
P R O T O K Ó Ł  nr XXV/2020 

z XXV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 

w dniu 05 października 2020 roku 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10
00 

  i trwała do godziny 11
30

. 

Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 18 Radnych. 

 

W sesji nie uczestniczyli Radni: Dzielski Kazimierz, Marduła Kazimierz, Turski Tomasz, którzy  

wcześniej usprawiedliwili swoją nieobecność. 

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy – 

Monika Styrczula. 

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. 

Gość: Dariusz Popiela – Inicjator projektu „Ludzie, nie liczby” 

 

 Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 10
00 

otworzył Sesję i po 

powitaniu Radnych i Gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 

18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi lub propozycje.  

Ze strony Radnych nie zostały zgłoszone żadne uwagi – Przewodniczący Rady proponowany 

porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, 

przy 18 głosach „za” w poniższym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 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. 

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

Dunajec na lata 2020 – 2031. 

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

trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca część 

działek ewid. nr 1547/2, 1546, 1545/4 o łącznej pow. 348 m
2 

położonej w miejscowości 

Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku. 

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

trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 



 2 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki ewid. nr 

5160/2
 
położonej w Czarnym Dunajcu, na czas oznaczony tj. do dnia 1 maja 2026 roku. 

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

trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca część 

działek ewid. nr 400/38, 400/40 o łącznej pow. 3 050 m
2 

położonej w miejscowości Czarny 

Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2045 roku. 

11.Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,  

przedłożonych w okresie od ostatniej sesji. 

13.Wolne wnioski i informacje. 

14.Zakończenie obrad sesji. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązku zachowania dystansu społecznego oraz 

zakrywaniu ust i nosa, w związku z obowiązującą „czerwoną strefą” w powiecie nowotarskim. 

 

Ad. pkt 3. Z protokołem z XXIV sesji Rady Gminy zapoznał się Radny Bartłomiej Bednarz  

i stwierdził, że protokół jest zgodny z  przebiegiem 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 głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIV Sesji Rady 

Gminy został przyjęty jednogłośnie, przy 18 głosach „za” bez czytania. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel zapowiedział gościa przybyłego na dzisiejszą 

Sesję – Dariusza Popielę,  po czym oddał mu głos. 

Dariusz Popiela przedstawił się jako sportowiec, mistrz Polski, olimpijczyk, który od 25 lat 

reprezentuje Polskę w kajakarstwie. Jako pasjonat historii Żydów polskich zainicjował projekt 

„Ludzie, nie liczby”, który podejmuje działania mające na celu upamiętnienie ofiar Holocaustu. 

Przedstawiając prezentację multimedialną ze zdjęciami dokumentującymi efekty pracy, 

opowiedział o etapach realizacji przedsięwzięcia. 

W ramach pierwszej edycji projektu 17 czerwca  2018 w Krościenku nad Dunajcem po raz 

pierwszy od 76 lat odczytane zostały imiona i nazwiska 256 mieszkańców zamordowanych przez 

okupanta w 1942 roku. W obecności władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 

mieszkańców, młodzieży szkolnej, rodzin potomków, Rabina oraz księdza katolickiego 

dokonano symbolicznego pochówku bestialsko zamordowanych oraz odsłoniono nowo powstały 

upamiętniający pomnik, tym samym pamięć o ofiarach Holocaustu tego regionu została 

przywrócona. Działania w drugiej edycji projektu zostały zwieńczone w dniu 3 listopada 2019 

roku, kiedy to odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu żydowskim w 

Grybowie. Na uroczystości zostały przywołane z imienia i nazwiska 1774 ofiary i wszystkie 

zostały upamiętnione na pomniku. 

Działania w ramach projektu obejmowały pracę od podstaw: od zaniedbanych, zapomnianych 

cmentarzy, zarośniętych trawą i chaszczami, z połamanymi macewami i prowizorycznymi 

ogrodzeniami do przywrócenia należytej godności miejscom pochówku tysięcy ofiar Holocaustu. 

