remoncie drogi podjął Wójt Gminy to należy popierać taką 

inicjatywę.  

 Radny T. Krupa apelował aby sprawy sołeckie nie rozstrzygać na forum sesji, sołtys                      

i radni z Cichego powinny mówić jednym głosem i trudne sprawy rozwiązywać wspólnie. 

 Radny Tomasz Turski proponował, że skoro wynikła taka sporna sytuacja i Rada Sołecka 

nie wyraziła opinii to może należałoby przedsięwzięcie to wyłączyć z projektu uchwały                               

i pochylić się nad tym tematem na kolejnej sesji. 

 W związku z tym głos zabrał jeszcze Wójt Gminy wyjaśniając, iż wniosek wpłynął od 

radnych z Cichego, w związku z czym środki zostały przeznaczone na to zadanie. Uzyskano ze 

starostwa pozwolenia  na remont drogi, kwota 43.000 zł. zostanie rozliczona pod koniec roku                         

i może w ogóle nie być uwzględniona jako zadłużenie wewnętrzne miejscowości. Natomiast 

Wójt zwrócił uwagę, że dużo większe środki będą potrzebne na projektowanie chodników przy 

drodze powiatowej w miejscowości Ciche. Zwrócił się do sołtysa o zrozumienie i uszanowanie 

woli radnych, którzy z taką inicjatywa wyszli. 

 Radny D. Domagała poparł zasadność zadania ujętego w budżecie gminy. Jednak 

proponował by w przyszłości  o tego typu przedsięwzięciach zainteresowana Rada Sołecka była 

informowana. 

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwały: 

 

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

Uchwałę Nr XXI/197/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany 

Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2019 roku                                

w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania – stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 10. W związku z dokonaną zmianą budżetu gminy zmianie uległa Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy polegająca na zmianie kwot dochodów i wydatków budżetu oraz na: 

 zmniejszeniu wartości zadania pn: „Projekt chodnika w miejscowości Ciche” o kwotę 

45.474,73 zł, 

 zwiększeniu wartości zadania pn: „Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo 

pogranicza Polski i Słowacji” o kwotę 70.000 zł, 

 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie Projekt drogi „Do Stadionu                                    

w miejscowości Ciche wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”. Realizacja lata 2020-

2021.Łączna kwota przedsięwzięcia to 150.000 zł. 

 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w 2021 roku”. Realizacja zadania lata 

2020-2021. Łączna kwota przedsięwzięcia to 4.100.000 zł. 
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Wobec braku zgłoszeń w dyskusji i po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych pozytywnej opinii przystąpiono do podjęcia uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XXI/198/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Czarny Dunajec na lata 2020-2031, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi 

zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 11. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego było kontynuacją 

rozpoczętych już działań związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę chodnika wraz          

z przepustem w miejscowości Ciche- Miętustwo. W związku z tym, że po przetargu kwota 

wzrosła o 8.525,27 złotych, zasadnym było dokonanie zmiany podjętej  uchwały w marcu br. 

 

Po wydaniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw 

Statutowych przystąpiono do głosowania : 

 

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

Uchwałę Nr XXI/199/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny S. Chowaniec. 

 

Ad. pkt. 12. Przedstawiony kolejny projekt uchwały miał na celu rozpatrzenie wniosku                                    

o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących tzw. „Bory” położone                                     

w miejscowościach: Czarny Dunajec, Odrowąż, Pieniążkowice, Wróblówka i Załuczne. Na 

przedmiotowych nieruchomościach dzierżawcy wykonują następujące prace: koszenie traw, 

naprawy zniszczeń powstałych w wyniku aktywności bobrów, powstrzymanie sukcesji wtórnej 

roślinności krzewiastej i drzewiastej poprzez prace wycinkowe na pow. ok. 30 ha łąk i pastwisk, 

przywrócono dwie drogi leśne, wybudowano 11 mostków drewnianych poprzez rowy 

melioracyjne, wybudowano 4 pojemniki dla zwierząt gospodarskich. 

W związku z czym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy działek o łącznej pow. 249,646 ha stanowiących tzw. Bory. na czas oznaczony 

do dnia 31 grudnia roku było zasadne. 

