P R O T O K Ó Ł nr XXIII/2020
z XXIII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 30 lipca 2020 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 1220.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 16 Radnych.
W Sesji udziału nie brali następujący Radni, którzy wcześniej usprawiedliwili swoją nieobecność:
Bednarz Bartłomiej
Chowaniec Sebastian Janusz
Domagała Daniel Józef
Hosaniak Lucyna Anna
Turski Tomasz Jan

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy, Monika Styrczula Skarbnik Gminy.
Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Gminy – zgodnie z załączoną listą obecności – stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 3 do protokołu.
Zofia Czyszczoń – były pracownik Biura ds. Obsługi Rady Gminy
Wacław Sajdak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załucznem
Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 1000 otworzył sesję i po powitaniu
Radnych i Gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
W tym momencie na salę obrad przybył Radny Długopolski Bolesław – aktualna liczba Radnych
wynosi 16.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi lub propozycje. Radny
Paweł Dziubek zapytał o uchwałę dotyczącą sprzedaży działki Państwu Ł. Poprosił o opinię
radnych, czy wprowadzić do porządku obrad tę uchwałę. Przewodniczący Rady zaproponował,
aby rozpatrzyć ten temat na wrześniowej sesji, po czym udzielił głosu radnemu Rafałowi
Rubisiowi, który poinformował, że Rada Sołecka sporządziła już protokół dotyczący
ewentualnej sprzedaży działki Państwu Ł. i należy się go trzymać. Następnie Przewodniczący
Rady Tadeusz Czepiel poprosił o zajęcie głosu w poruszanej kwestii Sołtysa, a zarazem Radnego
wsi Czarny Dunajec. Pan Stanisław Harbut stwierdził, że dotychczasowy podział jest
niedopuszczalny, ponieważ pięć rodzin jest poszkodowanych przez jedną rodzinę. Zawnioskował
więc o rozpatrzenie sprawy we wrześniu, co pozwoli na spokojne przeanalizowanie wszystkich
skarg i próśb, które zostały wniesione. Przewodniczący Rady zapytał radnego P. Dziubka, czy
przystaje na wrześniowy termin, on jednak stwierdził, że dla dobra społeczeństwa nie powinno
się odkładać tej sprawy. Pan Przewodniczący T. Czepiel wyjaśnił, że zgodnie z przepisami
inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt Gminy albo Radni w ilości trzech osób. Tylko w ten
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sposób można wprowadzić projekt uchwały. Wobec powyższego radny P. Dziubek przystał na
termin wrześniowy.
Radny Cz. Wajda zaproponował, aby podczas przygotowywania projektu przedmiotowej
uchwały wziąć pod uwagę wszystkie działki będące w posiadaniu Gminy zlokalizowane wokół
działki, którą Państwo Ł. chce nabyć. Dzięki temu Radni będą mieli pełny obraz przyszłego
zagospodarowania przez mieszkańców nabytego od Gminy gruntu. Pan Przewodniczący
podsumował, iż w związku z powyższym ma nadzieję, że pełna analiza oraz dokumentacja
zostanie przygotowana i przedstawiona wcześniej i Radni, członkowie Rady Sołeckiej oraz inne
osoby zainteresowane będą się mogli nad nią pochylić.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego
porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie, przy 16 głosach „za” w następującym
brzmieniu:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
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 nadania imienia Szkole Podstawowej w Załucznem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie Czarny
Dunajec, w roku szkolnym 2020/2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy
Czarny Dunajec w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu
lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec.
11.Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy
Czarny Dunajec do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Odrowąż.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarny Dunajec
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych
w okresie od ostatniej sesji.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zakończenie obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. od nr 4 do niniejszego
protokołu.
Po ogłoszeniu przyjęcia porządku obrad Pan Przewodniczący poprosił zgromadzonych o
powstanie i w imieniu całej Rady Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Pani Zofii Czyszczoń
składając na jej ręce podziękowanie za wieloletnią współpracę oraz pracę na rzecz Gminy.