Trzecia edycja projektu objęła przywrócenie godnego stanu cmentarza żydowskiego w Czarnym 

Dunajcu, aby stworzyć miejsce pamięci o zamordowanych Żydach pochodzących z okolic 

Czarnego Dunajca. 20 sierpnia 1942 roku rozegrała się największa tragedia na tej ziemi: kilkuset 

żydowskich mieszkańców Czarnego Dunajca i okolic stało się ofiarami Zagłady. 

Powstał pomnik z imiennie upamiętnionymi mieszkańcami Czarnego Dunajca i okolicznych 

miejscowości. Pod pomnikiem umieszczono tablice edukacyjne przybliżające historię Żydów z 

tych terenów. Odnaleziono masowe groby znajdujące się na terenie cmentarza. Zabezpieczono te 
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miejsca i godnie upamiętniono ofiary zbrodni. W działania włączyła się lokalna społeczność i 

aktywnie uczestniczyła w projekcie na każdym jego etapie.  

Istotną częścią projektu jest stworzenie pomocy dydaktycznych do nauczania o Holocauście w 

regionie. Na lekcjach historii i języka polskiego młodzież zapozna się z zarysem tragedii, jaka 

dotknęła dawnych mieszkańców. W ramach projektu w porozumieniu z dyrektorami szkół 

zorganizowany zostanie wyjazd młodzieży do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie można zwiedzić 

Muzeum Obozu Zagłady oraz uczcić pamięć pomordowanych. Końcowy etap działań zwieńczy 

uroczyste odsłonięcie pomnika oraz przekazanie patronatu nad miejscem pamięci zaangażowanej 

w projekt szkole. 

Kończąc swoją wypowiedź Dariusz Popiela podziękował wszystkim za okazaną serdeczność. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel  w podziękowaniu za zaangażowanie w 

odnowienie cmentarza żydowskiego w Czarnym Dunajcu wręczył Panu Dariuszowi monografię 

Czarnego Dunajca, życząc sił i energii na dalszą pracę. 

 

Następnie Przewodniczący Tadeusz Czepiel odniósł się do śmierci Pani Bogusławy 

Bobrowskiej – wieloletniej nauczycielki i dyrektor kilku szkół Gminy Czarny Dunajec, prosząc 

wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie Jej pamięci minutą ciszy. 

 

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

Wójt Gminy. 

Na wstępie Wójt nawiązał do wypowiedzi Pana Dariusza i w imieniu wszystkich mieszkańców 

Gminy Czarny Dunajec wyraził wdzięczność oraz złożył podziękowanie za przywrócenie 

godnego stanu cmentarza żydowskiego, a także  upamiętnienie ofiar Zagłady.  

Następnie przedstawił informację o pracy w okresie międzysesyjnym, a były to m.in. spotkania: 

- 15.09.2020 r. - spotkanie z firma EKOINSTAL w sprawie budowy kanalizacji w Czarnym 

Dunajcu. 

- spotkanie z przedstawicielami Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym 

Targu, powstałego w ramach projektu realizowanego na terenie powiatu nowotarskiego w 

sprawie omówienia współpracy.  

- 21.09.2020 r. - udział w spotkaniu Sołtysów i Radnych Gminy w sprawie alkomatów. 

- 23.09.2020 r. - spotkanie z Panią Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyną Węgrzyn – 

Madeja, które dotyczyło postępu prac budowlanych na drodze 957 i 958. 

- 24.09.2020 r. - spotkanie ze  stypendystami, którzy osiągnęli najwyższy wynik z egzaminu 

ósmoklasisty. 

- 28.09.2020 r. - spotkanie się z Burmistrzem Muszyny,  prezesem Stowarzyszenia Gmin 

Uzdrowiskowych RP Janem Golbą w sprawie przyjęcia Gminy Czarny Dunajec do 

Stowarzyszenia jak również omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem uzdrowisk. 

- 30.09.2020 r. - udział w oględzinach w miejscowości Podczerwone, które dotyczyły 

zasiedzenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarny Dunajec. 