Rada Sołeckie zainteresowanych miejscowości j/w zaopiniowały wnioski pozytywnie. 

Komentarza udzielał Mariusz Hajduk – Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska. 

 W ramach procedowania niniejszej uchwały radny T. Turski pytał o ogólną pow. 

dzierżawionych nieruchomości, kto wystąpił o dzierżawę tych terenów oraz czy umowę 

dzierżawy można wypowiedzieć wcześniej bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji ze 

strony gminy. 

 Zaś radny S. Chowaniec kwestionował 10,5 letnią  umowę dzierżawy, ponieważ jak 

twierdził  „wiążemy ręce” przyszłemu Wójtowi i Radzie. 

Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Kierownik M. Hajduk. 

 Po informacji udzielonej przez Przewodniczącego o wydanej pozytywnej opinii przez 

merytoryczną Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, przystąpiono do podejmowania 

uchwały: 

 

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

głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXI/200/2020 w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiących tzw. Bory położonych w Czarnym Dunajcu, Odrowążu,  
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Pieniążkowicach, Wróblówka, Załuczne na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, która wraz                         

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

 

Ad. pkt. 13. Kolejne przedłużenie umowy dzierżawy dotyczyło działki ew. nr 1914/50 położonej  

w Czarnym Dunajcu na czas oznaczony do 31 grudnia 2023 roku. 

Rada Sołecka sołectwa Czarny Dunajec złożony wniosek przez dotychczasowego dzierżawcę 

zaopiniowała pozytywnie. 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska poinformował o pozytywnej 

opinii wydanej przez członków tej komisji, przystąpiono do podejmowania uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XXI/201/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki ewidencyjnej nr 1914/50 

położonej w Czarnym Dunajcu na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku, która 

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

 

Ad. pkt. 14. Następne przedłużenie umowy dzierżawy dotyczyło działki ewid. nr 124/5 o pow. 

0,0200 ha zlokalizowanej w miejscowości Czarny Dunajec. Wniosek został złożony przez 

mieszkańca gminy. Termin przedłużenia umowy nastąpił do dnia 31 grudnia 2027 r. 

 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska poinformował o pozytywnej 

opinii wydanej przez członków tej komisji, zatem przystąpiono do podejmowania uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XXI/202/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki ewidencyjnej nr 124/5 położonej 

w Czarnym Dunajcu na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, która wraz z protokołem 

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

 

Ad. pkt. 15. Przedkładany kolejny projekt uchwały dotyczył przedłużenia umowy najmu lokalu 

użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Piekielniku o pow. 174,30 m
2 

 na czas do 31 

grudnia 2023 r.  

Przedmiotowy lokal będzie wykorzystywany pod prowadzenie działalności gospodarczej. 

Rada Sołecka sołectwa Piekielnik zaopiniowała wniosek mieszkańca pozytywnie. 

 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska poinformował o pozytywnej 

opinii wydanej przez członków tej komisji, przystąpiono do podejmowania uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XXI/203/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka 

Zdrowia w Piekielniku, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 17 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 16. Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o sprzedaż przez gminę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Czarny Dunajec, oznaczonej jako działka nr 3204/75 o pow. 

0,0170 ha zlokalizowanej w Czarnym Dunajcu. Wnioskodawcy jako uzasadnienie swojego 

wniosku wskazali, iż zakup przedmiotowej nieruchomości prowadzi do poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 3204/48. 

Rada Sołecka sołectwa Czarny Dunajec negatywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.  
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Ponadto grupa mieszkańców złożyła do Wójta Gminy sprzeciw do planu sprzedaży 

przedmiotowej nieruchomości. 

Kierownik Referatu Geodezji  udzielając komentarza do złożonego projektu uchwały dodał, iż 

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 część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 

nieruchomości. Nieruchomość wnioskodawców posiada niewielką powierzchnię, co utrudnia jej 

gospodarowanie w szerszym zakresie. Nabycie przedmiotowej nieruchomości umożliwiłoby 

ekonomiczne wykorzystanie nieruchomości poprzez umożliwienie m.in. parkowania pojazdów, 

składowanie drewna. 

