
P R O T O K Ó Ł  nr XXII/2020 

z XXII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 30 czerwca 2020 roku  

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10
00 

  i trwała do godziny 16
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. 

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. 

 

 

 Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 10
00 

otworzył sesję i po 

powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

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

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym 

Przewodniczący Rady poinformował, iż od Wójta Gminy wpłynął wniosek o wprowadzenie 2 

dodatkowych projektów uchwał : 

1) Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2020 Rady Gminy z dnia 31 marca 

2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego, 

2) Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarny Dunajec do realizacji Projektu pn.: „ 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 204-2020. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu 

uchwały wymienionej w pkt. 1, która w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 21 głosach „za” 

została wprowadzona do porządku obrad w pkt. 23. 

Uchwała wymieniona w pkt. 2 w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie, przy 21 

głosach „za” została wprowadzona do porządku obrad w pkt. 24. 

Dotychczasowy pkt. 23 uległ przesunięciu w dalszej kolejności. 

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

w wyniku którego został przyjęty w następującym brzmieniu : 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
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6. Debata nad Raportem o stanie Gminy: 

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

2019. 

7. 7.  Absolutorium dla Wójta Gminy : 

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec w 2019 roku, 

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok, 

c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. 

d) zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2019 rok, 

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Dunajec, 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2019 rok. 

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

z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

8. 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. 

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

Dunajec na lata 2020 – 2031. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2019 rok, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu 

inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie.(projekt chodnika                                  

w  Czarnym Dunajcu). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu 

inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie (projekt chodnika we  

Wróblówce). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu 

inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie (projekt chodnika                          

w Starem Bystrem). 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Powiatu Nowotarskiego. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Powiatu Nowotarskiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Czarny Dunajec, przy realizacji 

zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Czarny Dunajec. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  dotyczącej wprowadzenia zmian                             

w przepisach prawa miejscowego ( wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). 

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

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/13 położonej w miejscowości Czarny Dunajec, 

19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Ciche. 

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

Nr VII/76/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych gminy. 

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

Nr VII/77/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
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zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały                                            

Nr VII/78/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

23. Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2020 Rady Gminy z dnia 31 marca 2020 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego, 

24. Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarny Dunajec do realizacji Projektu pn.: „ 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

25. Interpelacje i zapytania radnych. 

26. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, 

przedłożonych w okresie od ostatniej sesji. 

27. Wolne wnioski i informacje. 

28. Zakończenie obrad sesji. 

 

Protokoły z przeprowadzonego imiennego głosowania stanową kolejno zał. od nr 4 -6 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 3. Z protokołem z XXI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Tomasz Turski. 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 XXI 

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

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

 

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

Wójt Gminy. 

 

Poza tym, że Sprawozdanie o pracy w okresie międzysesyjnym obejmujące głównie statystykę 

odbytych spotkań, zostało radnym dostarczone w formie pisemnej, dodatkowo Wójt Gminy 

przedstawił obszerną prezentację dotyczącą wielu inwestycji, które mają się rozpocząć od 

miesiąca lipca i których realizacja potrwa nawet do końca kadencji. Z ważniejszych inwestycji, 

jakie będą realizowane w najbliższym czasie na terenie gminy to inwestycje związane                                

z infrastrukturą drogową. 

 

Prezentacja m. in. obejmowała : 

 

I. Projekty realizowane w ramach partnerstwa programu INTERREG PL-SK 2014 -2020: 

 

1. Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji. Termin 

realizacji od dnia 1.03.2020r. do dnia 28.02.2021r. W ramach projektu zostanie 

wykonana strefa aktywności w miejscowości Chochołów obok Ośrodka Zdrowia. 

Przetarg na zadanie został rozstrzygnięty. Wartość projektu 474.590,70 zł, kwota 

dofinansowania wyniosła 362.872,01 zł. 

2. Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – III Etap. Termin realizacji do 

końca września br. Wartość projektu 3.285.025,50 zł, kwota dofinansowania 

2.648.670,58 zł. W ramach projektu wykonane zostało 6,87 km  trasy pieszo-rowerowej 

Piekielnik –Czarny Dunajec o nawierzchni żwirowej. Odrestaurowano zabytkowy 

budynek stacji PKP w Podczerwonem z przeznaczeniem na obsługę ruchu rowerowego 

oraz turystów. 
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3. Odkrywanie poprzez udostępnianie-poznajemy dziedzictwa pogranicza Polski i Słowacji. 

Termin realizacji od dnia 1.03.2020r. do dnia 28.02.2021r. Wartość projektu 394.573,97 

zł, kwota dofinasowania 327.248,96 zł. W ramach projektu zostanie wybudowane 400 m 

trasy rowerowej w unikatowy obszar torfowisk na odcinku Czarny Dunajec-Odrowąż. 

Dodatkowo zainstalowany zostanie totem multimedialny w centrum miejscowości 

Czarny Dunajec oraz luneta obserwacyjna przy miejscu postojowym na istniejącej już 

ścieżce rowerowej w stronę Odrowąża. 

 

II. Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -

2020 – LEADER: 

 

1. Utworzenie strefy rekreacyjnej w Ratułowie- miejsca integracji pokoleń dla zachowania 

lokalnego dziedzictwa. Termin realizacji od dnia 20.09.2019 r. do dnia 31.08.2020r. 

Wartość projektu 256.233,46 zł. Kwota dofinansowania 249.942,00 zł. W ramach 

projektu powstanie miejsce rekreacyjne wyposażone w altanę, urządzenia do gimnastyki 

plenerowej, tor przeszkód MDP, oświetlenie, monitoring. Miejsce rekreacji zostało 

usytuowane w bezpośredniej lokalizacji remizy OSP Ratułów Dolny. 

 

III. Projekty realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019- 2020: 

 

1. Budowa drogi dojazdowej „Droga Za wodą” do istniejącej zabudowy mieszkaniowej                          

w miejscowości Ratułów. Termin realizacji od dnia 8.10.2019 do dnia 30.06.2020 r. 

Wartość projektu 368.987,70 zł, kwota dofinansowania 230.648,00 zł. W ramach 

projektu wybudowane zostanie 141,14 m drogi dojazdowej „Za Wodę” do istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej w Ratułowie. 

2. Remont drogi gminnej do Dzianisza w miejscowości Chochołów. Termin realizacji od 

maja 2020r. do października 2020r. Wartość projektu 1.798.224,07 zł, kwota 

dofinansowania 1.015.337,00 zł. W ramach projektu wyremontowana zostanie droga 

gminna Chochołów – Dzianisz na dłg. 0,993 km. Zadanie planowane do realizacji w roku 

2020 r. 

3. Remont drogi gminnej w miejscowości Odrowąż. Termin  realizacji od maja 2020r. do 

października 2020 r. Wartość projektu 866.302,48 zł, kwota dofinansowania 431.612,00 

zł. W ramach projektu planowany jest remont drogi gminnej o dłg. 1,062 km                                  

w miejscowości Odrowąż. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej i oczekuje na 

dofinansowanie. 

 

IV. Projekty realizowane w ramach Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno Sportowa na rok 

2020: 

1. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego oraz siłowni plenerowej. Termin realizacji od 

lipca 2020r. do września 2020r. Wartość projektu 119.700,48 zł, kwota dofinasowania 

63.810,00 zł. W ramach projektu zostanie wykonana strefa rekreacji w miejscowości 

Ciche (Miętustwo) w bezpośredniej lokalizacji kościoła parafialnego. Strefa zostanie 

wyposażona w zestawy urządzeń do gimnastyki plenerowej oraz infrastrukturę 

towarzyszącą. 

 

V. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 

2020: 

 

1. Wymiana źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Czarny Dunajec oraz Gminy Kościelisko. Termin realizacji od dnia 20.01.2017 do  
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czerwca 2020r. Wartość projektu w Gminie Czarny Dunajec 990.000 zł, kwota 

dofinansowania 990.000,00 zł. W ramach projektu dokonano wymiany starych 

niskosprawnych kotłów CO na nowoczesne piece na paliwa stałe. Łącznie wymieniono 

110 pieców w gminie Czarny Dunajec oraz 42 kotły w Gminie Kościelisko. 

2. Azbest-STOP. Likwidacja azbestu na terenie Gminy Czarny Dunajec. Termin realizacji 

od 1.09.2017 r. do dnia 30.10.2020r. Wartość projektu 1.082.656,35 zł. kwota 

dofinansowania 920.257,88 zł. 

 

VI. Projekty realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                      

i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 

 

1. Budowa kanalizacji w Czarnym Dunajcu. Zadanie po przetargu. Przewidziany termin 

realizacji od dnia 31.08.2020r. do dnia 30.11.2020r. Finansowanie zadania odbywać się 

będzie z zaciągniętej pożyczki częściowo umarzalnej. Wartość pożyczki 1.604.836,58 zł, 

kwota umorzenia 481.450,97 zł. Pożyczka obejmuje koszty kwalifikowane zadania pn. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec w ciągu ulic Targowa oraz 

Kamieniec Górny. 

2. Bezpieczny Strażak 2020.Termin realizacji od dnia 1.06. 2020 r. do dnia 31.08.2020r. 

Wartość projektu 93.892,05 zł, kwota dofinansowania 46.946,00 zł. Projekt polega na 

zakupie umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu dla OSP w gminie . 

