P R O T O K Ó Ł nr XVI/2020
z XVI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 1335.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 19 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni, którzy wcześniej usprawiedliwili swoją nieobecność:
1. Hosaniak Lucyna Anna,
2. Domagała Daniel Józef
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy –
Monika Styrczula, oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw z terenu gminy - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
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 19 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 pytaniem o ewentualne zmiany do proponowanego porządku
obrad. Ze strony radnych nie zostały zgłoszone żadne uwagi –Przewodniczący Rady
proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty
jednogłośnie, przy 19 głosach „za” w poniższym brzmieniu :
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XV 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 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu
dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, posiadających Kartę Dużej Rodziny,
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/155/2019 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód
nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
o której mowa w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Nowotarskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy
Czarny Dunajec na lata 2020-2022.
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmian
w przepisach prawa miejscowego, skutkujących wprowadzeniem powszechnej
nieodpłatności za parkowanie w miejscach publicznych służących jako parkingi,
usytuowanych przed Kościołami cmentarzami oraz szpitalami oraz obowiązku
sprzedawania produktów żywnościowych w sklepach przyszpitalnych w cenach
nieprzekraczających cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek ewidencyjnych
nr 5385/1,5386/1 i 5387/1 oraz części działek ewidencyjnych nr 5377/5,5383/2,5384/2
i 5389/4 o łącznej pow. 0,5 ha położonych w Czarnym Dunajcu przy ul. Św. Jana Pawła
II, zabudowanych obiektem lodowiska o powierzchni użytkowej 1627 m2 na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka
Zdrowia w Piekielniku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.
17.Interpelacje i zapytania radnych.
18. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,
przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
19.Wolne wnioski i informacje.
20.Zakończenie obrad sesji.
Protokół z przeprowadzonego jawnego głosowania – stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z XV sesji Rady Gminy zapoznała się radna Zofia Kierkowska, nie
wniosła żadnych uwag do protokołu i zawnioskowała 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 XV sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 19 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.
Sprawozdanie zostało radnym dostarczone w formie elektronicznej – stanowiące zał. nr 6
i obejmowało okres od 2 stycznia do 29 stycznia 2020 r.
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Uzupełniając przedmiotowe Sprawozdanie Wójt Gminy odniósł się do paru spotkań, w których
brał udział i które z punktu widzenia działalności gminy były istotne, a to :
W dniu 8 stycznia br. spotkanie w gminie Szaflary z udziałem Wójtów i Burmistrzów z gmin
sąsiednich w sprawie lokalizacji spalarni odpadów komunalnych. W tym celu konieczne będzie
powołanie spółki gminnej odpowiedzialnej za nadzór procesu inwestycyjnego. Z tym będzie
również wiązało się wniesienie wkładu finansowego przez zainteresowanych wspólników, są
dwie możliwości, pierwsza z nich zakłada, że gminy wstępnie wpłacą swój wkład finansowy
w wysokości 180.000 złotych. Ewentualna druga możliwość podział środków potrzebnych na
rozpoczęcie działalności spółki i wdrożenie procesu budowalnego - według liczby mieszkańców
proporcjonalnie dla każdej gminy. Wstępnie lokalizacja spalarni wskazywana jest na terenie
gminy Szaflary. W przypadku gdy Rada Gminy Szaflary wyrazi zgodę na lokalizację na swoim
terenie, wtedy zainteresowane Rady Gmin będą podejmować uchwały intencyjne w sprawie
budowy takiej spalarni. W przypadku nie wyrażenia zgody w grę wchodzą tereny położone koło
wysypiska i sortowni Firmy FCC Polska.
Kolejne ważne spotkanie odbyło się w dniu 23 stycznia z partnerami projektu „HistorycznoPrzyrodniczego Szlaku wokół Tatr” – etap III. Obecnie trwają zaawansowane prace przy
renowacji budynku po stacji kolejowej w Podczerwonem i Gmina Czarny Dunajec jest w tej
komfortowej sytuacji, że jest na etapie ukończenia swoich zadań. Pozostałe gminy
w szczególności Nowy Targ jest dopiero na etapie przetargu.
W dniu 29 stycznia Wójt odbył spotkanie w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Krakowie.
Spotkanie dotyczyło m.in. prowadzonych remontów dróg wojewódzkich nr 957 KrowiarkiNowy Targ i 958 Chabówka – Zakopane. W tym miejscu Wójt Gminy przekazał informację
dotyczącą planowanych robót budowlanych w roku 2020 na terenie Gminy Czarny Dunajec.