W ramach procedowania niniejszej uchwały odbyła się dyskusja, w trakcie której głos zabrali : 

 

radna Zofia Kierkowska, zgłaszając następujące pytania: 

 ile osób wniosło sprzeciw do Wójta oraz czy osoby te były spokrewnione i czym 

uzasadniały swój przeciw? 

 czy ktoś inny wystąpił o zakup tej nieruchomości. 

 czy gmina z tego tytułu posiada umowy dzierżawy albo korzyści majątkowe, 

Radna na koniec wysunęła tezę, że działka ta za chwilę może zostać nabyta w drodze zasiedzenia 

i gmina z tego tytułu nie będzie miała żadnych korzyści finansowych. 

 

 Ustosunkowując się Kierownik udzielił odpowiedzi na postawione przez radną pytania, 

co do kwestii zasiedzenia nieruchomości stwierdził, że były czynione próby w tym kierunku 

jednak do gminy nie wpłynęło Orzeczenie Sądu. Kierownik stwierdził, że jego zdaniem ciężko 

będzie nabyć tym osobom nieruchomość w drodze zasiedzenia, ponieważ pozostali mieszkańcy, 

którzy wnosili protest korzystają z tej nieruchomości, w związku z czym nie ma podstaw do 

stwierdzenia, iż przez okres 30 lat było samoistne zasiedzenie. 

 Kończąc radna proponowała dokonać podzielenia działki, a  następnie odsprzedać ją 

dwóm zainteresowanym rodzinom. 

Kierownik stwierdził, że został sporządzony wstępny projekt podziału i jeżeli Rada Gminy 

podejmie uchwałę, wówczas dla tych rodzin zostanie wyznaczony odcinek 5 m umożliwiający 

dojazd do nieruchomości. 

 Radny Kazimierz Dzielski zabierając głos zaapelował o uszanowanie woli Rady 

Sołeckiej, która zna dogłębnie występujący problem i według której najlepszym rozwiązaniem  

jest brak zgody na sprzedaż tego terenu. Natomiast według radnego wykonać należy drogę 

dojazdową, przeciwpożarową i parking z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy bloku, jak 

również rodzice przywożący dzieci do mającego powstać żłobka. Kończąc radny apelował by 

przyjąć przedłożone stanowisko Rady Sołeckiej, które jest czytelne i wyraźne oraz by przyjąć 

taką zasadę, że to Rada Sołecka, która jest gospodarzem na swoim terenie i decyduje o majątku                         

w swojej miejscowości. 

 Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska – St. Harbut 

poinformował o wydanej negatywnej opinii w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. 

 Również negatywna opinia w tej sprawie została wydana przez Komisję Rozwoju, 

Budżetu i Spraw Statutowych, o czym poinformował Przewodniczący tej komisji – Cz. Wajda. 

Tym sposobem wyczerpano w całości dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3204/75 

położonej w Czarnym Dunajcu – nie została podjęta, przy 2 głosach „za”, 15 głosach 

„przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”. 
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Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 17. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący tej Komisji – S. 

Chowaniec. Do przedkładanego planu uwag nie wnoszono, po jego odczytaniu, przystąpiono do 

podejmowania uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XXI/204/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, która 

wraz z protokołem imiennego głosowania- stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 18. Plany pracy stałych komisji Rady Gminy wcześniej zostały zatwierdzone przez 

merytoryczne komisje. 

Pytań do przedkładanych planów pracy ze strony Radnych nie było, dokonano podjęcia uchwały : 

 

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

Uchwałę Nr XXI/205/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 

Gminy, która wraz z protokołem imiennego głosowania- stanowi zał. nr 20 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 19. Trzy następne uchwały dotyczyły ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawie 

powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz 

Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Podjęte zostały uchwały: 

 

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

Uchwałę Nr XXI/206/2020 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały                        

Nr II/8/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi 

zał. nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 20. 

 

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

Uchwałę Nr XXI/207/2020 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały                        

Nr II/10/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania – stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 21. 