Zakupione zostaną zestawy odzież ochronnej, buty strażackie, hełmy, przecinarka do 

stali/betonu, zbiorniki wody ze stelażem oraz radiotelefon cyfrowo-analogowy. 

 

Zadania realizowane ze środków własnych : 

 

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Do Morawy” w Czerwiennem. 

Prawomocność decyzji uzyskano 15.06.2020r. Wartość kosztorysu inwestorskiego 

zadania to kwota 79.608,82 zł. Ilość słupków 16 szt, ilość lamp -9 szt.. 

2. Remont dachu na sali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu- wykonanie wymiany pokrycia 

dachu i remont konstrukcji dachu. Wykonawca UNIBUD z Krakowa. Termin realizacji 

do 31 lipca 2020 r. Wartość umowy 287.677,13 zł. Wykonano 90% malowania 

konstrukcji dachu. Wydano do tej pory środki w łącznej kwocie 39.137,26 zł. 

 

Ponadto ważną planowaną inwestycją w Czarnym Dunajcu jest budowa żłobka przy wsparciu 

środków zewnętrznych Flagowego Programu Rządowego „Maluch +”. W dniu 7 maja br. 

uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Opracowano projekt budowlany, 

wykonawczy i dokumentację kosztorysową. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2021 

roku. 

Drugą ważną inwestycją z punktu funkcjonowania Urzędu Gminy i poprawy warunków pracy 

jest adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu na potrzeby Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. W dniu 12.06.2020r. uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia 

na budowę. Opracowano projekt budowlany, wykonawczy i dokumentację kosztorysową, która 

ma zostać dostarczona do Zamawiającego do 30.06.2020r. 

Wójt zwrócił również uwagę na wykonane zadanie przez pracowników gospodarczych Referatu 

Komunalnego związane ze zbiórką zużytych opon. Koszt zadania wyniósł 50.650 zł.,                                 

w przypadku gdyby te odpady zostały wystawione jako odpady wielkogabarytowe, to koszt z tym 

związany zamknąłby się kwotą rzędu 119.314 zł. 

 

W obszarze inwestycji drogowych : 

Rozpoczęły się prace związane z remontem dróg rolniczych, niektóre są w trakcie realizacji, 

które muszą być wykonane do 30 czerwca, bądź do 10 lipca br. Natomiast niektóre zostały już  
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częściowo odebrane. Gmina otrzymała dofinansowanie  w wysokości 172.864,00 zł. na remont 

dróg rolniczych z funduszu odbudowy dróg rolniczych, środki zostały rozdysponowane na 

poszczególne sołectwa.  

 

Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej obejmowała następujące drogi: 

Droga „Na Gruszkowy Wierch” - połączenie z drogą asfaltową w rejonie Górnego Cichego                               

z drogą do Dzianisza , powstanie 3m jezdnia. 

Droga „ Koło Sądów” na odcinku 126 m, 

Droga „Do Kurczaków” w Piekielniku- remont na odcinku 127 m, 

Droga „Za Drogą” w Ratułowie -70m 

Droga we Wróblówce k. Czarnego Potoku – 270 m, wydatek rzędu 100 tys. zł. 

 

Nadto Wójt Gminy poinformował o inwestycjach związanych z budową chodników w części 

północnej i południowej gminy i tak : 

 

 budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 957 i 958 w miejscowościach: Stare 

Bystre, Wróblówka, Czarny Dunajec (koło dyskoteki Dragon).  

 budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Długopole - Pieniążkowice w miejscowości 

Dział.  

 budowa chodnika w miejscowości Ratułów po lewej i prawej stronie od zjazdu koło 

szkoły podstawowej. 

 budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Ciche (od kościoła                                

w Miętustwie do sklepu Lewiatan do granicy ze Starem Bystrem). 

 zakończenie chodnika w Cichem Górnym ( w str. rozjazdu na Chochołów) – II etap, 

 budowa chodnika od skrzyżowania na Chochołów do granicy przysiółka „Na Ostrysz”                     

w Cichem – etap III. 

 

Wójt zwrócił uwagę na kwestię zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

jednostki OSP Czarny Dunajec. Zadanie finansowane z różnych źródeł zewnętrznych takich jak: 

208.000 zł z budżetu podstawowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,                           

z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 342.000 zł. 

Wspólnota 8 Wsi w Witowie- 400.000 zł. Przetarg został rozstrzygnięty 16 czerwca na kwotę 

1.045.000 zł. Dodatkowo został złożony wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego                         

o dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 59.000 zł. 

Dodatkowe środki zostały również przeznaczone na remont remizy OSP w Ratułowie Dolnym 

(wymiana okien) w wysokości 10.000 złotych. 

Z funduszy norweskich w styczniu 2020 r. podpisano umowę współpracy w ramach projektu pn.: 

„Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim”. Zadanie polega na 

uzyskaniu z programu Elena realizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny, grantu na 

przeszkolenie i zatrudnienie ekodoradców ds. efektywności energetycznej i OZE oraz do 

audytów energetycznych. Wartość projektu realizowanego na terenie gminy wynosi 238.690 zł, 

wartość wkładu własnego gminy to 23.869 zł (10% wartości projektu przeznaczonej do realizacji 

na terenie gminy). 

W ramach tego projektu w czerwcu 2020 r. podpisano umowę współpracy związanej                              

z wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej i złożenia wniosku o dofinansowanie dla 4 placówek 

oświatowych Gminy Czarny Dunajec w ramach konkursu „Poprawa efektywności energetycznej 

w budynkach szkolnych”. Są to szkoły podstawowe w Podczerwonem, Cichem, Dziale                                          

i Piekielniku. Dlatego szkoły te zostały wytypowane, ponieważ współczynnik termomodernizacji 

tych obiektów wynosi ponad 40%, co było jednym z warunków do złożenia wniosku. Projekt 

podlega finansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru  
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Gospodarczego 2014-2021.Wysokość dofinansowania w ramach konkursu to 70% kosztów 

kwalifikowanych.  

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania dofinansowania i została przewidziana na lata 

2021-2022. 

Wójt poinformował o trwającym obecnie szacowaniu szkód powstałych wskutek intensywnych 

opadów atmosferycznych, zniszczeniu uległy 3 mosty. Powołana w tym celu Komisja dokona 

oględzin w terenie. Najbardziej poszkodowaną miejscowością jest Ciche i Stare Bystre. 

Gmina inwestując w poprawę ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców w tym roku 

dodatkowo na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” przeznaczyła kwotę                          

w wysokości 560.000 zł. i wsparła finansowo budowę 80 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

W obszarze Oświaty - Gminny Zespół Oświatowy realizuje wiele projektów. Z ważniejszych 

projektów to : 

subwencja 0,4% - Rezerwa oświatowa 0,4% subwencji – środki na doposażenie dwóch szkół                     

w Chochołowie i w Odrowążu na pomoce dydaktyczne i pracownie specjalistyczne. Wniosek 

złożony na kwotę 124.193 zł. 

dotacja celowa na podręczniki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

szkół z terenu gminy- wniosek złożony na kwotę 227.634,45 zł. 

narodowy program rozwoju czytelnictwa – projekt realizowany w ramach Priorytetu 3 dot. 

wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne                           

w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci                      

i młodzieży. Dofinansowanie w wysokości 56.960 zł, w tym wkład własny gminy 1.760 zł. 

Zdalna szkoła- dofinansowanie w wysokości 80.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów 

do szkół. 

Z projektu Zdalna szkoła + uzyskano dodatkowe dofinansowanie w wysokości 145.000 zł. 

W ramach projektu „Twoje Przedszkole w Gminie Czarny Dunajec” wykonywane są prace 

adaptacyjne oraz remont placu zabaw i budowa bezpiecznej nawierzchni dla oddziałów 

przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czerwiennem. Wartość dofinansowania 

wynosi 370.916,96 zł, a całkowita wartość projektu to 453.357,08 zł. 

 

 Wójt poinformował o powstałym nowym Funduszu Inwestycji Samorządowych. Fundusz 

Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast                            

w wysokości od 0,5 mln. do 93 mln. zł dla największych miast. Kwoty dotacji dla 

poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin 

i powiatów. Środki te, to jest wsparcie bezzwrotne dla gmin przydzielone z funduszu COVID-19, 

które można będzie wykorzystać na inwestycje takie jak: remonty szkół, przedszkoli, inwestycje 

wodociągowe i kanalizacyjne, budowę żłobków, drogi, a także inne niezbędne lokalne działania. 

Środki będą przekazywane w formie przelewów w ciągu paru tygodni, na wniosek samorządów 

bez zbędnej biurokracji. Wójt podkreślił, że jest to bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy               

i każdego powiatu w Polsce. Dla Gminy Czarny Dunajec kwota dotacji wyniesie 1.603.105 zł. 