Wręczając dyplom z nazwiskami Radnych życzył Pani Zofii wszystkiego dobrego oraz
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spełnienia marzeń na emeryturze. Pani Zofia również podziękowała wszystkim, m.in. obecnemu
Wójtowi Marcinowi Ratułowskiemu, a także byłym Wójtom: Panu Kazimierzowi Dzielskiemu i
Józefowi Babiczowi, obecnemu Przewodniczącemu Tadeuszowi Czepielowi, a także byłym
Przewodniczącym: Pani Beacie Palenik oraz Panu Stanisławowi Gonciarczykowi.
Ad. pkt 3. Z protokołem z XXII sesji Rady Gminy zapoznał się Radny Czesław Wajda. 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 XXII
sesji Rady został przyjęty jednogłośnie, przy 16 głosach „za” bez czytania.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski –
Wójt Gminy.
Na wstępie Wójt Gminy Marcin Ratułowski poinformował, że Sprawozdanie o pracy w okresie
międzysesyjnym zostało Radnym dostarczone w formie pisemnej i poprosił o ewentualne
pytania, po czym przeszedł do przedstawienia krótkiej prezentacji, obejmującej głównie odbiory
wykonanych prac na drogach gminnych oraz umowy, które zostały podpisane na wykonanie
zadań inwestycyjnych.
I. Oświata
1. Pozyskano z rezerwy oświatowej środki na doposażenie dwóch szkół: Szkoły
Podstawowej w Chochołowie oraz Szkoły Podstawowej w Odrowążu. Środki te będą
przeznaczone na pomoce dydaktyczne i pracownie specjalistyczne z przedmiotów
przyrodniczych. Kwota dofinansowania to ponad 114.000 . zł.
2. Pozyskano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
szkół z terenu Gminy Czarny Dunajec. Kwota dofinansowania to ponad 227.000 zł.
3. W związku z nowym programem „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”, który ma na celu
wsparcie turystyki szkolnej, złożony został wniosek o dofinansowanie wycieczek
szkolnych dla uczniów klas szóstych z terenu Gminy Czarny Dunajec. Program został
ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 17 lipca 2020 roku.
4. W dniu 13 lipca 2020 roku awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało czterech
nauczycieli z terenu Gminy Czarny Dunajec.
5. W dniu 24 lipca 2020 roku odbyły się dwa konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
podstawowych. W Szkole Podstawowej w Ratułowie dyrektorem został Pan Jan Stękała
zaś w Szkole Podstawowej w Załucznem stanowisko dyrektora zachował Pan Wacław
Sajdak, który będzie pełnił tę funkcję po raz szósty. Kadencja będzie trwała od 01
września 2020 roku do 3 sierpnia 2025 roku.
II. Budownictwo
1. W dniu 16 lipca bieżącego roku została podpisana umowa z firmą EKOSYSTEM z
Krakowa na opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej od strony ujęcia
wody na długości 2,7 km. w Czarnym Dunajcu. Termin zakończenia projektu przypada
na dzień 20 grudnia 2020 roku. Wartość umowy wynosi 71 955 zł.
2. W dniu 27 lipca 2020 roku została również podpisana umowa z firmą Pana Piotra
Mrugały z Szaflar na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Chochołów (kanał „i”). Termin zakończenia prac przypada na połowę listopada
bieżącego roku. Wartość umowy wynosi 85 084,67 zł. Jest to kontynuacja rozbudowy
sieci kanalizacji w aglomeracji Czarnego Dunajca. W związku z oszczędnościami z
zadania wykonywanego w Czarnym Dunajcu środki zgodnie z przeznaczeniem zostały
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przesunięte na prace w Chochołowie. Pozwolą one również na zreperowanie małych
odcinków, a także rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Podczerwonem oraz w
Chochołowie.
3. Zakończono remont dróg:
-w

Czarnym Dunajcu, „Droga Borkowa”, nawierzchnia tłuczniowa, długość 300 metrów,
koszt 58 034,84 zł.
- w Czerwiennem, droga „Na Snóżki”, destrukt asfaltowy, długość 270 metrów, koszt
113 979,93 zł.
- w Koniówce, droga „Pod Brzegiem”, nawierzchnia tłuczniowa, długość 100 metrów,
koszt 27 032,94 zł.
- w Odrowążu, droga „Do Gąsiora”, nawierzchnia tłuczniowa, długość 67 metrów, koszt
18 827,00 zł.