W dniu 27 stycznia Wójt uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu. Stąd w formie prezentacji
przedstawił ważniejsze decyzje, które były tematem Nadzwyczajnego Zgromadzenia, a które
dotyczyły :
1) podjęcia uchwały w sprawie akceptacji przez Walne Zgromadzenie Spółki
wydzierżawienia przez Spółkę od Gminy Nowy Targ oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy stanowiącej własność Gminy Nowy
Targ i wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieokreślony począwszy od dnia 1 stycznia 2020r.
2) podjęcia uchwały w sprawie ustalenia jednolitych cen dla dzierżawy majątku trwałego
stanowiącego własność gmin na potrzeby związane z realizacją przez Spółkę zadania
publicznego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków, w tym wartość dzierżawionego majątku z uwzględnieniem gmin
należących do spółki PPK. Wartość dzierżawionego majątku Gminy Czarny Dunajec
wynosi 532.260 zł. Czynsz roczny wynosi 1100 zł.
3) informacji na temat środków trwałych oddanych do użytkowania przed 1 grudnia 2019 r.
Wartość rocznej dzierżawy wyniesie 1%, dla nowowybudowanych środków trwałych,
oddanych do użytkowania po 31 grudnia 2019 r. Wartość rocznej dzierżawy wyniesie 2%
4) dynamiki sprzedaży m3 za okres 2011-2019.
5) prognozy wyników na rok 2019- w Gminie Czarny Dunajec plan przychodów
z działalności gospodarczej wyniósł 1.707.352 zł., koszty 1.837.543 zł (wynik brutto130.191). Dzięki podjętym działaniom przez gminę dot. przyłączeniem się właścicieli
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej- wykonanie w 2019 r. wyniosło: przychody
2.058.655 zł, koszty działalności gospodarczej 1.712.488 zł (wynik brutto na plusie
w wys.346.167 zł. tj. 266 %.)
W dalszej części Wójt Gminy przedstawił realizację zadań w poszczególnych Referatach Urzędu
Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
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W ramach działalności Gminnego Zespołu Oświatowego trwa realizacja projektu „Jeżdżę
z głową” na stokach w Czerwiennem na Budzu i na Długiej Polanie w Nowym Targu od 17
stycznia 2020 r. Projekt będzie realizowany do 29 marca 2020 r. Dzieci z 13 szkół z terenu
gminy mają zapewniony transport, opiekę, instruktora narciarskiego i sprzęt narciarski.
W projekcie bierze udział 288 dzieci. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 138.939 zł,
w tym pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 42.000 zł. Pozostała
kwota w wysokości 68.139 zł stanowi wkład własny gminy.
Realizacja zadań koordynatora ds. uzależnień dotyczyła:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie listopad-grudzień
2019 r. przeprowadziła kontrolę w 36 punktach ze sprzedażą napojów alkoholowych w tym
w 10 lokalach gastronomicznych i stwierdziła:
- w 5 punkach brak dostępnych zezwoleń ,
- w 8 punkach brak w punkcie dostępnych dowodów opłat - (art. 111 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
- w 7 punkach brak dowodów zakupu napojów alkoholowych,
- w nielicznych punktach brak wywieszki wymaganej ustawowo (art. 13 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
- brak książki kontroli,
- brak upoważnienia pracownika,
- niezgodna reklama napojów alkoholowych (art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2) W 2019 r. Komisja odbyła 26 posiedzenia na których omawiała i załatwiała sprawy bieżące
związane z realizacją gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.
- zaopiniowała i wydała 17 postanowień dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych,
- wszczęła postępowania w stosunku do 43 nowych rodzin związanych z problemem
alkoholowym występującym w rodzinie,
- brała udział w 3 szkoleniach w tym jedno 1 łącznie z zaproszonymi gośćmi z ościennych
gmin ( 9 osób Nowy Targ, Jabłonka, Szaflary, Zakopane, Biły Dunajec, Lipnica Wielka)
w szkoleniach łącznie uczestniczyło 14 członków komisji.
- złożyła 27 wniosków do biegłych sądowych na badanie w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu,
- złożyła 18 wniosków do Sądu Rejonowego w Nowym Targu o przeprowadzenie rozprawy
w przedmiocie uzależnienia alkoholowego i poddania leczeniu odwykowemu osób
uzależnionych od alkoholu.