 

 Kolejną pozytywną wiadomość jaką przekazał Wójt to Program Rozwoju Systemu 

Transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku. Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca br. 

uchwałę w sprawie ustanowienia rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 

2030 roku, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. W tej strategii znalazły się dwa kluczowe, 

z punktu widzenia strategii i rozwoju gminy, zadania dotyczące budowy obwodnicy Chochołowa 

i Czarnego Dunajca. Na to zadanie przewidziana kwota to 90 mln. zł. Zadanie wykonywane 

będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Województwa Małopolskiego i po ostatnich 

doświadczeniach w sprawie obwodnicy Chochołowa stanowisko jest takie, że to Zarząd Dróg 

zadecyduje o wariancie przebiegu obwodnicy Chochołowa. 
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W ramach złożonego Sprawozdania zapytania wnieśli : 

radny Paweł Dziubek w dalszym ciągu podnosił, że nie zostały wykonane usterki na ścieżce 

rowerowej w części północnej gminy w miejscowości Piekielnik. Zadanie to zostało odebrane 

przez insp. nadzoru natomiast w protokole odbioru końcowego nie zostały uwzględnione żadne 

usterki. 

Odnosząc się do uwagi radnego Wójt poinformował, że będzie wykonywany przegląd 

gwarancyjny jeszcze w tym roku, zgodnie z zawartą umową. Zaplanowany wcześniejszy 

przegląd nie został wykonany z uwagi na intensywne opady atmosferyczne, oraz z uwagi na to, iż 

do końca nie wiadomo jaki będzie stan tej drogi po takich ulewach. Zapewnił, że taki przegląd na 

pewno się odbędzie, pod koniec lipca bądź w połowie sierpnia. 

Dalej radny pytał co z budową zbiornika przeciwpożarowego w rejonie torfowisk. 

Radny uzyskał odpowiedź, że na razie nie ma odpowiedniego terenu pod zbiornik, po drugie jest 

to teren torfowisk, który jest objęty ochroną „NATURA 2000”. W związku z czym wykonanie 

zbiornika retencyjnego w tym terenie nie jest łatwym zadaniem do realizacji. Nie mniej jednak 

Wójt zapewnił, że mimo, iż procedura uzyskania pozwolenia od RDOŚ zazwyczaj jest długa, to 

działania w tym kierunku zostaną podjęte. 

 

W dalszej części dyskusji radny Rafał Rubiś w imieniu Zarządu OSP podziękował za zakup 

samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Czarny Dunajec Wójtowi oraz wszystkim podmiotom 

wspierającym finansowo zakup tego samochodu. 

Podziękowania na ręce Wójta Gminy złożyła również radna Zofia Kierkowska, która 

reprezentując Klub Radnych „Niezależni” oraz jako Przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki dziękowała za współpracę i wsparcie, wyrażając jednocześnie nadzieję, że 

taka współpraca będzie utrzymywała się dalej. Podziękowania skierowała także w stronę 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego za pozyskane środki finansowe dla szkół, dzięki 

którym realizowane są w szkołach projekty takie jak: „Jeżdżę z głową”, „Gimnastyka 

korekcyjna” itp. 

 

 W dalszej części realizowanego pkt. związanego ze sprawozdaniem głos zabrała Dyrektor 

Centrum Kultury i Promocji Gminy- Małgorzata Kulawiak przedstawiając działalność 

wykonywaną online w obszarze kultury i promocji gminy, w okresie trwającej pandemii                                

i wprowadzonych obostrzeń, oraz plan działań na okres wakacji, a głównie dot. 

 programu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (organizowanie rożnego 

rodzaju warsztatów), 

 sportowe gry i zabawy organizowane na hali lodowiska, 

 gry i zabawy prowadzone na boiskach „Orlik”, 

 soboty z rowerem, rajd rowerowy. 

Dyrektor podkreśliła nawiązanie współpracy z gminą partnerską Węgorzewo położoną                                    

w województwie warmińsko- mazurskim. W tym celu w dniach od 2-4 czerwca br. odbyła się 

wizyta studyjna, w której udział wzięli: Wójt Gminy, Dyrektor CKiP, oraz Dyrektor GZO. 

Dyrektor obszernie przybliżyła walory przyrodnicze, kulturalne i turystyczne gminy Węgorzewo. 

 

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 8 do niniejszego protokołu. 

 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po przerwie 

przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad : 
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Ad. pkt. 6. Przed przystąpieniem do rozpatrywania Raportu o stanie Gminy tytułem wstępu 

Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym, w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Informacja o tym 

została wcześniej podana na stronie internetowej gminy, jednak nikt z mieszkańców nie złożył 

pisemnego zgłoszenia  wyrażającego chęć udziału w debacie. 

 

Następnie głos zabrał Michał Jarończyk – Sekretarz Gminy, który w formie prezentacji 

przedstawił ogólne informacje zawarte w Raporcie z uwagi na to, że sprawozdania z działalności 

poszczególnych referatów urzędu prezentowane są w ciągu roku, przy różnych okazjach. 

Tak więc podstawowe informacje o gminie Sekretarz rozpoczął od Demografii. Zwrócił uwagę, 

żeby przy interpretacji wszelkiego rodzaju rankingów, czy zestawień statystycznych brać pod 

uwagę to, że przeliczniki na mieszkańca w gminie wypadają słabo, z powodu występującej 

różnicy w zameldowaniu, a rzeczywistą ilością mieszkańców przebywających na terenie gminy. 

Na 22 626 osób zameldowanych w gminie, stale przebywa na terenie gminy około 16,1 tys. osób. 

Jeśli chodzi o statystkę urodzeń bilans w gminie jest dodatni, 236 urodzeń na 175 zgonów, 

wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie Czarny Dunajec na tle tego co dzieje się w kraju jest 

pozytywny i wynosi 2,7.  

Dalsza część prezentacji obejmowała opis działań podejmowanych w obszarach takich jak: 

 

sytuacja społeczno- ekonomicznej w gminie – W zakresie przedsiębiorczości zaobserwowano 

stały wzrost, ilość podmiotów gospodarczych w gminie z roku na rok rośnie i jest to trend 

pozytywny. Odnotowano przyrost zarówno w roku 2017 na 2018, jak też rok 2019 był okresem 

utrzymywania się stałej tendencji wzrostowej liczby podmiotów gospodarczych i na koniec roku 

wyniósł 1375 (o 100 nowych podmiotów). 

Ciekawy obraz wyłania się z analizy ilości ofert pracy jakie zostały zgłoszone do Urzędu Pracy                

w poszczególnych gminach powiatu nowotarskiego, liczba ofert pracy zgłoszonych w 2019 r.                   

z Gminy Czarny Dunajec to 601 i stanowi 17% wszystkich ofert. Świadczy to, o powiększającym 

się na terenie gminy rynku pracy i powinno prowadzić do odwrócenia takiego stanu, że 

większość osób wyjeżdża do pracy poza gminę niż przyjeżdża. 

Gmina w statystykach, rankingach – zestawienia podane przez Ministerstwo Finansów, wskaźnik 

G- podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca, wskaźnik ten wynosi 599,09 i był 

niemal o 45 zł wyższy niż w roku poprzednim. Taki wynik plasuje gminę bardzo nisko, na 2462 

miejscu na 2477 gmin. Sytuacja taka wynika z faktu, że gmina Czarny Dunajec jest gminą                        

o charakterze rolniczym, o bardzo wielkim rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, niskich klasach 

ziem, oraz specyfiką związaną z emigracją, duża rozbieżność pomiędzy zameldowaniem                              

a ilością osób przebywających na terenie gminy. 

Znacznie lepiej gmina wypada w rankingu uwzględniającym wszelkie dochody własne                             

i subwencje, wg. zestawienia miesięcznika „Wspólnota” jeśli chodzi o dotacje na transport                                

w latach 2014 -2018 gmina zajęła 46 miejsce na 1536 gmin, w przeliczeniu na 1 osobę kwota 

wynosi 545 zł. 

Nowe zestawienie jakie zostało uwzględnione w Raporcie to zestawienie  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie, obrazujące sytuację finansową gmin w Małopolsce                                  

z uwzględnieniem 5 istotnych wskaźników takich jak: udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych             

w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz obciążenie wydatków 

bieżących z wydatkami na wynagrodzenia ogółem. 

W zakresie strategii gminy –aktualna strategia przyjęta na lata 2014-2020 traci w tym roku 

ważność. Większość działań zapisanych w strategii była realizowana na poziomie 70-80%. 

Wiele zadań było kontynuacją z lat poprzednich. 

Brak realizacji zadań zauważa się w obszarze – rozwój zrównoważonego rolnictwa górskiego,                    

w tym rolnictwa ekologicznego oraz regionalnego przetwórstwa rolno- spożywczego. 



 10 

 

W pozostałych celach operacyjnych stwierdza się wysoki poziom realizacji. 

Podsumowując strategię ogółem Sekretarz stwierdził, że realizowanych jest 67 działań, 18 nie 

realizowanych i 6 realizowanych w niewystarczającym stopniu. 

 Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy przedstawiając sytuację finansową gminy 

skupiając się głównie na kwestiach dot. zadłużenia gminy, wpływu dochodów z podatków, 

wskaźnika spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

  

 W ramach ogłoszonej Debaty nad Raportem o stanie Gminy kolejno głos zabrali : 

 

radny Czesław Wajda z zapisu dot. demografii wynika, iż w ramach migracji zagranicznych 

przybyło w gminie 24 mieszkańców, w związku z  tym zapytał- czy są to mieszkańców którzy 

powrócili z zagranicy, czy też obcokrajowcy, którzy w gminie się osiedlili. Ponadto odniósł się 

do sprawy wzrostu przychodów na mieszkańca, za lata 2008-2017, który wynosi 89%, zdaniem 

radnego, informacja byłaby bardziej realna i pełna gdyby podano wzrost kosztów utrzymania. 