- w Piekielniku, droga „Do Sośliny”, nawierzchnia tłuczniowa, długość 140 metrów,
koszt 44 320,97 zł.
- w Pieniążkowicach, droga „Sołtystwo”, nawierzchnia bitumiczna, długość 120 metrów,
koszt 60 134,08 zł.
- w Podszklu, droga „Do Hosaniaków i Pytli”, nawierzchnia tłuczniowa, długość 250
metrów,
koszt 80 035,05 zł.
- w Ratułowie, droga „Bielowa”, nawierzchnia bitumiczna, długość 120 metrów, koszt
95 675,55 zł.
- w Starem Bystrem, droga „Hyrczykowa”, nawierzchnia tłuczniowa, długość 350
metrów,
koszt 59 119,95 zł.
- w Załucznem, droga „Maśnica w Dół”, nawierzchnia tłuczniowa, długość 300 metrów,
koszt 60 278,66 zł.
- w Ratułowie, droga „Za Wodę”, nawierzchnia bitumiczna, koszt 368 987,70 zł. w tym
wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 230 648 zł.
Wójt Marcin Ratułowski wyraził żal z powodu śmierci rowerzysty ze Słowacji, który
zginął na drodze powiatowej biegnącej z Czarnego Dunajca w kierunku Cichego.
III. Referat Komunalny
Wykonano konserwację urządzeń i ścieżki rowerowej.
- wyczyszczono i odmalowano most kolejowy w Podczerwonem
- uzupełniono ogrodzenie i odmalowano wnętrze grilla przy ścieżce rowerowej w
Podczerwonem
- odmalowano i uzupełniono ubytki w kapliczce położonej przy ścieżce rowerowej w
Chochołowie
Wójt zakończył prezentację prosząc obecnych na sesji o ewentualne pytania.
Pan Przewodniczący Tadeusz Czepiel odniósł się do wspomnianego przez Wójta
wypadku śmiertelnego, wyrażając ubolewanie nad tym co się stało i zaproponował, aby poprosić
właściciela działki usytuowanej przy ścieżce rowerowej o zgodę na wycięcie tzw. samosiejek, co
poprawi widoczność oraz bezpieczeństwo rowerzystom jadącym od strony Podczerwonego.
Radny Paweł Dziubek przywołując wideokonferencję, dotyczącą możliwości pozyskania dotacji,
która odbyła się między pracownikami NFOŚ, Wójtem Gminy Czarny Dunajec oraz Wójtem
Gminy Kościelisko zapytał, jaki jest efekt spotkania i czy udało się coś pozyskać. W odpowiedzi
Wójt wyjaśnił, że spotkanie dotyczyło ustalenia, czy Gmina w ogóle ma szansę na uzyskanie

5

dotacji. Ze strony Gminy istnieje możliwość częściowej refundacji inwestycji w kanalizację,
które były poczynione w obrębie aglomeracji Czarnego Dunajca pod warunkiem, że beneficjent
środków znajdujący się obecnie w NFOŚ, a jest nim PPPK złoży wniosek na rozszerzenie
swojego zadania dotyczącego inwestycji w kilku Gminach. Wójt Gminy Czarny Dunajec z
Wójtem Gminy Kościelisko podjęli działania mające na celu pozyskanie refundacji zadań, na
które Gminy już poczyniły nakłady. W przypadku Gminy Czarny Dunajec chodzi o refundację
odcinka kanalizacji w miejscowości Czarny Dunajec, którego wartość wynosi 1 600 000 zł. i
gdyby udało się pozyskać refundację w granicach 50%, byłaby to kwota znaczna,
bo aż 800.000,00 zł.
Radny Paweł Dziubek poprosił Wójta o wypowiedzenie się na temat zniżek w związku z Kartą
Dużej Rodziny w sklepach: „JANAS” oraz F.H.U. Tomasz Fryźlewicz, z którymi ostatnio
Gmina podpisała umowy. Wójt odpowiedział, że zniżki na zakupy wynoszą 5%, a dokładne
informacje związane z tym tematem dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz na profilu
portalu społecznościowego Wójta.