- 02.10.2020 r. - spotkanie z komitetem organizacyjnym 175 rocznicy powstania 

Chochołowskiego. 

W okresie od 15 września 2020 r. do 4 października 2020 r. Wójt spotkał się z 26 mieszkańcami.
  

 

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 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

 



 4 

Ad. pkt 6.  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. 

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Czepiel udzielił głosu Skarbnik Gminy -  

Monice Styrczuli, która przedstawiła projekt wyżej wymienionej uchwały z uwzględnieniem 

dwóch autopoprawek. 

Zmiany w planie dochodów, w budżecie Gminy na 2020 rok dotyczą: 

Dział 756- zmniejszenie planowanej kwoty dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 

kwotę 300.000,00zł mniejsze naliczenie przez gminę. 

Dział 630- zwiększenie planu dochodów o kwotę  40.000,00zł, pomoc finansowa z budżetu 

Województwa Małopolskiego na realizację w 2020r. małopolskiego projektu p.n.: Odkrywam 

Małopolskę”. 

Dział 851- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.603.105,00zł środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, zadanie będzie realizowane 2021r. .  

Zmiany w planie wydatków, w budżecie Gminy na 2020 rok dotyczą zadań: 

Rozdział 60016- zmniejszenie kwoty planowanej na podatek od nieruchomości o kwotę 

340.000,00zł ( nie naliczono podatku w tym zakresie) a zwiększenie kwoty 40.000,00zł na 

utrzymanie ścieżek rowerowych ( rozdział 60017). 

Rozdział 80101- przesunięcie kwoty 35.000,00zł jako wkład własny do realizacji projektu „ 

Odkrywamy Małopolskę” do rozdziału 63003 + zwiększenie w tym, rozdziale o kwotę 

dofinansowania 40.000,00zł.  

Rozdział 92105- przesunięcie kwoty 2.500,00zł przeznaczonej na organizację festynu w 

miejscowości Chochołów z okazji dożynek parafialnych na dofinansowanie potrzeb OSP 

Chochołów ( rozdział 75412)- środki z funduszu sołeckiego miejscowości Chochołów, uchwała 

zebrania wiejskiego. Przesuniecie z rozdział 92105 kwoty 6.000,00zł z zakupów na potrzeby 

wieńca dożynkowego 1000,00zł i wsparcia organizacji imprezy wiejskiej „Góralskie Śpasy” w 

2020r. kwota 5.000,00zł do rozdziału 60017- na opracowanie dokumentacji niezbędnej na 

potrzeby wykonania drogi wewnętrznej łączącej się z droga wojewódzką i przebiegającej wzdłuż 

ścieżki rowerowej kwota 6000,00zł. – środki z funduszu sołeckiego miejscowości Podczerwone 

– uchwała zebrania wiejskiego. Przesuniecie z rozdziału 92105 kwoty 5.000,00zł z wydatków na 

zakup wystroju scenicznego na Hołdymas na dofinansowanie zakupu pieca i remontu kotłowni w 

budynku remizy OSP Star Bystre rozdział 75412 – środki z funduszu sołeckiego miejscowości 

Stare Bystre – uchwała zebrania wiejskiego.  

Rozdział 85195- zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 1.603.105,00zł w związku z 

realizacją zadania w 2020-2021 ( fakturowanie wykonanych robót 2021r.).dotyczy adaptacji 

pomieszczeń po ARiMR w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda poinformował, że 

01.10.2020 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji, tj. posiedzenie Komisji Rozwoju 

Budżetu i Spraw Statutowych oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej, ponieważ kilku Radnych zasiada w obydwu Komisjach oraz do zaopiniowania były 

tylko dwa projekty uchwał przeznaczone na Komisję Budżetu i Spraw Statutowych. Zaznaczył 

również, iż wyżej wymienione posiedzenia Komisji odbywać się będą w czwartki, tuż przed 

Sesją. Pozwoli to uniknąć generowania kilku autopoprawek. 

Następnie Przewodniczący Czesław Wajdą przedstawił pozytywną opinię obu Komisji dla wyżej 

omówionego projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały.        