Ustosunkowując się Sekretarz Gminy w kwestii migracji zagranicznych stwierdził, że tak 

szczegółowych danych nie jest w stanie podać, zaś odnośnie statystyki dot. przychodów na 1 

mieszkańca zaznaczył, że jest to pewna dynamika i na 2478 gmin polskich, gmina Czarny 

Dunajec plasuje się na 482 miejscu, więc należy stwierdzić, że ta dynamika jest pozytywna. 

Radny Tomasz Garbaciak zauważył, iż z wielu pozytywnych spraw jakie były zaprezentowane 

należy również w przyszłości zwrócić uwagę na te obszary, w których nie podjęto żadnych 

działań w roku ubiegłym. Głównie radny podkreślał brak działań w kierunku wspierania biznesu, 

rozwoju potencjału gospodarczego i strefy aktywności gospodarczej, oprócz jej wydzielenia                             

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Działań nie podjęto również w kierunku aktywizacji handlu w gminie. Należy również 

uporządkować gospodarkę wodną, kontynuować program przydomowych oczyszczalni ścieków 

w tych terenach gdzie nie ma możliwości na kanalizację sanitarną. Dalej radny podkreślał, że 

największą bolączką w gminie jest niewłaściwa gospodarka odpadami komunalnymi i należy 

wypracować taki mechanizm, by opłata za śmieci nie wzrastała drastycznie. Na koniec odniósł 

się do kwestii w zakresie opracowania planu zagospodarowania przyrodniczo- turystycznego 

torfowisk i brakiem działań w tym obszarze, a gmina posiada potencjał w postaci borowiny, 

która nie jest wykorzystywana. 

Do zgłoszonych uwag odniósł się Wójt Gminy, w sprawie wspierania lokalnego biznesu 

przyznał, że w budżecie roku 2019 nie było na ten cel zabezpieczonych środków finansowych,                      

w związku z tym, że gmina boryka się w dalszym ciągu z infrastrukturę drogową, więc sprawa 

wspierania biznesu jest jakby na dalszym planie. Pomimo tego, to Gmina Czarny Dunajec jako 

jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła tzw. „tarczę antykryzysową” dla przedsiębiorców                         

z terenu gminy w okresie pandemii koronawirusa. Ponadto Centrum Kultury i Promocji Gminy 

aktywizuje, (poprzez wydany folder), lokalnych przedsiębiorców w działania prowadzone na 

terenie gminy. Nadto Gmina Czarny Dunajec wspólnie z gminami uzdrowiskowymi przystąpiła 

do projektu wspierającego finansowo lokalnych przedsiębiorców. Taki charakter wspierający 

przedsiębiorców wykazuje  utworzona Podhalańska Lokalna Grupa Działania. 

W kwestii strefy gospodarczej Wójt stwierdził, że jest to problem złożony, gdyż dopiero w tym 

roku po wielu trudach udało się uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego gminy,                                     

w którym została wyznaczona strefa terenu inwestycyjnego ok. 40 ha. W tym miejscu Wójt 

wyraził wolę, by taka strefa gospodarcza powstała w gminie, pod warunkiem wcześniejszego 

scalenia tego terenu i zaprojektowania ciągów komunikacyjnych. Wtedy gmina na tym terenie 

może zainwestować i ubiegać się o znaczne dofinansowanie. Jednak przedsięwzięcie nie jest 

łatwe do przeprowadzenia wymaga wielu rozmów i negocjacji z właścicielami gruntów, odległe 

w czasie, lecz na pewno rozwojowe –podkreślał. 
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W sprawie wodociągów, jedyny gminny wodociąg znajduje się w Czarnym Dunajcu, koszty 

funkcjonowania wodociągu są bardzo wysokie i użytkownicy nie są w stanie pokryć w całości 

wydatków z tym związanych. O ile mieszkańcy wyrażają wolę przekazania prywatnego 

wodociągu pod zarząd gminy, o tyle gdy w grę wchodzi ponoszenie opłat za korzystanie z sieci 

wodociągowej, takiej jednomyślności już nie ma. Problem znany gmina posiada opracowaną 

analizę hydrogeologiczną dla gminy Czarny Dunajec, efektem tego było wyznaczenie na terenie 

gminy otworów hydrogeologicznych. 

Radny Kazimierz Dzielski zwrócił uwagę na brak w raporcie zadania, które to powinno być 

celem nadrzędnym, a o którym nie ma nawet zmianki, to zadanie dot. gazyfikacji. W tym 

miejscu przywołał gminę Jabłonka, z którą gmina Czarny Dunajec rozpoczęła działania w tym 

kierunku i na terenie której powstała już stacja rozprowadzająca gaz, a w Czarnym Dunajcu teren 

na którym ma powstać taka stacja porośnięty jest krzakami – stwierdził radny. Dalej wrócił do 

sprawy prowadzonych rozmów z właścicielami gruntu położonego w rejonie cmentarza 

żydowskiego i wykonaną wyceną przez biegłego, jednak nie tych gruntów, które pierwotnie były 

brane pod wykup. Radny stwierdził, że sprawa sieci gazowniczej w tym rejonie stanęła                                    

w miejscu. Zarzucał, że Wójt Gminy podjął decyzję o lokalizacji stacji na terenach prywatnych 

budowlanych, których wartość rynkowa jest znacznie wyższa i bez konsultacji z samorządem 

sołectwa. Na koniec zauważył, że należy podjąć działania i to działania skuteczne nie pozorne. 

Podnosił również brak działań w sprawie drogi między mostami „Nad Dunajcem” w Czarnym 

Dunajcu, gdzie po prawej stronie można utworzyć strefę rekreacyjną, leczy wiązałoby się to                                     

z wystąpieniem do Zarządu Wodnego o przekazanie terenu, jego wytyczeniem i opracowaniem 

dokumentacji na jego realizacje, lecz nawet tak proste czynności nie zostały poczynione. 

Do stawianych zarzutów odniósł się Wójt Gminy na wstępie prostując kwestię wyceny, która za 

tereny budowlane wynosi 50 zł przy negocjacjach, natomiast wartość terenów rolniczych waha 

się od 3-16 złotych, oraz że tereny położone koło cmentarza żydowskiego nie są terenami 

budowlanymi. Dodał, że radny mija się z prawdą, gdyż wcześniej  należało położenie działek 

sprawdzić w nowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Ponadto w swoim sprawozdaniu o działaniach podejmowanych między sesjami jest informacja                       

o spotkaniu i rozmowach w Polskiej Spółce Gazowniczej w dniu 28 maja br. bezpośrednio                        

z dyrektorem i zarządem spółki, a następnie cały zarząd PSG przyjechał na teren gminy. 

Wynikiem tego spotkania został wytypowany teren naprzeciwko dyskoteki „DRAGON”                                  

w Czarnym Dunajcu (23 ary), który decyzją Wójta zostanie wydzierżawiony spółce PSG pod 

lokalizację stacji LNG jeszcze w tym roku. Co więcej gmina Czarny Dunajec przejmie 

projektowanie gazociągu na terenie sołectwa Czarny Dunajec. Ponadto z uzyskanej informacji od 

spółki gazowniczej wynika, że jest koncepcja budowy gazociągu zasilającego DN 400 po drugiej 

strony Zakopanego. W przypadku gdy wszystkie te plany powiodą się, to wówczas gmina Czarny 

Dunajec w znacznym stopniu zostanie zgazyfikowana. Dodał, że stacja LNG w Jabłonce 

zlokalizowana jest na granicy z miejscowością Piekielnik. 

  W tym miejscu doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Wójtem a radnym K. 

Dzielskim, której powodem była budowa gazociągu i komunalizacja mienia gminnego. 

 

W dalszej części dyskusji nad raportem gminy głos zabrali jeszcze : 

 

radny Paweł Dziubek pytając o przyczynę zaprzestania robót związanych z remontem drogi 

wojewódzkiej nr 957. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż z uzyskanej informacji z Wojewódzkiego Zarząd Dróg wynika, że 

umowa z wykonawcą nie zostanie rozwiązana, ponieważ jest korzystna z punktu widzenia 

Zarządu Dróg. Problem jest z podwykonawcą, który przerwał roboty z powodu problemów 

finansowych. Zarząd Dróg zapewnił, że mimo tych wszystkich perturbacji remont drogi                          

w tym roku zostanie zakończony. W tej sprawie Wójt wystąpi do Wojewódzkiego Zarządu Dróg 

o stosowną informację. 
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Radny Tomasz Turski pytał o powód zmniejszenie zadłużenia gminy i o wstępną kalkulację 

kosztów związanych z budową żłobka oraz z jego utrzymaniem. Dał pod rozwagę wysokie 

wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i czy inwestycja ta nie przekracza możliwości 

finansowe gminy. Dalej zwrócił uwagę na wykonywany remont drogi wojewódzkiej wzdłuż ul 

Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu, gdzie również planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej, 

proponując aby te dwa zadania ze sobą połączyć, by nie doszło do takiej sytuacji, że po 

wykonanym remoncie droga będzie z powrotem rozkopywana. 