Radny Paweł Dziubek zapytał również o poprawki nawierzchni dróg, których planowano więcej,
a w efekcie wykonano ich mniej. W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że pytanie należy skierować do
Kierownika Referatu Komunalnego, który jest w tej chwili nieobecny na sesji w związku z
obowiązkami w swoim referacie, ale chętnie udzieli Radnemu wszelkich wyjaśnień.
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.
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.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 rok dotyczyły:
Dział 400 - zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.670,00 zł. z tytułu odsprzedaży PSG
Kraków na podstawie porozumienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci
gazowej wraz z odejściami w miejscowości Czarny Dunajec.
Dział 758 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 114.406,00 zł. w związku z otrzymanym
dofinansowaniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Wniosek
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020 r. Nr DWST- WSST.356.2879.21020.MS,
pismo Ministerstwa Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. znak ST5.4751.4.2020.2g. środki z rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej.
Dział 900 - zwiększenie dochodów na kwotę 3.850,00 zł. dotyczy zwrotu podatku VAT na lata
ubiegłe.
Dział 926 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 62.842,00 zł. w związku z otrzymanym
dofinansowaniem na realizację zadania – plac sportowo-rekreacyjny oraz siłownia plenerowa w
ramach zadania p.n.: „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa-MIRS” w miejscowości
Ciche.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 rok dotyczą:
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Rozdział 01095 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00zł na realizację dalszej części
remontu drogi „ Do Hosaniaków i Pytli” w miejscowości Podszkle, środki przesunięte z
rozdziału 60016.
Rozdział 40095 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.670,00zł w związku z potrzebą
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej wraz z odejściami
w miejscowości Czarny Dunajec. Zadanie konieczne do wykonanie przed odbudowa drogi. Aby
przyspieszyć realizację zadania Gmina zaprojektuje w/w sieć. Dokumentacja projektowa ma być
odkupiona przez PSG Kraków zgodnie z porozumieniem.
Rozdział 60014 - przesuniecie kwoty 58.057,27 zł z niewykorzystanych środków na realizację
projektu chodników na wkład własny do realizacji zadania: plac sportowo- rekreacyjny oraz
siłowni plenerowej w ramach zadania pn.: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowaMIRS” w miejscowości Ciche.
Rozdział 60016 - przesunięcie kwoty 7.183,30 zł. z zadania remont dróg na wykonanie progu
zwalniającego w miejscowości Wróblówka.
Rozdział 60017 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł. z wolnych środków na
koncie bankowym, na zadanie Historyczno- kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr Etap II i
III, odcinek Czarny Dunajec – Pieniążkowice, brodo przejazd i umocnienie brzegów i dna,
odcinek Czarny Dunajec Odrowąż odcinek 2.5 w ramach zadania historyczno-kulturowoprzyrodniczy szlak wokół Tatr.
Rozdział 80101 - przesunięcie kwoty 77.000,00 zł. z wydatków na prace modernizacyjne w
szkole w Podczerwonem na: kwota 65.000,00 zł. wykonanie prac polegające na wzmocnieniu i
malowaniu konstrukcji stalowej na moście na rzece Czarny Dunajec oraz kwota 12.000,00 zł. na
remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Podczerwone (rozdział 60016).
Zwiększenie planu wydatków w szkołach: Odrowąż i Chochołów na łączną kwotę 114.406,00 zł
w związku z otrzymanym dofinansowaniem wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach
podstawowych. Pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 9 lipca 2020r.
znak
ST56.4751.4.2020.2g na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020r. nr
DWST-WSST.356.2879.2020.MS. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Rozdział 75814 - przesuniecie kwoty 340,20 zł. dotyczącej rozliczeń z lat ubiegłych za
podręczniki na wydatki do rozdziału 80101- kwota 315,48 zł. zwiększenie planu wydatków w SP
Czarny Dunajec, a kwota 24,72 zł. przeznaczono na dotację celową dla SPSK.
Rozdział 80195 - przesuniecie kwoty 20.000,00 zł. zadań dotyczących projektu boiska przy
szkole w Dziale na wykonanie przepustu na drodze gminnej ( rozdział 60016).