W ramach działania Referatu Budownictwa zostały podpisane umowy na realizację niżej
wymienionych zadań :
W dniu 8 stycznia podpisano zlecenie z P. Zbigniewem Jarosem z Nowego Targu na
opracowanie kosztorysów na wykonanie przebudowy adaptacji poddasza na budynku Szkoły
Podstawowej w Czarnym Dunajcu. Termin realizacji do dnia 7 lutego 2020 r. Wartość umowy
3.400 zł.
W dniu 8 stycznia podpisano umowę z P. Robertem Dudą z Maniów na wykonanie projektu
zjazdu z drogi wojewódzkiej z korektą drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Czarnym
Dunajcu. Termin realizacji do dnia 14 sierpnia 2020 r. Wartość umowy 9.800 zł.
W dniu 21 stycznia podpisano umowę z P. Czesławem Szopińskim na pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacji elektrycznych. Wynagrodzenie
w postaci stawek procentowych od wartości netto nadzorowanych robót.
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W dniu 21 stycznia podpisano umowę z P. Pawłem Młynarczykiem na pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacji sanitarnych. Wynagrodzenie
w postaci stawek procentowych od wartości netto nadzorowanych robót.
W dniu 28 stycznia podpisano umowę z P. Bogusławem Łagodzkim na pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi przy realizacji
przebudowy Stacji PPK w Podczerwonem. Wynagrodzenie w postaci stawek procentowych od
wartości netto nadzorowanych robót.
W styczniu podpisano umowę z P. Mariuszem Murzyniakiem na pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru w branży drogowej oraz wykonawcy dokumentacji kosztorysowych dróg
gminnych. Wynagrodzenie w postaci stawek procentowych od wartości netto nadzorowanych
robót.
W dniu 30 stycznia podpisana został umowa na obsługę geodezyjną w gminie w roku 2020 z P.
Tadeuszem Urbanem- Usługi Geodezyjne i Projektowe Ludźmierz. Cena brutto wynosi 187.750
zł.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie remontu konstrukcji i pokrycia dachu
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu. Najkorzystniejsza oferta
wpłynęła od UNI-BUD Jacek Smoleń z Krakowa. Realizacja zadania od dnia 4 maja 2020 r. do
dnia 31 lipca 2020 r.
W ramach przedkładanego Sprawozdania głos zabrał radny Paweł Dziubek, który nawiązując do
odbytego spotkania w sprawie obwodnicy Chochołowa chciał uzyskać szerszą informację jakie
zapadły decyzje związane z tą inwestycją.
Udzielając odpowiedzi Wójt poinformował, że sprawa dotyczyła wydania decyzji
środowiskowej, obecnie trwa postępowanie z tym związane i przewidywany termin wydania
decyzji to połowa lutego 2020 roku.
Ad. pkt. 5. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez
Przewodniczącego Rady Gminy została wcześniej, w formie elektronicznej przesłana radnym –
stanowiąca zał. nr 7 do protokołu.
Do złożonej Informacji zapytanie wniósł radny Paweł Dziubek w sprawie odbytego spotkania
w Polskiej Spółce Gazowniczej w Krakowie dot. gazyfikacji gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że spotkanie zaaranżował radny Sebastian Chowaniec.
Dotyczyło m.in. ustaleń i rozpoznania na jakim etapie znajduje się zaplanowane zadanie. Trwają
prace pomiędzy Wójtem Gminy, a Dyrektorem Spółki Gazowniczej w sprawie budowy sieci
gazowniczej w różnej części gminy. Miejscowość Piekielnik planowana jest do podłączenia od
strony Jabłonki. Wcześniej jednak przed przystąpieniem do wykonania zadania należy uchwalić
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy na podstawie którego Spółka wykona
koncepcję. W miesiącu marcu br. zostanie przedstawiona Wójtowi stosowna analiza dotycząca
możliwości gazyfikacji w pozostałych częściach gminy.
Ad. pkt. 6. Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, po raz
drugi procedowano z uwagi na Zawiadomienie organu nadzoru w sprawie stwierdzenia
nieważności dwóch Uchwał: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości i opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami i stawki tej opłaty.