Wójt odnosząc się w kwestii budowy żłobka jeśli chodzi o samą inwestycję stwierdził, że gminę 

jak najbardziej stać na taką inwestycję, ponadto program Zjednoczonej Prawicy zakłada duże 

dofinansowania w ramach projektu „Maluch+” o które gmina na pewno będzie się ubiegać. Zaś                       

w kwestii jego późniejszego utrzymania Wójt zwrócił uwagę, że pobyt dzieci w takim żłobku 

będzie odpłatny, zmienia się również trend rządu w kierunku polityki państwa bardziej 

socjalnego i zwiększenia subwencji oświatowej. 

W sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 958 – przypomniał, że w zeszłym roku gmina 

wykonała inwestycję na ulicy Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu polegającą na przejściu przez 

drogę wojewódzką, natomiast przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i cała magistrala 

prowadzona będzie poza drogą, po terenach prywatnych, więc nie ma niebezpieczeństwa, że 

droga będzie rozkopana. 

Sprawę spadku zadłużenia gminy wyjaśniła Skarbnik Gminy tłumacząc, że na 

termomodernizację budynków została zaplanowana pożyczka, oraz kredy na remont budynku 

biblioteki w  Czarnym Dunajcu. Zadania te nie zostały zrealizowane w roku poprzednim,                            

w związku z czym i zadłużenie częściowo zostało zmniejszone. 

 

 W końcowej części dyskusji radni : Daniel Domagała, Kokoszka Bogumiła, Lucyna 

Hosaniak, Kazimierz Marduła, Zdzisław Gal i Krzysztof Bartoszek wyrazili słowa 

podziękowania za dobrą współpracę dla Wójta Gminy, kadry kierowniczej Urzędu oraz za 

zrealizowane zadania inwestycyjne, bądź też w najbliższym okresie planowane do wykonania,                           

a które są bardzo ważne dla lokalnej społeczności. 

Radny Paweł Dziubek i Tomasz Turski zabierając głos apelowali o większą współpracę                              

z mieszkańcami, poparli podejmowane inicjatywy przez Wójta Gminy, zaś do roku poprzedniego 

proponowali by z tego co nie udało się zrobić wyciągnąć wnioski, więcej empatii i wsłuchiwania 

się w głosy mieszkańców –apelowali. 

 

 Podsumowując dyskusje głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który zwrócił uwagę 

na pozytywne trendy dotyczące m.in. wzrostu przedsiębiorców, spadku bezrobocia.                                       

Większe zaangażowanie należy wykazać w poprawę poziomu dochodów własnych gminy.                           

Takiego zaangażowania wymaga również sprawa obwodnicy Chochołowa, należy zrobić 

wszystko by to zadanie w końcu doczekało się realizacji. W tym miejscu apelował by Rada 

Gminy była na bieżąco informowana w sprawie realizowanych zadań, gdyż na dzisiejszej sesji 

brak przepływu podstawowych informacji był szczególnie widoczny. 

 

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił głosowanie w sprawie udzielenie wotum zaufania dla 

Wójta Gminy za rok 2019. 

 

Rada Gminy w obecności 21 Radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 17 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                                             

Nr XXII/211/2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarny Dunajec za rok 

2019, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

Głos zabrał Wójt Gminy dziękując m. in. za udzielone mu zaufanie, słowa podziękowania 

skierował również na ręce Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy oraz Kierowników Referatów  
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Urzędu Gminy i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy za dobrą współpracę, za pracę na 

rzecz lokalnej społeczności. Zaznaczył, że słowa krytyki przyjmuje z pokorą i będą dla niego 

motywacją do dalszej pracy. 

 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po przerwie 

przystąpiono do realizacji porządku obrad związanego z absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

 

Ad. pkt. 7. ppkt. a) Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel udzielił głosu – 

Skarbnik Gminy – Monice Styrczuli, która przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe. 

 

Na wstępie poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz                             

z bilansem oraz ze sprawozdaniami z realizacji planu rzeczowo finansowego Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gminną Biblioteką Publiczną oraz 

Centrum Kultury i Promocji Gminy i Informacją o stanie mienia komunalnego zostało przesłane 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Oświęcimiu. 

W związku z tym, że Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowe                          

i Informacja o stanie mienia komunalnego gminy były szczegółowo analizowane na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych- Skarbnik Gminy 

przedstawiła sprawy najistotniejsze mające wpływ na wynik budżetu. 

 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok kształtowało się następująco : 

 

Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2019 rok w następujących kwotach : 

 dochody - 98.573.944,00 złotych, 

 wydatki - 99.337.671,00 złotych, 

 deficyt  -      763.727,00 złotych 

 

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.924.252,00 złotych               

i rozchody w wysokości 5.160.525,00 złotych na spłatę rat pożyczek i kredytów. 

W przychodach zostały ujęte wolne środki na koncie pozostałe z rozliczenia 2018 roku w kwocie 

671.242,00 złotych. 

Zmiany budżetu w ciągu roku wynikały ze zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji, oraz 

wprowadzenie dochodów wynikających z wpływów na dodatkowe zadania. 

Ogółem zwiększenie dochodów nastąpiło o kwotę 6.424.582,74 złotych. 

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.814.095,74 złotych. 

Zmiany miały miejsce w przychodach i rozchodach budżetu gminy. W przychodach nastąpiło 

zmniejszenie kredytów o kwotę 3.853.622,00 złotych i zwiększenie wolnych środków na koncie 

bankowym o kwotę 2.293.135,00 złotych. 

Razem przychody po zmianach to kwota 4.363.765,00 złotych. 

Rozchody- zwiększenie o udzielone pożyczki kwota 50.000,00 złotych. 

Rozchody po zmianach kwota 5.210.525,00 złotych. 

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie zgodnie z udzielonym przez Radę Gminy 

upoważnieniem. Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami                       

i paragrafami. Jednak wprowadzone zmiany nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy. 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2019 rok zamknął się kwotami:  

 

 Dochody  -104.998.526,74 złote, 

 Wydatki  - 104.151.766,74 złotych, 

 Nadwyżka budżetowa -     846.760,00 złotych, 
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 Przychody   -     4.363.765,00 złotych 

 Rozchody  -       5.210.525,00 złotych. 

 

Wykonanie budżetu ogółem : 

 

 dochody – plan 104.998.526,74 złotych, wykonanie –  104.009.716,33 złotych, co stanowi  

99,06%. 

 wydatki – plan 104.151.766,74 złotych, wykonanie – 100.196.305,26 złotych, co stanowi 

96,20%. 

Wydatki majątkowe, plan 9.843.413,92 złote, wykonanie 8.916.054,71 złotych, co stanowi 

90,58%. 

Z powyższych kwot podział na zadania własne i zlecone był następujący : 

1. Dochody : 

– zadania własne, plan 72.427.125,95 złotych, wykonanie 71.654.785,25 złotych 

tj.98,93%, 

- zadania zlecone, plan 32.571.400,79 złotych, wykonanie 32.354.931,08 złotych, 

tj.99,34%. 

 

2. Wydatki : 

- zadania własne, plan 71.590.777,35 złotych, wykonanie 67.851.596,27 złotych 

tj.94,78%, 

- zadania zlecone, plan 32.560.989,39 złotych, wykonanie 32.344.708,99 złotych tj. 

99,34% 

Różnica w planie między wydatkami a dochodami w zadaniach zleconych na kwotę 10.411,40 

złotych, a w wykonaniu o kwotę 10.222,09 złotych dotyczy rozliczeń za rok 2018. 

W związku z taką realizacją budżetu roku 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 

3.813.411,07 złotych. 

Faktyczny wynik budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosił 4.294.607,18 złotych. W tym                            

w wolnych środkach kwota 230.648,00 złotych i kwota 111.479,17 złotych wpływ z opłat za 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

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

roku budżetowego w łącznej kwocie 1.822.859,74 zł zostały przekazane na wydzielone konto                      

z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 roku. 

  

Dochody : 

 

Ogółem dochody wykonano na poziomie 99,06%. Wykonanie dochodów w działach wynosi od 

9,63% do 111,81%. 

Najniższe wykonanie dochodów w Dziale 630 – Turystyka.  

Na plan 589.213,00 złotych, wykonanie 56.767,44 złotych tj. 9,63%. Bezpośrednią przyczyną 

niskiego wykonania dochodów w tym dziale było zaplanowanie dotacji na realizację projektu 

pn.: „ III etap szlaku wokół Tatr”. Zadanie to częściowo zostało rozliczone, jednak dotacja nie 

wpłynęła w roku 2019. 

 

Wydatki : 

 

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło plan 104.151.766,74 złote, wykonanie 100.196.305,26 

złotych, co stanowi 96,20%. 
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Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 0 %  do 100% i tak : w dziale 

010 Rolnictwo i łowiectwo 95,28%, w dziale 020 Leśnictwo 68,83%, w dziale 600 Transport                         

i łączność 95,05%, w dziale 630 Turystyka 96,41%, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 

61,03%, w dziale 710 Działalność usługowa 99,14%, w dziale 750 Administracja publiczna 

94,67%, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwo 99,18%, w dziale 752 Obrona narodowa 100%, w dziale 754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona p.poż. 89,09%, w dziale 757 Obsługa długu publicznego 80,71%,                                     

w dziale 758 Różne rozliczenia 0%, w dziale 801 Oświata i wychowanie 98,78%, w dziale 851 

Ochrona zdrowia 96,16%, w dziale 852 Pomoc społeczna 93,26%, w dziale 854 Edukacyjna 

opieka wychowawcza 88,76%, w dziale 855 Rodzina 99,27%, w dziale 900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska 81,27%, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 97,16%, w dziale 926 Kultura fizyczna 91,13%. 