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

Uchwałę Nr XXV/247/2020 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                          
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w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020, która wraz z protokołem                                      

z przeprowadzonego głosowania- stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Konsekwencją dokonanej zmiany budżetu gminy na 2020 rok była również zmiana 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy polegająca na zmianie kwot dochodów, wydatków 

budżetu 2020 roku oraz wprowadzeniu nowego  przedsięwzięcia o nazwie: „Wykonanie 

adaptacji pomieszczeń po ARiMR w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na siedzibę 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Realizacja zadania lata 2020-2023. Łączna kwota 

zadania 1.603.105,00 zł. 

 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Rozwoju Budżetu i Spraw 

Statutowych oraz Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

przystąpiono do głosowania. 

 

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

Uchwałę Nr XXV/248/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość 

stanowiąca część działek ewid. nr 1547/2, 1546, 1545/4 o łącznej pow. 348 m
2 

położonej w 

miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku. 

 

W związku z w/w projektem uchwały Przewodniczący Tadeusz Czepiel poprosił o komentarz 

Kierownika Ochrony Środowiska i Geodezji Mariusza Hajduka, który odczytał projekt uchwały, 

przedstawił na mapie przedmiotowe części działek, a następnie wyjaśnił, iż w/w projekt ma na 

celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez mieszkańca w celu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej
 
część działek ewid. nr 1547/2, 1546, 1545/4 o łącznej pow. 348 m

2
 

zlokalizowanych w miejscowości Czarny Dunajec. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

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

zawarcia umowy dzierżawy części działek ewid. nr 1547/2, 1546, 1545/4 o łącznej pow. 348 m
2
 

położonych w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 

roku, jest zasadne. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław 

Harbut poinformował o pozytywnej  opinii obu Komisji. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr  XXV/249/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 

nieruchomość stanowiąca część działek ewid. nr 1547/2, 1546, 1545/4 o łącznej pow. 348 m
2 

położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 

roku, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym 

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

stanowiąca część działki ewid. nr 5160/2
 
położonej w Czarnym Dunajcu, na czas oznaczony 

tj. do dnia 1 maja 2026 roku. 
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Kierownik Ochrony Środowiska i Geodezji Mariusz Hajduk odczytał projekt uchwały, po czym 

wyjaśnił, iż procedowany projekt ma na celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez 

Przedsiębiorcę, w celu przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 5160/2 o pow. 424 m
2
, położonej w miejscowości Czarny Dunajec. Działkę 

dzierżawi Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

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

zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej nr 5160/2 o pow. 424 m
2
 

położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 1 maja 2026 roku, jest 

zasadne. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław 

Harbut poinformował o pozytywnej  opinii obu Komisji, następnie przystąpiono do głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel zwrócił się z zapytaniem, ile wynosi miesięczny 

czynsz za wynajem gruntu stacji paliw oraz zwrócił uwagę, na uwzględnienie w nowej umowie 

dzierżawy   zobowiązania stacji do wybudowania toalety, która będzie służyła podróżnym. 

Temat ten został poruszony na ostatnim posiedzeniu połączonych Komisji. Kierownik Mariusz 

Hajduk odpowiedział, że czynsz wynosi ok. 18.500,00 zł. brutto miesięcznie. 

 

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

podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr  XXV/250/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z 

dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość stanowiąca część działki ewid. nr 5160/2
 
położonej w Czarnym Dunajcu, na 

czas oznaczony tj. do dnia 1 maja 2026 roku, która wraz z protokołem z przeprowadzonego 

głosowania stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość 

stanowiąca część działek ewid. nr 400/38, 400/40 o łącznej pow. 3 050 m
2 

położonej w 

miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2045 roku. 

 

Kierownik Ochrony Środowiska i Geodezji Mariusz Hajduk odczytał projekt uchwały, wskazał 

na mapie przedmiotowe części działek, po czym wyjaśnił, iż procedowany projekt ma na celu 

rozpatrzenie wniosku złożonego przez mieszkańca w celu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej
 
część działek ewid. nr 400/38 i 400/40 o łącznej pow. 3 050 m

2
 

zlokalizowanych w miejscowości Czarny Dunajec. 

Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

Na przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawca planuje budowę Miejsca Obsług Podróżnych, 

w szczególności dla kierowców TIR, firm oraz uczestników ruchu rowerowego. W miejscu 

byłych toalet po rewitalizacji powstałyby publiczne toalety wraz z prysznicem i wypożyczalnią 

rowerów.  

Budynek byłej stacji po rewitalizacji zostałby podzielony na trzy części. W jednej części 

znajdowałaby się restauracja, w drugiej sieciowy sklep spożywczy, w trzeciej sklep odzieżowy. 

Przy budynku byłej stacji PKP powstałaby hurtowa bezobsługowa stacja paliw. 

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

zawarcia umowy dzierżawy części działek ewid. nr 400/38 i 400/40 o łącznej pow. 3 050 m
2
 



 7 

położonych w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2045 

roku, jest zasadne. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław 

Harbut poinformował o pozytywnej  opinii obu Komisji, następnie przystąpiono do głosowania. 

 

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

podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr  XXV/251/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 

nieruchomość stanowiąca część działek ewid. nr 400/38, 400/40 o łącznej pow. 3 050 m
2 

położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2045 

roku, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 11. Interpelacje i zapytania Radnych.  

W związku z brakiem pytań oraz interpelacji w tym punkcie, Przewodniczący Rady Gminy 

stwierdził, że można przejść do omawiania kolejnego punktu Sesji. 

 

Ad. pkt 12. W ramach realizacji niniejszego punktu Przewodniczący Rady Gminy 

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

Dodał, iż wniosek złożony na ostatniej Sesji przez Radnego Pawła Dziubka został przekazany 

Panu Wójtowi. 

 

Ad. pkt 13. W wolnych wnioskach Radny Czesław Wajda poinformował, że Komisja Rozwoju 

Budżetu i Spraw Statutowych ma w swoim planie pracy zagadnienie dotyczące oceny stanu 

zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w bieżącym roku. Realizacja tego punktu mogłaby się 

odbyć w październiku, ale jest to uzależnione od zakończenia realizacji przedsięwzięć. Komisja 

ma również ocenić stan realizacji takich inwestycji, jak: budowa boiska sportowego w 

Załucznem, budowa Sali widowiskowej w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu oraz 

nadbudowa szkoły podstawowej w Czerwiennem. Rekonesans powinien odbyć się we 

współpracy z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Dodał, że oczywiście każdy z 

Radnych może wziąć w tym udział. W związku z nieobecnością na Sesji Kierownika 

Budownictwa Krzysztofa Kowalczyka Radny Czesław Wajda zwrócił się z prośbą do Wójta, aby 

sprawdził, na jakim etapie prac są   inwestycje i kiedy możliwy będzie taki objazd. 

Radna Zofia Kierkowska zwróciła się z prośbą, do Przewodniczącego Czesława Wajdy, aby 

podczas planowania daty objazdu inwestycji, uwzględnił wcześniejsze ustalenia dotyczące 

terminów posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w których zasiadają 

nauczyciele, tj. poniedziałki od godz. 12
00

.  

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel zwrócił się do Wójta z zapytaniem o finał sprawy 

związanej z wnioskiem Radnego Pawła Dziubka dotyczącym ścieżki rowerowej. Wójt Marcin 

Ratułowski odpowiedział, że Kierownik Budownictwa obiecał, iż po zakończeniu dużej ilości 

odbiorów i po powrocie inspektora nadzoru zostanie zorganizowane spotkanie i każdy z Radnych 

będzie mógł wnieść swoje uwagi dotyczące ścieżki rowerowej. 

 

 

Ad. pkt. 14. Zakończenie obrad Sesji o godz. 11
30

. 
 

 

Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

Beata Stopka-Studencka                                                                  Czarny Dunajec 

Insp. ds. Rady Gminy                                                                      Tadeusz Czepiel                                                                                               
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