Tytułem wyjaśnienia Przewodniczący Rady stwierdził, że cała ta sytuacja jest niekomfortowa dla
gminy jak również dla mieszkańców. Podjęte przez Radę Gminy uchwały w miesiącu grudniu
2019 r. gmina nie może wdrożyć w życie w związku z Zawiadomieniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie o wszczęciu postępowania stwierdzającego nieważność
przedmiotowych uchwał. W tym miejscu zaznaczył, że uchwały te zostały późno przedłożone
Radzie do podjęcia, w związku z czym nie było możliwości dokonania zmian uchwał jeszcze
w grudniu 2019 roku, tak aby mogły wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Przedkładane do podjęcia na dzisiejszej sesji zmiany do uchwał wejdą w życie dopiero od 1
marca br. przez co cały system zostanie opóźniony i gmina musi ponieś koszty funkcjonowania
poprzedniego systemu jeszcze przez okres dwóch miesięcy.
Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Komunalnego - Adam Mucha, który kolejno
przedstawił pakiet uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi :
Zaznaczył, że wszystkie projekty uchwał wcześniej zostały skonsultowane z Regionalną Izbą
Obrachunkową, w związku z czym wyraził nadzieję, że organ nadzoru nie będzie już wnosił
zastrzeżeń do przedmiotowych uchwał.
W związku z faktem, że radny Tomasz Turski podnosił, że radni nie otrzymali Uchwał
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwał – w tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową
przerwę, w celu umożliwienia radnym zapoznania się z treścią uchwał Kolegium RIO.
Po przerwie przystąpiono do procedowania uchwał.
Wcześniej Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych – Czesław Wajda
poinformował o wydanej pozytywne opinii do następujących uchwał przyjętych w porządku
obrad jako pkt.6,7,8,9,10,11,14,15 oraz pkt. 16. Zaznaczył, że wszystkie projekty uchwał były
rozpatrywane pod względem formalnym jak i merytorycznym.
W przypadku uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wprowadzono zmianę polegającą na tym, że zaproponowaną ulgę w wysokości 1
złoty dot. częściowego zwolnienia z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających
kompostownik przydomowy - Komisja zawnioskowała podnieś do 2 zł .
Do przedkładanej pierwszej uchwały pytań nie wnoszono, w związku z tym bezpośrednio po
odczytaniu treści uchwały przystąpiono do jej podejmowania.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XVI/161/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, która wraz
z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. pkt.7. Do przedkładanej uchwały w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających Kartę Dużej Rodziny uwagi
wnosili :
radny Tomasz Turski zabierając głos zwrócił uwagę, że proponowane zwolnienie z tytułu
posiadania Karty Dużej Rodziny w wysokości 4,50 zł jest stosunkowo nieduże, gdyż
w przypadku 8-mio osobowej rodzinie opłata za śmieci obecnie wyniesie 184 złote, natomiast
w uchwale podjętej w grudniu 2019 r. stawka ta wynosiła 130 złote. Przy zastosowaniu
proponowanej ulgi, stawka obecnie wynosi 148 zł. w uchwale z grudnia stawka wynosiła 104 zł.
Czyli w przypadku 8-mio osobowej rodziny wzrost nastąpił o 44 złote miesięcznie, zaś do końca
roku o 440 złotych. Skoro zaproponowana opłata za odpady komunalne wynosi 23 złote od
osoby, zdaniem radnego ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny powinna być wyższa.
Ustosunkowując się do uwagi radnego Kierownik Referatu Komunalnego zwrócił uwagę, że
Gmina Czarny Dunajec w dużym stopniu pomaga rodzinom wielodzietnym, w przypadku gdy
gminy sąsiednie takiej ulgi w ogóle nie stosują, albo stosują przy 3-cim lub kolejnym dziecku
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lub też ulga nie obejmuje rodziców ani też osób starszych. Ponadto Kierownik podkreślił, że
Karta Dużej Rodziny upoważnia nie tylko do ulgi przy opłatach za odpady komunalne lecz
w różnych innych aspektach życia.
Wypowiedź uzupełnił Wójt Gminy przyznał, iż w uchwale z grudnia Rada Gminy zastosowała
bardzo korzystne ulgi rzędu nawet 50%. Niestety Regionalna Izba Obrachunkowa wyklucza takie
zwolnienia.
Ad vocem rady Tomasz Turski wrócił do opracowań naukowych z których wynika, że
w gospodarstwie jednoosobowym, gospodarstwo 8-mio osobowe produkuje 1/5 odpadów
w przeliczeniu na jedną osobę. Stąd radny konkludował, że dzieci z rodzin wielodzietnych
dopłacają do rodzin mniejszych. Dalej zauważył, że w uzasadnieniu do Zawiadomieniu
o wszczęciu postępowania, Regionalna Izba Obrachunkowa nie podważa zwolnienia z tytułu
posiadania Karty Dużej Rodziny. Na koniec stwierdził, że używanie sformułowania „ dopłata do
rodzin dużych” jest nadużyciem.