  

ppkt. b) 

 

 Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w dniu 29 kwietnia 2020r. zostało 

przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Sprawozdanie finansowe składa się: z łącznego bilansu rachunku zysku i strat, zmian                          

w funduszu jednostki, oraz informacji dodatkowej wszystkich jednostek budżetowych: szkół, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Oświatowego i Urzędu Gminy. 

Gmina na koniec 2019 roku zamknęła się następującymi kwotami: zysk netto -19.094.527,93 zł, 

fundusz- 146.365.848,99 zł, a po uwzględnieniu wyniku finansowego -165.460.376,92 zł. 

Bilans za 2019 rok zamknął się zarówno po stronie aktywów i pasywów kwotą w wysokości 

169.700.489,90 zł. 

Sprawozdania finansowe Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz Gminnej Biblioteki                              

Publicznej zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy. 

 

 ppkt. d) 

 

 W tym miejscu Skarbnik Gminy zapoznała Radę z Uchwałą Składu Orzekającego 

Kolegium RIO w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2020r. informując, iż Skład Orzekający 

pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, jak również 

pozytywnie zaopiniował informację o stanie mienia komunalnego, z uwagą dot. niskiego 

wykonania wydatków majątkowych w następujących rozdziałach : 

 

 rozdział 70005 wykonanie wyniosło 34,32% planowana kwota 245.350,00 złotych, 

wykonana została w kwocie 84.207,32 zł. Niskie wykonanie wynika z faktur niższych 

niż planowane koszty studni w Piekielniku przy Ośrodku Zdrowia oraz niewykonania 

windy przy budynku na ul. Kmietowicza w Czarnym Dunajcu. 

 Rozdział 90001 – wykonanie 72,99% plan 905.230,00 złotych, wykonano w kwocie 

660.686,37 złotych. Na takie wykonanie wpływ miał fakt nie przejęcia od 

Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w  Nowym Targu dokumentacji na 

kanalizację. Dodatkowo w planie wydatków pozostała kwota odliczonego podatku VAT 

od inwestycji. 

 Rozdział 90015 – wykonanie 63,91%. Na plan 284.476,22 zł, wykonanie wyniosło 

181.800,82 złote. Przyczyną było niewykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Chochołów. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok – stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO – stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

 ppkt. c) 
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Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawił Mariusz 

Hajduk – Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska. 

Gmina Czarny Dunajec w formie sprzedaży, zasiedzenia, oraz decyzji administracyjnej- ogółem 

zbyła 34 działki o łącznej powierzchni 2.2816 ha w miejscowościach : Czarny Dunajec, Ciche, 

Czerwienne, Wróblówka, Pieniążkowice, Piekielnik i Stare Bystre. Jeśli chodzi o nabycie, gmina 

nabyła w formie darowizny, decyzji administracyjnych 12 działek o łącznej powierzchni 2.2785 

ha. Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała ogółem obszar mienia gminnego o łącznej 

pow. 1996.9858 ha, w tym nabyte w procesie komunalizacji decyzją Wojewody – 1599.9213 ha, 

zbyte w trybie zasiedzenia, nieodpłatnego przekazania zamiany oraz kupna -53.7156 ha, 

założono księgi wieczyste dla 1499.6741 ha, pozostało do skomunalizowania 497.3117 ha. 

 W ramach złożonej Informacji o stanie mienia komunalnego radny Kazimierz Dzielski    

podniósł sprawę nielegalnego zagrodzenia działki zlokalizowanej w Czarnym Dunajcu poniżej 

osiedla romskiego w roku 2019, w związku z tym chciał uzyskać informację jakie działania 

zostały podjęte w celu ochrony tego terenu stanowiącego własność gminy. 

Kierownik zaznaczył, iż od wielu lat na tym osiedlu następują różnego rodzaju działania ze 

strony mieszkańców, którzy tłumaczą to tym, że skoro gmina nie zapewnia im lokali socjalnych, 

to w zamian mogą korzystać z tych nieruchomości. Oczywiście nie można z takim stanowiskiem 

się zgodzić i w przypadku gdy ktoś narusza własność gminy, czy to w formie zagrodzenia jakiejś  

nieruchomości lub innej formie władztwa nad tymi nieruchomościami, gmina wysyła wezwania 

wskazujące, iż w przypadku gdy nie opuszczą tego terenu lub też nie usuną ogrodzenia, wtedy 

gmina wystąpi na drogę sądową. Kierownik dodał, że jest wiele takich przypadków, że dane 

nieruchomości od wielu lat są w posiadaniu osób i gdy sprawa trafi do sądu, to posiadacze tych 

sąsiednich nieruchomości mogą wystąpić z wnioskiem o zasiedzenie, wówczas wniosek gminy                            

o ochronę posiadania zostanie odrzucony, jeżeli właściciele udowodnią, że te nieruchomości były 

w ich posiadaniu od 30 lat. 

radny K. Dzielski podkreślał, że żadne zasiedzenie, w tym konkretnym, przypadku nie wchodzi 

w grę, gdyż dokładnie pół roku temu na tej działce zostały wykarczowane drzewa i działka 

została zagrodzona, w związku z tym radny żądał konkretnej odpowiedzi, zarzucając 

jednocześnie, że nic nie zostało poczynione w tej konkretnej sprawie. 

Na co Kierownik odpowiedział, że sprawa wymaga dokładnego zbadania i gdy będą dowody 

wskazujące na to,  że z tych nieruchomości korzystają mniej niż 30 lat, to gmina wystosuje 

stosowne pisma, a jeśli to nie odniesie żądanego skutku, gmina wystąpi na drogę sądową. 

Kierownik dodał, że na chwilę obecną gmina nie posiada kompletu dokumentów, w tym zdjęć 

lotniczych. 

 

 Na tym Przewodniczący zamknął dyskusję zwracając się jednocześnie do Kierownika                              

o podjęcie stosownych działań. 

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 r. – stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 Podsumowując dyskusję o głos poprosił Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu – 

Czesław Wajda informując, iż komisja sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

oceniła pozytywnie. Stwierdził, że budżet 2019 roku był bezpieczny, który wymagał wiele pracy                              

i zaangażowania, a pracę tę wykonał Referat Finansowy na czele z Panią Skarbnik. W tym 

miejscu wyraził słowa podziękowania dla członków komisji Rozwoju i Budżetu. Takie 

podziękowania skierował również Wójtowi Gminy, p. Skarbnik głównie za zaufanie, rzetelność                                 

i cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości księgowych. Wyraził nadzieję, że ta współpraca na takim 

samym poziomie będzie dalej kontynuowana. 

 Na koniec głos zabrał jeszcze Przewodniczący Rady, który w temacie Sprawozdania                               

z wykonania budżetu gminy za rok 2019 stwierdził, że Sprawozdanie to zostało opracowane                           

w sposób przejrzysty i absolutorium Wójtowi udzielane jest z tytułu wykonania budżetu gminy. 

Następnie odniósł się do następujących poz. w budżecie gminy : 

 



 17 

 

 subwencja oświatowa- w roku 2019 z budżetu gminy do tego Działu została dopłacona 

kwota rzędu 8 mln. zł., zmniejszenie subwencji nastąpiło o 383.000 zł. Stwierdził, że 

taka sytuacja  budzi niepokój, ponieważ z roku na rok dopłata z budżetu ogólnego gminy 

do Oświaty wzrasta. 

 Dział Rolnictwo i łowiectwo - dotacje do spółek wodnych, wykonanie – 0%, - w tym 

miejscu zapytał o przyczyną niewydatkowania środków. 

 dochody od osób prawnych i fizycznych – wykonanie 105,65% - stwierdził, że jest to 

pozytywny trend. 

 Dział 855 Rodzina – poważana pozycja w budżecie stanowiąca ok. 30% całego budżetu 

gminy. 

Do uwagi odniosła się Skarbnik Gminy tłumacząc niewykorzystanie środków w Dziale 

Rolnictwo i łowiectwo tym, iż roku zeszłym trzy spółki  wodne w Chochołowie, w Załucznem                             

i w Czarnym Dunajcu nie  wystąpiły o dotację, z uwagi na to, że zmianie uległy przepisy                            

w zakresie ewidencji spółek i w efekcie spółki te nie dokonały rejestracji w odpowiednim czasie. 

 

 ppkt. e) 

 

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Chowaniec Sebastian Janusz, 

który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Komisja Rewizyjna na 

posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2020 r. wystąpiła do Rady Gminy Czarny Dunajec                                  

z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 

opiniując pozytywnie wykonanie budżetu gminy, sprawozdanie finansowe oraz informację                            

o stanie mienia komunalnego. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany przez Przewodniczącego Rady Gminy do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 10 czerwca 2020 roku, pismem znak: RG.0004.14. 