Rozdział 92105 - przesuniecie kwoty 5.000,00 zł. w ramach wydatków na fundusz sołecki z
zadania dofinansowanie festynu Posiady u Domina na zadanie dofinansowanie wydatków
Dominówka w kwocie 5.000,00 zł. (umycie budynku, zakup kosiarki, wyrównanie terenu wokół
budynku) zmiana zadania uchwałą zebrania wiejskiego.
Rozdział 92605 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.899,27 zł. na zadanie - realizacja
placu sportowo- rekreacyjnego oraz siłowni plenerowej w ramach zadania pn.: „Małopolska
infrastruktura rekreacyjno- sportowa- MIRS” ( wkład własny + dotacja).
Rozdział 85505 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.350,00zł na wydatki związane z
projektowaniem żłobka.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu Gminy w Czarnym Dunajcu
na 2020 rok.
Zwiększenie kwoty przychodów z tytułu : wolnych środków za zadanie „Historyczno-kulturowoprzyrodniczy szlak wokół Tatr Etap II i III, odcinek Czarny Dunajec – Pieniążkowice, brodo
przejazd i umocnienie brzegów i dna, odcinek Czarny Dunajec – Odrowąż odcinek 2.5 w ramach
zadania Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr.
Zmniejszenie kwoty rozchodów w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚIG w roku 2020
kwota – 22.500,00 zł.
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Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu Gminy na
2020 rok wynosi:
Przychody ogółem - 4.692.127,17 złotych
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 342.127,17 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 500.000,00 zł.
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych –
50.000,00 zł.
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.800.000,00 zł.
Rozchody ogółem - 5.163.413,00 złotych
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 5.163.413,00 zł.
Nadwyżka - 471.285,83 złotych
Po wydaniu pozytywnej opinii dla projektu 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 przez Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych Radnego Czesława Wajdy, przystąpiono do
głosowania:
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/231/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2020 rok oraz zmiany Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30
grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020, która wraz z
protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czarny Dunajec na lata 2020-2031. Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel udzielił
głosu – Skarbnik Gminy – Monice Styrczuli, która przedstawiła projekt uchwały:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2031 dotyczyły:
1. zmiany kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu 2020 roku;
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcie o nazwie: „Remont drogi gminnej w km od
0+000,00 do km 0+993,00 w miejscowości Chochołów”. Realizacja zadania lata 20202021. Łączna kwota 1.800.000,00 zł.
3. umorzenie pożyczki z WFOŚiGW
w kwocie 60.000,00 zł. (dotyczy OSP Ratułów)
Po wydaniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw
Statutowych, przystąpiono do głosowania:
Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu 16 głosami „za”
podjęła Uchwałę Nr XXIII/232/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2031, która wraz z protokołem imiennego głosowania
stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Załucznem.
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Pan Przewodniczący Tadeusz Czepiel zaprosił Dyrektora Szkoły Podstawowej w Załucznem
Wacława Sajdaka do zabrania głosu.
Dyrektor powitał wszystkich zgromadzonych i przystąpił do omawiania multimedialnej
prezentacji, którą przygotował na dzisiejszą sesję. Prezentacja składała się z kilku części.
Na początku Pan Wacław Sajdak omówił historię szkoły, poznanie której możliwe było
dzięki dokumentowi, jaki zachował się do czasów współczesnych. Jest to Kronika Szkoły
Ludowej w Załucznem 1890/91. Kronika była prowadzona do roku 1975. Pierwsze zapiski
historycznego dokumentu mówią o powołaniu szkoły w dniu 31 października 1889 roku, która
była jeszcze niesamodzielna. W dniu 01 września 1890 roku powstała Szkoła Urzędowa, która
również nie była samodzielną jednostką. Rzeczywisty początek szkoły etatowej, finansowanej z
budżetu przypada na dzień 01 lipca 1892 roku.
W niedawnej przeszłości funkcjonowała szkoła filialna, podległa Szkole Podstawowej w
Odrowążu z klasami 1-4, mieszcząca się w zimnym i ciemnym budynku bez boiska sportowego.
W latach dziewięćdziesiątych oddano do użytku nowy budynek i od 01 września 1995 roku
zaczęła funkcjonować odrębna szkoła w pełnym wymiarze klas, tj. 1-8.