W związku z tym zgłosił wniosek formalny w sprawie częściowe zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających Kartę Dużej
Rodziny do wysokości 10 złotych.
Odnosząc się do zgłoszonego wniosku Wójt wyjaśnił, że Regionalna Izba nie odnosi się do ulgi
z tytułu Karty Dużej Rodziny lecz do stawek preferencyjnych jakie ustaliła Rada. W dalszej
części swojego wystąpienia Wójt zwrócił uwagę, że wniosek winien być zgłoszony wcześniej na
komisji, ponadto radni mogli skorzystać z przysługującego prawa i wystąpić z inicjatywą
uchwałodawczą. Kończąc Wójt argumentował że projekty uchwał zostały już skonsultowane
z organem nadzoru i w jego ocenie jest już za późno na takie rozwiązania.
W tym miejscu doszło do polemiki pomiędzy Wójtem Gminy, a radnym T. Turskim,
którzy nawzajem przekonywali o słuszności zaprezentowanych poglądów, dotyczących m. in.
inicjatywy uchwałodawczej, z którą powinien wyjść Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość –
Niezależni”.
Przed przystąpieniem do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Tomasza TurskiegoPrzewodniczący poprosił radcę prawnego o przedstawienie opinii prawnej w tej materii, gdyż
wniosek rodzi skutki finansowe dla gminy.
Radca Prawny Urzędu odnosząc się, przywołał ustawę o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zgodnie z którą, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie powinny być pokrywane z opłat, które wpływają od mieszkańców.
W związku z tym wniosek należy poddać głębszej analizie pod kątem czy on się w jakikolwiek
sposób bilansuje, względnie jak bardzo się nie bilansuje. Chodzi głównie o finanse publiczne
i o to, aby wypełnić obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
jak w najpełniejszym zakresie. Zapewne mało która gmina osiągnęła stan samofinansujący się,
tego się raczej uczynić nie da – stwierdził radca. Z punktu widzenia czysto księgowego czyli
finansów publicznych należy się zastanowić jakie będzie rodziło to skutki finansowe. Zwrócił
uwagę, że Rada nie procedowała jeszcze uchwały zasadniczej ustalającej wysokość opłaty, zatem
nie ma jeszcze skonkretyzowanej tej wyjściowej opłaty.
Zabierając głos Wójt, zauważył, że w przypadku przyjęcia przez Radę ulgi zaproponowanej
przez radnego należy mieć na uwadze to, że stawka opłaty pójdzie jeszcze w górę, więc nie
będzie to opłata w wysokości 23 złote, tylko może to być opłata wyższa, biorąc pod uwagę fakt,
że bardzo dużo osób posiada Kartę Dużej Rodziny uprawniającą do skorzystania z ulgi.
radny Kazimierz Dzielski podnosił, że uchwała w sprawie stawek opłat za śmieci wejdzie
dopiero od 1 marca, więc jeszcze przez dwa miesiące styczeń - luty będzie obowiązywała stawka
niższa w wys. 9 zł. W związku z tym powstanie niedobór w budżecie gminy, pytał więc w jakiej wysokości i z jakiego źródła zostanie pokryty.
Skarbnik Gminy poinformowała, że gmina będzie pokrywała koszty związane
z funkcjonowaniem nowego systemu zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w miesiącu
grudniu. Pomimo, że stawka przez styczeń i luty będzie płacona przez mieszkańców w kwocie
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niższej, to stawka obowiązująca od 1 marca br. została tak skalkulowana żeby zbilansowała
roczny koszt funkcjonowania systemu.
W związku z tym, że dalsza prowadzona dyskusja toczyła się wokół tematu dotyczącego
kwestii, które gospodarstwa domowe, czy o liczbie od 2-5 osób, czy też o liczbie powyżej 5
osób, pokryje koszty funkcjonowania poprzedniego systemu za okres od stycznia do lutego br. –
Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia dyskusji i poddał zgłoszony wcześniej wniosek
radnego Tomasz Turskiego pod jawne głosowanie, w wyniku którego wniosek
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości posiadających Kartę Dużej Rodziny w wysokości 10 złotych, został
odrzucony, przy 4 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 9 do niniejszego
protokołu.