2020. Skład Orzekający Kolegium RIO Uchwałą Nr S.O.XIV/424/44/20 z dnia 17 czerwca 2020 

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

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

Obrachunkowej w Krakowie. 

 

 W dalszej części wobec wyczerpania w całości tematyki związanej z absolutorium, 

przystąpiono do podjęcia uchwał jak poniżej : 

 

 ppkt. f)  

 

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

głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XXII/212/2020 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny 

Dunajec za rok 2019, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 14 do 

niniejszego protokołu. 

 

 ppkt. g) 

 

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

głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XXII/213/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Czarny Dunajec absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec 

za rok 2019, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 15 do niniejszego 

protokołu. 
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 W tym miejscu zabierając Wójt Gminy głos głównie podziękował Przewodniczącemu 

Rady i Wiceprzewodniczącemu oraz całej Radzie za udzielone absolutorium i wkład pracy na 

rzecz gminy i lokalnej społeczności. 

 

Ad. pkt. 8. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2020 rok złożyła Monika Styrczula – 

Skarbnik Gminy. 

Proponowane zmiany dotyczyły : 

 

Dochody : 

 

Dział 600 – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem wiaty                                

w Koniówce w wysokości 7.800,00 zł. Zwrot z wydatków niewygasających, kwota 958.957,00 zł 

dotyczy pomocy dla województwa na modernizację dróg wojewódzkich nr 957 i 958, kwota 

86.100,00 zł dotyczy projektu drogi w Odrowążu, kwota 34.000,00 zł dotyczy projektu ulic                                   

w Odrowążu. 

Dział 710 – zwrot z wydatków niewygasających kwota 41.820,00 zł dotyczy zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Dział 754 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 46.950,00 zł – dotacja  z WFOŚiGW w Krakowie 

na realizację zadania: „zakup zestawów umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu dla  

OSP w celu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – 

program Bezpieczny Strażak”. 

Dział 801- zwiększenie planu dotacji o kwotę 145.000,00 zł w związku z otrzymanym 

dofinansowaniem w formie Grantu. Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś. priorytetowa I. 

Powszechny dostęp do Internetu „Zdalna szkoła+”. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 56.960,00 

zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. Przyznanie dofinansowanie w ramach wieloletniego 

programu pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet3”. 

Dział 855- zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł dotyczącej zwrotu z wydatków 

niewygasających (projekt żłobek). 

Dział 900- zwrot z wydatków niewygasających- kwota 126.700,00 zł dotyczy zadania Azbest 

Stop!! 

 

Wydatki : 

 

W wydatkach zmiany dotyczyły: 

Rozdział 01010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł na wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Czarnym Dunajcu, 

Rozdział 60013- zwiększenie planu wydatków o kwotę 958.957,00 zł – dotyczy zadania 

modernizacja dróg wojewódzkich nr 957 i 958. Brak wniosków o wypłatę dotacji. 

Rozdział 60016 – przesunięcie kwoty 3.500,00 zł ze środków na remont dróg w miejscowości 

Wróblówka na wykonanie montażu siłowni zewnętrznej na boisku we Wróblówce. Zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 86.100,00 zł –dotyczy dokumentacji projektowej drogi gminnej                                         

w Odrowążu, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania. 

Rozdział 60095- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł na wykonanie naprawy wiaty 

przystankowej w miejscowości Koniówka. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.000,00 zł, 

dotyczy projektu ulic w miejscowości Odrowąż, w związku z wydłużeniem terminu realizacji 

zadania. 

Rozdział 70005- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na wykonanie operatu 

szacunkowego dla nieruchomości, które zostały zbyte po uchwaleniu planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Rozdział 71004- zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.820,00 zł na zadanie dotyczące 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
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Rozdział 71012- zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o kwotę 210.000,00 zł, zmiana kwot 

po przetargu, dotyczy zadania modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 

Ratułów. Przesunięcie między dotacjami majątkowymi a bieżącymi. Zadanie realizowane                            

w latach 2020-2021. 

Rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.950,00 zł na zakup zestawów 

umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu dla OSP w celu zapobiegania poważnym 

awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska. Zadanie finansowane w 50% z dotacji                              

w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”, pozostała kwota w wysokości 46.950,00 zł stanowi 

wkład własny do programu. 

Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.000,00 zł na zakup laptopów                               

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś. priorytetowa I. Powszechny dostęp do 

Internetu „Zdalna szkoła+”. Finansowanie 100% z dotacji. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 

56.960,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. Przyznane dofinansowanie w ramach 

wieloletniego programu pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet3”. 

Rozdział 85505- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z tym, że 

realizacja zadania projekt żłobka została zrealizowana z wydatków niewygasających. 

Rozdział 90003- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.100,00 zł na wydatki związane                                         

z wykonywaniem zadań przez referat komunalny. 

Rozdział 90005- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na 

zatrudnienie eko-doradcy. 

Rozdział 90026- przesunięcie kwoty 30.000,00 zł między źródłem wydatkowania w ramach 

środków na zadanie Azbest Stop!. 

Rozdział 92605- zwiększenie planu wydatków o kwotę 135.000,00 zł na zadanie wykonanie 

oświetlenia boiska o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu. 

Załącznik Nr 3 do uchwały dotyczył wprowadzenia dotacji na drogi wojewódzkie w kwocie 

958.957 złotych oraz zmniejszenie dotacji dla Powiatu o kwotę 210.000 zł na modernizację 

ewidencji gruntu. 

 Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, po przedstawieniu pozytywnej opinii przez 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych przystąpiono do 

podejmowania uchwały: 

 

Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu 19 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXII/214/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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 2019, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania – stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

Przed głosowaniem salę obrad opuścili radni : K. Bartoszek i K. Marduła. Aktualna ilość 

radnych -19. 

 

Ad. pkt. 9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy polegała na zmianie kwot 

dochodów, wydatków budżetu oraz  wprowadzenie nowych przedsięwzięć: 

1) „Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmującej w szczególności wykonanie chodnika) 

wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Dział. Realizacja w latach 2020-2021z kwotą 

210.000 zł, 

2) „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ratułów”. Realizacja 

zadania w latach 2020-2021 z kwotą 390.000 zł, 

3) „Projekt chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy drodze wojewódzkiej nr 957                                             

w miejscowości Stare Bystre”. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Łączna kwota 100.000 

zł, 

4) Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Wróblówka”. Realizacja  
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zadania w latach 2020-2021 z kwotą 30.000 zł, 

5) „Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Czarny Dunajec”. 

Realizacja zadania przewidziana w latach 2020-2021 z kwotą 108.000 zł. 

6) zmiana wartości zadania pn.: „Projekt chodnika w miejscowości Ciche”. Przesunięcie kwoty 

4.057,27 zł między latami 2020-2021. Przesunięcie kwoty 216.000 zł (zmiana terminu 

realizacji zadania z lat 2020-2021 na lata 2021-2022). 

Po wydaniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego komisji Rozwoju Budżetu i Spraw 

Statutowych, przystąpiono do głosowania : 

 

Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu 18 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXII/215/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny : T. Garbaciak. Aktualna ilość radnych -18. 

 

Ad. pkt. 10. Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Czarnym Dunajcu za 2019 rok, zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SG 

ZPOZ. Ze sporządzonego sprawozdania wynika, iż Zakład zamknął się zyskiem w wysokości 

150.117,87 złotych, który zostanie przeznaczony na cele statutowe Zakładu. 

 

Pytań nie wnoszono, dokonano podjęcia uchwały: 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” podjęła Uchwałę Nr XXII/216/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej                              

w Czarnym Dunajcu za 2019 rok, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. 

nr 18 do protokołu. 

Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny. T. Krupa. Aktualna ilość radnych -17. 

 

Ad. pkt. 11. Kolejne uchwały dotyczyły przejęcia od Województwa zadań z zakresu inwestycji 

drogowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na chodniki                                           

w miejscowościach : Czarny Dunajec, Wróblówka i Stare Bystre, oraz zmiany uchwał w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu na zadania „ modernizacja operatu ewidencji 

gruntów i budynków w Ratułowie” i zmiana kwot finansowania w latach 2020-2021 zadania 

projekt chodnika  w Cichem - Miętustwie (pierwszy odcinek). 

 

Pytań nie wnoszono, po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego komisji 

Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych do przedmiotowych uchwał, kolejno zostały podjęte 

niżej wymienione uchwały : 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/217/2020 w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania                        

z zakresu inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie, która wraz 

z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 12. 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/218/2020 w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania                        

z zakresu inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie, która wraz 

z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 20 do protokołu. 
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Ad. pkt. 13. 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/219/2020 w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania                      

z zakresu inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie, która wraz 

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

 

Ad. pkt. 14.  

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/220/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/166/2020 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał.                       

nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 15.  

 

Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” podjęła Uchwałę Nr XXII/221/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/2020 Rady 

Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

na rzecz Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał.                       

nr 23 do protokołu. 

W głosowaniu nie wzięła udziału radna B. Kokoszka z powodu chwilowej nieobecności. 

 

Ad. pkt. 16. Komentarza do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Czarny Dunajec udzielił Sekretarz 

Gminy – Michał Jarończyk. 