Od początku powstania działalność nowopowstałej szkoły polegała na współpracy z władzami
lokalnymi, tj. z Radą Sołecką oraz Gminą. Były one zapraszane na różne uroczystości i spotkania
organizowane w szkole. Odbywały się uroczystości mające na celu krzewienie zasad
poszanowania drugiego człowieka, m.in. Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka. Szkoła
Podstawowa w Załucznem zapoczątkowała organizowanie festynów rodzinnych, integrujących
społeczność całej miejscowości, które odbywały się na boisku przyszkolnym.
W roku 2000 powstało Gimnazjum skupiające uczniów z czterech miejscowości: Załuczne,
Odrowąż, Pieniążkowice oraz Dział. Nowa formuła szkoły wpłynęła pozytywnie na integrację
młodzieży ze środowisk wiejskich.
W roku 2008 Gimnazjum brało udział m.in. w projekcie „Szkoły Jagiellońskie”, obok 400 szkół
z południa Polski. W roku 2007/2008 szkoła brała udział w kolejnym projekcie, który nosił
nazwę „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującym młodych ludzi do chęci pomocy
potrzebującym. Laureaci tego projektu wyjechali w nagrodę do Rzymu.
Praca szkoły oparta jest na czterech filarach: regionalizm, tradycja, wiedza i sport.
Swoje znaczące miejsce w życiu szkoły ma również działalność teatralna. Na „Ogólnopolskim
Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej” w Zakopanem uczniowie z Załucznego zdobyli nagrodę
Grand Prix.
W placówce organizowana jest akcja „Szlachetna Paczka”, podczas której uczniowie
przygotowują upominki dla najuboższych. Biorą oni też udział w Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Odrowążu, gdzie mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi, ucząc się szacunku
do każdego człowieka.
Mocną stroną działalności szkoły są również konkursy polegające na recytacji wierszy
regionalnych, a także literackich. Jest też prowadzony kurs tańca.
Przez kilka lat szkoła gościła diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Krakowskiej, którzy odbywali praktyki studenckie.
Ważne wydarzenie w życiu szkoły przyniósł rok 2009, kiedy to z pomocą ówczesnych władz
ukończono budowę i oddano do użytku halę sportową, która jest dumą i chlubą szkoły.
Poszukiwania patrona dla szkoły trwały dość długo i nie przynosiły efektów. Do czasu,
kiedy to w 2018 roku odkryto dokument z lat 1933-1934, w którym zapisano, iż „Szkoła w
Załucznem nosi imię Św. Stanisława Kostki”. Dodatkowo rok 2018 był ogłoszony w Kościele w
Polsce, Rokiem Świętego Stanisława Kostki. Po konsultacjach z mieszkańcami Załucznego,
uczniami oraz nauczycielami szkoły, było to jednoznaczne z podjęciem decyzji o nadaniu
imienia tegoż właśnie świętego.
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W dalszej części prezentacji Dyrektor przybliżył sylwetkę świętego. Opisał życiorys Św.
Stanisława Kostki, który żył bardzo krótko, bo tylko 18 lat w XVI wieku. Jego dewizą był
program świętości. Często powtarzał „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”. Zawsze był
sumienny i dawał z siebie wszystko. Stanisław był wzorem religijności i skromności. Jest on
m.in. patronem Polski i Litwy. Atrybutami świętego są: anioł podający mu Komunię, Dzieciątko
Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Maryja i różaniec.
Dyrektor zakończył omawianie prezentacji i Pan Przewodniczący - Tadeusz Czepiel poprosił
Dyrektor GZO - Iwonę Wontorczyk o odczytanie projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zofia Kierkowska
potwierdziła pozytywną opinię dla projektu uchwały i wyraziła zadowolenie z faktu nadania
imienia kolejnej szkole w Gminie Czarny Dunajec, życząc Dyrektorowi, nauczycielom,
rodzicom oraz uczniom powodzenia w realizacji tego chwalebnego przedsięwzięcia.
Dokonano podjęcia uchwały:
Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/233/2020 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w
Załucznem, która wraz z protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Pan Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Dyrektorowi Wacławowi Sajdakowi i
zarządził 10 min. przerwy.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie
Czarny Dunajec, w roku szkolnym 2020/2021.
Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Czepiel poprosił Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświatowego - Iwonę Wontorczyk o omówienie projektu uchwały, która wyjaśniła, że uchwała
jest niezbędna, aby zgodnie z przepisami prawa oświatowego naliczać koszty związane ze
zwrotem za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
Zgodnie z art. 39 a ustawy z 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910 ze
zm.), zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w
którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 Prawa
oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy,
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021, przyjęto
średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny Pb95 i Pb98 ustalonych protokolarnie
składem komisji w dniu 6 lipca 2020 r. na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Średnia cena jednostki paliwa w Gminie Czarny Dunajec na rok szkolny 2020/2021:
1) olej napędowy – 4,27 zł/1
2) gaz – 2,06 zł/1
3) benzyna Pb98 – 4,57 zł/1
4) benzyna Pb95 – 4,26 zł/1
Radny Paweł Dziubek zapytał, czy stawka za średnią jednostkę paliwa nie jest zbyt niska,
stosunkowo do cen paliw obowiązujących na stacjach benzynowych, które wg Radnego są
wyższe. Dyrektor Iwona Wontorczyk wyjaśniła, że średnia cena została ustalona protokolarnie
po przeliczeniu cen obowiązujących na stacjach w naszej Gminie w dniu 6 lipca 2020 r.
Nadmieniła również, że jeśli ceny paliw gwałtownie wzrosną, cena jednostki zostanie ponownie
przeliczona.
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Po przedstawieniu pozytywnej opinii Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki dla projektu uchwały w sprawie średniej ceny jednostek paliw w Gminie Czarny
Dunajec, w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/234/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek
paliwa w Gminie Czarny Dunajec, w roku szkolnym 2020/2021, która wraz z protokołem
imiennego głosowania stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady
Gminy Czarny Dunajec w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu
lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Komentarza do wyżej wymienionej uchwały udzielił Kierownik Budownictwa Krzysztof
Kowalczyk. Wyjaśnił, że uchwała dotyczy miejscowości Ratułów i ma związek z wcześniej
podjętą, bo w 2005 r. uchwałą w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o
znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz z uchwałami dotyczącymi tego
samego tematu podjętymi w 2019 r. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1461) Rada Gminy jest zobligowana do przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego podjętych
uchwał.
Pan Radny Paweł Dziubek zapytał, czy drogi, o których mowa w załączniku do uchwały mają
uregulowany stan prawny. Kierownik odpowiedział, że Referat Geodezji obecnie pracuje nad
uregulowaniem stanu prawnego dróg, których Gmina nie jest właścicielem.
Po wydaniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XXIII/235/2020 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o
znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego
głosowania, stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Czarny
Dunajec do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym.
Kierownik Budownictwa Krzysztof Kowalczyk udzielił komentarza, w którym wyjaśnił, iż
przedmiotowa uchwała dotyczy zaliczenia drogi w Ratułowie o nazwie „Droga za Wodą – do
Jelenia” do kategorii dróg gminnych. Nadanie kategorii drodze gminnej zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego. Rada Sołecka Wsi Ratułów również
pozytywnie zaopiniowała zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z
późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po
zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel zasugerował, aby w uzasadnieniu uchwały
umieścić informację o pozytywnej opinii Rady Sołeckiej wsi Ratułów.
Sekretarz Gminy - Michał Jarończyk wyjaśnił, iż droga, której stan prawny ma uregulować
wyżej wymieniona uchwała powstała w dużej części z inicjatywy Sołectwa wsi Ratułów,
z którym uzgadniano każdy etap budowy drogi.
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Kierownik Budownictwa - Krzysztof Kowalczyk zapewnił, iż w uzasadnieniu uchwały
znajdzie się zdanie dotyczące pozytywnej opinii Rady Sołeckiej.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Stanisław Harbut poinformował o pozytywnej opinii przystąpiono do głosowania z
zaznaczeniem sugestii Przewodniczącego Rady Gminy o umieszczeniu w uzasadnieniu
uchwały informacji o pozytywnej opinii Rady Sołeckiej wsi Ratułów.