 

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

Uchwałę Nr XXI/208/2020 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały                        

Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 22. Przedkładana do podjęcia poniższa uchwała miała na celu rozpatrzenie wniosku                      

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości, złożonego  przez dotychczasowego 

dzierżawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Jan Polaczek DJH Polaczek”. 
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Nieruchomość stanowi część działki ewidencyjnej nr 5218 o pow. 20 m
2 

zlokalizowanej                               

w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony do 3 lat. 

Rada Sołecka sołectwa Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również merytoryczna Komisja Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

Rada Gminy w obecności 20 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu -20 głosami 

„za” podjęła Uchwałę Nr XXI/209/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat, która wraz                                             

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

W głosowaniu nie wziął udział radny T. Garbaciak z powodu chwilowej nieobecności. 

 

Ad. pkt. 23. Ostatnia uchwała przyjęta do porządku dziennego dotyczyła przedłużenia                                     

z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki 

ewidencyjnej nr 7906/8 o pow.0,1086 ha położoną w miejscowości Podczerwone. 

Rada Sołecka sołectwa Podczerwone zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu -21 głosami 

„za” podjęła Uchwałę Nr XXI/210/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat, która wraz                                             

z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 24. W ramach ogłoszonego punktu zapytanie wniósł radny P. Dziubek - w jakim 

terminie zostaną usunięte usterki występujące na ścieżce rowerowej w części północnej gminy                            

w miejscowości Piekielnik. 

Kierownik Referatu Budownictwa wskazał termin do 26 maja br. do którego poprawki zostaną 

wykonane. 

 

Ad. pkt. 25. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji Rady 

wpłynęły dwie pisemne interpelacje radnego T. Garbaciaka na które w ustawowym terminie 

zostały udzielone pisemne odpowiedzi, ponadto zostały umieszczone na stronie internetowej 

gminy. 

Do udzielonych odpowiedzi odniósł się zainteresowany radny, który w kwestii przetargu na 

odbiór odpadów komunalnych na rok 2020 stwierdził, iż udzielona interpelacja go nie zadawala, 

gdyż nie zostały wzięte pod uwagę zgłaszane już przez niego w roku poprzednim warunki 

renegocjacji umowy z firmą FCC-Podhale. 

W sprawie drugiej interpelacji dot. zawieszenia kursów komunikacji autobusowej–zdaniem 

radnego, gmina powinna podjąć rozmowę z przewoźnikiem, który wykonywał regularne 

przewozy osób relacji Czerwienne- Nowy Tar i Nowy Targ Czerwienne, sprzed okresu pandemii.         

 

Ad. pkt. 26. Wolne wnioski 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali : 

 

radny Daniel Domagała w związku z tym, że realizacji projektu „Azbest-Stop” kończy się w tym 

roku pytał czy istnieje jeszcze możliwość uzyskania dofinansowania w ramach podobnego 

projektu oraz jak wyglądają finanse po dokonanym rekonesansie dróg gminnych na terenie 

gminy. 
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Do pytań odniósł się Kierownik Referatu Komunalnego – Adam Mucha, który stwierdził, że 

pomiary dróg zostały wykonane we wszystkich miejscowościach na terenie gminy i w miesiącu 

czerwcu firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe przystąpi do remontu 

pozimowego dróg.  

Odnośnie pozyskania dofinansowania w ramach projektu Azbest- Stop, Wójt Gminy 

poinformował, że w przypadku gdy pojawi się tego typu program, gmina na pewno złoży 

wniosek o takie dofinansowanie. 

radny Paweł Dziubek pytał czy zadanie „ścieżka rowerowa” została ostatecznie rozliczona 

finansowo, podnosił, iż jeden ze współwłaścicieli działki nie otrzymał zapłaty za zajęcie działki. 

Do pytania odniósł się Kierownik Referatu Budownictwa udzielając stosownej odpowiedzi. 

 

 Na koniec Przewodniczący Rady Gminy poinformował o utworzeniu nowego Klubu 

radnych Rady Gminy o nazwie „Niezależni”, któremu przewodniczy radna Zofia Małgorzata 

Kierkowska. 

 

 

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

o godz. 17
20

 dokonał zamknięcia XXI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 

 

 

 Protokołowała :                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

        Zofia Czyszczoń                                                         Czarny Dunajec 

        insp. ds. rady                                                               Tadeusz Czepiel 

 

 