Stwierdził, że przedkładana Uchwała została podyktowana zmianą przepisów ustawy „Prawo 

wodne”, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. W przypadku gmin posiadających wspólną 

aglomerację, czyli więcej niż jedna gmina przypadająca na aglomerację, niezbędnym jest 

podjęcie porozumienia, zgodnie z art.87 ustawy Prawo wodne. Z kolei ustawa o samorządzie 

gminnym stanowi, iż do podjęcia takiego porozumienia niezbędne jest wyrażenia woli przez 

Radę Gminy, gdyż współdziałanie z innymi gminami zostało zastrzeżone do kompetencji Rady 

Gminy. Po drugie Wójt Gminy ma obowiązek dokonywania przeglądu granic aglomeracji                           

i w przypadku gdy nastąpi dezaktualizacja danych, aglomerację należy zweryfikować. 

Aglomeracja Czarny Dunajec wspólna z gminą Kościelisko została wyznaczona na podstawie 

danych związanych z rzeczywistym zamieszkaniem, takie wówczas obowiązywały kryteria, 

natomiast obecnie obowiązującą podstawą jest stan zameldowania, co powoduje, że aglomeracja 

przekracza 10% dopuszczalnej różnicy, jaka może być między rzeczywistym stanem, a uchwałą. 

Stąd podjęcie uchwały jest niezbędne, przy okazji zostaną przeanalizowane pewne obszary, które 

być może będą wyłączone z aglomeracji, ponadto obszary włączone do aglomeracji nie mogą 

korzystać z dotacji, które są przeznaczane na tereny wiejskie, jak np. z Programu Obszarów 

Wiejskich. 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/222/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Czarny Dunajec, przy 

realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Czarny 

Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 24 do protokołu. 
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Ad. pkt.17. Uzasadnienia do uchwały dotyczącej rozpatrzenia petycji dokonał Przewodniczący 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Tomasz Turski. 

Poinformował, że w dniu 2 kwietnia 2020r. wpłynęła do Rady Gminy petycja w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego skutkująca wprowadzeniem 

lokalnej „tarczy antykryzysowej”. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 22 czerwca br. po przeanalizowaniu treści postulatów będących 

przedmiotem petycji - Komisja postanowiła petycji nie uwzględnić i wystąpiła do Rady Gminy                    

o przyjęcie stanowiska wyrażonego przez komisję. 

Rada Gminy przedstawione stanowisko komisji uznała i przyjęła jako własne.  

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy wyrażone zostało w załączniku do niniejszej uchwały                                 

i stanowiące jej integralną część. 

Na tę okoliczność dokonano podjęcia uchwały jak niżej : 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/223/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia 

zmian w przepisach prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej), 

która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 25 do protokołu 

 

Ad. pkt. 18. Komentarza do dwóch następnych uchwał udzielał Mariusz Hajduk – Kierownik 

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska. 

 

Właściciel działki nr ewid. 400/11 wystąpił z wnioskiem do Urzędu Gminy o sprzedaż części 

nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 400/13, która stanowi własność gminy o łącznej 

pow. 0,0336 ha zlokalizowanej w Czarnym Dunajcu. Jako uzasadnienie wnioskodawca wskazał, 

iż zakup przedmiotowej nieruchomości doprowadzi do poprawy warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. 

Rada Sołecka sołectwa Czarny Dunajec pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

 Pytań nie było, po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego komisji 

Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych, przystąpiono do podjęcia przedmiotowej uchwały: 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/224/2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 

nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/13 położonej w miejscowości 

Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 26 do 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 19. Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Ciche stanowiącej działkę ewid.                           

nr 11739 o pow. 0,0047 ha miał na celu umożliwienie gminie wykonanie remontu mostu i drogi                            

w rejonie przysiółka „Sobury”. Rada Sołecka sołectwa Ciche, wniosek o zakup przedmiotowej 

nieruchomości zaopiniowała pozytywnie. 

Przewodniczący komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych – Czesław Wajda informując                      

o pozytywnej opinii wydanej przez komisję dodał, iż zakup w całości przedmiotowej działki 

umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie, ponadto koszt zakupu działki jest mniejszy niż 

koszt jej podziału. 

Dokonano podjęcia uchwały : 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” podjęła Uchwałę Nr XXII/225/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Ciche, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania, stanowi zał. nr 27 do protokołu. 
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Ad. pkt. 20. Ogłoszenie tekstów jednolitych uchwał Rady Gminy dotyczyło ustalenia zasad 

przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz 

zarządzenia poboru podatków lokalnych i poboru opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Kolejno zostały podjęte niżej wymienione uchwały : 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/226/2020 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały                          

Nr VII/76/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 28 do 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 21. 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/227/2020 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały                   

Nr VII/77/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego                               

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która wraz                      

z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 29 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 22. 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/228/2020 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały                    

Nr VII/78/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania, stanowi zał. nr 30 do protokołu. 

 

Ad.pkt.23. Zmiana uchwały podjętej przez Radę Gminy w dniu 31 marca 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego spowodowana została 

przesunięciem finansowania zadania polegającego na Opracowaniu dokumentacji na rozbudowę 

drogi powiatowej Ciche- Dzianisz w miejscowości Ciche na lata 2021 i 2022. Natomiast 

realizacja zadania rozpocznie się w roku 2020. 

Bezpośrednio po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego komisji Rozwoju, 

Budżetu i Spraw Statutowych, przystąpiono do głosowania : 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w głosowaniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/229/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/180/2020 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał.                                     

nr 31 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 24. Ostatni projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad dotyczył przystąpienia 

gminy do realizacji Projektu związanego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie 

aglomeracji Nowy Targ. Omówienia uchwały dokonał Sekretarz Gminy informując, że pojawiła 

się szansa, która wydawała się nierealna, by w perspektywie finansowej dołączyć zadanie                                   

z gminy Czarny Dunajec do zadania realizowanego przez  spółkę Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
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Komunalne na terenie innej gminy. Beneficjentem jest spółka PPK, a podmiotami 

upoważnionymi do ponoszenia wydatków będą Gmina Czarny Dunajec oraz Gmina Kościelisko. 

Dofinansowanie odbywać się będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                                     

i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt dotyczy zarówno uporządkowania gospodarki ściekowej 

na terenie aglomeracji Nowy Targ, jak również zadania dot. rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach : Chochołów, Podczerwone i Czarny Dunajec, oraz rozbudowę 

sieci kanalizacji w miejscowościach Witów i Dzianisz. 

Sekretarz zaznaczył, że trwają intensywne negocjacje w tej kwestii. 

 W związku z tym, że radny Tomasz Turski pytał o koszty dot. realizacji zadania i czy 

gmina Czarny Dunajec będzie je ponosić, oraz kto będzie właścicielem kanalizacji- Sekretarz 

udzielił szczegółowych odpowiedzi na pytania radnego m.in. stwierdził, że jest to uchwała 

wstępna na razie nie przewidująca żadnych wydatków, koszty zostaną wyliczone kiedy                              

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będzie sygnał na uzyskanie dofinansowania. Po 

przeprowadzeniu analizy temat wróci pod obrady sesji. 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w głosowaniu – 17 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXII/230/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Czarny Dunajec do realizacji 

Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania, stanowi zał. nr 32 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 23. W ramach ogłoszonego punktu zapytanie wniósł radny Paweł Diubek nawiązując                      

w swojej wypowiedzi do kwestii jaka miała miejsce na ostatniej sesji Rady, a związana                                 

z niewyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości w Czarnym Dunajcu przy ul. Targowej- 

wysunął tezę, iż w Czarnym Dunajcu niektóre działki bez problemu gmina sprzedaje, czy też 

oddaje, a niektórzy wnioskodawcy występujący o zakup nieruchomości mają problemy z jej 

nabyciem. Z przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego wynika, że jest dużo takich 

działek, co do których Rada Sołecka wyraziła pozytywną opinię w sprawie ich bezpłatnego 

oddania. 

Na koniec zadał retoryczne pytanie „ Kto ma wpływ na to, żeby się tak nie działo”? 

Do wątpliwości radnego odniósł się radny i zarazem sołtys sołectwa Czarny Dunajec 

odpowiadając, że Rada Sołecka wyraziła pozytywne opinie jedynie do sprzedaży tych działek, 

które są niezbędne, dla wnioskodawców w celu poszerzenia prowadzonej działalności, czy też 

uporządkowania terenu na którym taka działalność jest prowadzona. 

Ad vocem radny P. Dziubek wymienił numery paru działek, o zasiedzenie których wpłynęły 

wnioski od zainteresowanych mieszkańców i które uzyskały pozytywną opinię Rady Sołeckiej. 

Ostatecznie po krótkiej wymianie zdań ustalono, że radny P. Dziubek weźmie udział                                   

w najbliższym posiedzeniu Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 6 czerwca br. w trakcie 

którego wszystkie wątpliwości  zostaną mu wyjaśnione. 

 

Ad. pkt. 24. W ramach realizacji niniejszego punktu Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 

 

Ad. pkt. 25. W wolnych wnioskach radny Paweł Dziubek wnioskował o wykonanie 

rozgraniczenia geodezyjnego na ścieżce rowerowej w miejscu, gdzie został wykonany mostek, 

zdaniem radnego – na prywatnej działce.  

 

 

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

o godz. 16
20

 dokonał zamknięcia XXII  sesji Rady Gminy. 
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