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XXIII/236/2020 w sprawie dodatkowego zaliczenia dróg położonych na terenie
Gminy Czarny Dunajec do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym, która wraz z
protokołem imiennego głosowania, stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Odrowąż.
Komentarza do wyżej wymienionej uchwały udzielił Mariusz Hajduk – Kierownik Referatu
Geodezji i Ochrony Środowiska.
Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały miał na celu umożliwienie zakupu przez
Gminę Czarny Dunajec części nieruchomości wynoszącej 1/6 udziału w nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3230/1 zlokalizowanej w miejscowości Odrowąż.
Zakup przedmiotowej nieruchomości umożliwi Gminie Czarny Dunajec zaprojektowanie
rozbudowy drogi tam biegnącej.
Rada Sołecka wsi Odrowąż zaopiniowała wniosek negatywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości
położonej w miejscowości Odrowąż jest zasadne.
Radny Paweł Dziubek zapytał, dlaczego Rada Sołecka wydała negatywną opinię i czy nabycie
działki jest niezbędne do przeprowadzenia rozbudowy drogi oraz jaka kwota wiąże się z
zakupem tej nieruchomości.
Kierownik wyjaśnił, iż pięciu właścicieli wyraziło zgodę na nieodpłatne oddanie swoich
udziałów i tylko właściciel 1/6 zażądał zapłaty. Nabycie działki jest konieczne, w przeciwnym
razie poszerzenie drogi nie będzie możliwe. Jest to koszt ok. 2.500,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Radnego Tadeusza Duszę, który
stwierdził, że sprawa zakupu przedmiotowej działki jest bardzo skomplikowana, a decyzja Rady
Sołeckiej nie mogła być inna, ponieważ w momencie jej podejmowania wydawała się słuszna.
Na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę aktualny stan rzeczy byłaby to opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Stanisław Harbut poinformował o pozytywnej opinii komisji z 1 głosem „wstrzymującym się”.
Przed głosowaniem zabrał głos Sołtys Odrowąża, który wyraził aprobatę dla wypowiedzi
Radnego Tadeusza Duszy prosił Radę Gminy o podjęcie uchwały.
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XXIII/237/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Odrowąż, która wraz z protokołem imiennego
głosowania, stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarny
Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
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Komentarza do wyżej wymienionej uchwały udzielił Mariusz Hajduk – Kierownik Referatu
Geodezji i Ochrony Środowiska.
Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały miał na celu rozpatrzenie wniosku złożonego
przez mieszkańca tj. Pana T. F. w celu przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3719 o pow. 10 m2 zlokalizowanej w miejscowości Czarny
Dunajec.
Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki
ewidencyjnej nr 3719 o pow. 10 m2 położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas
oznaczony do 3 lat jest zasadne.
Po wydaniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XXIII/238/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarny
Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat, która wraz z protokołem imiennego
głosowania, stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. pkt 14. W związku z brakiem pytań oraz interpelacji w tym punkcie, Przewodniczący Rady
Gminy stwierdził, że można przejść do omawiania kolejnego punktu sesji.
Ad. pkt 15. W ramach realizacji niniejszego punktu Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.
Ad. pkt 16. W wolnych wnioskach Skarbnik Gminy – Monika Styrczula zabrała głos i
zwróciła uwagę Sołtysom, aby do końca września podjęli uchwały związane z funduszem
sołeckim.
Przewodniczący Rady - Gminy Tadeusz Czepiel, a zarazem Sołtys wsi Załuczne w imieniu
pozostałych Sołtysów zapewnił, iż pamiętają o obowiązku podjęcia uchwał.
Wójt Gminy – Marcin Ratułowski również zabrał głos i poinformował Sołtysów, którzy
podpisywali protokoły dotyczące szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, aby
udali się do Pana Mariusza Garusa – pokój 41. Ponadto Wójt przekazał też dobrą wiadomość dla
Sołectwa wsi Odrowąż, że zadanie pod nazwą „Remont Drogi Gminnej w miejscowości
Odrowąż” – droga do Żarów, może otrzymać dofinansowanie, jeśli Gmina złoży stosowny
wniosek.
Ad. pkt 17. Wobec wyczerpania w całości obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz
Czepiel o godz. 1220 dokonał zamknięcia XXIII sesji Rady Gminy.
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