Następnie przystąpiono do podejmowania uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XVI/162/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, posiadających Kartę Dużej Rodziny,
która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. pkt. 8. Zgodnie z art. 6k ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – Rada Gminy, w drodze uchwały zwalania w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych.
Pytań nie wnoszono, podjęta została uchwała jak niżej.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XVI/163/2020 w sprawie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
posiadających
kompostownik
przydomowy,
która
wraz
z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 11do protokołu.
Ad. pkt. 9. Rada Gminy wychodząc naprzeciw mieszkańcom, których dochody nie osiągnęły
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, uchwaliła w dniu 30
grudnia 2019 r. uchwałę zwalniającą w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w/w grupę
mieszkańców. Jednak w wyniku oceny legalności przedmiotowej uchwały Regionalna Izba
Obrachunkowe wniosła zastrzeżenia do przedmiotowej uchwały. Mieszkańcy gminy, którzy
posiadają trudną sytuację materialną uzyskują pomoc z Gminnego Centrum Pomocy Rodzinie,
gdzie są odpowiednie instrumenty oraz środki do tego celu służące, natomiast Rada Gminy
udzieliła zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innych
kryteriach.
Do przedkładanej uchwały pytań nie wnoszono, została podjęta uchwała.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 5
głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XVI/164/2020
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/155/2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód
nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, która
wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 10. Zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, Rada Gminy może uchwalić
jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości mieszkańców i taką
metodę powinno stosować się na terenie gminy. W związku z tym zaproponowana została
stawka w wysokości 23 złote za osobę. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zaproponowana została opłata
podwyższona do wysokości 46 złotych za osobę.
Zmiana uchwały podyktowana została Zawiadomieniem o stwierdzeniu w całości nieważności
uchwały z 30 grudnia 2019 r.
Dokonano podjęcia uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 7
głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XVI/165/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy
Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 13 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego związana był z udzieleniem dotacji
celowej w wysokości 500.000 złotych na zadanie pn. „Modernizacja operatu ewidencji gruntu
i budynków w miejscowości Ratułów. Wcześniej środki te zostały zabezpieczone w budżecie
gminy na 2020 rok. By gmina mogła podpisać stosowną umowę z Powiatem Nowotarskim na
realizację pomocy, Rada Gminy taką pomoc finansową udziela w formie odrębnej uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XVI/166/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 14 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. Komentarza do uchwały w spawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie
Gminy na lata 2020-2022 udzieliła Małgorzata Kulawiak – Dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy.
Na wstępie zaznaczyła, że przedkładana uchwała jest kontynuacją programów kilkuletnich
obowiązujących od 2012 roku. Celem głównym Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny
Dunajec jest umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców, uczestnictwa w zajęciach
sportowych oraz zainteresowanie aktywnością ruchową. Ważna jest w Programie promocja
sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców. Przy wyborze dyscyplin i aktywności
fizycznej kierowano się dostępnością do infrastruktury sportowej, warunkami i tradycjami
lokalnymi i oczekiwaniami społecznymi. Wspieranie aktywności sportowej odbywać się będzie
w następujących dziedzinach sportu :
a)
b)
c)
d)

Biegi narciarskie,
Nauka jazdy na łyżwach,
Tenis stołowy,
zajęcia rekreacyjne dla dorosłych ogólnorozwojowe takie jak jazda na rowerze,
nordingwalking, piltaes, zdrowy kręgosłup)
e) Gra w badminton.
Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym. W ramach konsultacji wpłynął jeden
wniosek, który został przedstawiony na posiedzeniu Komisji, Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki. Komisja nie uwzględnia zgłoszonego wniosku.
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Pytań nie wnoszono, bezpośrednio po odczytaniu treści uchwały i przedstawieniu pozytywnej
opinii przez Przewodniczącą Komisji Oświaty – Zofię Kierkowską, przystąpiono do jej podjęcia.
Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XVI/167/2020 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie
Gminy Czarny Dunajec na lata 2020 - 2022, która wraz z protokołem imiennego głosowania –
stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.13. W dniu 27 listopada 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy Czarny Dunajec petycja
przesłana przez Panią (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie
przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej). Petycja w swej treści zawierała 9 postulatów dotyczących zasadności wprowadzenia
zmian w przepisach o charakterze powszechnie obowiązującym (w tym w przepisach
stanowiących akty prawa miejscowego).
Po dokładnej weryfikacji treści petycji, tut. organ doszedł do konstatacji, iż nie jest właściwy do
rozpatrzenia wszystkich postulatów zawartych w przedmiotowej petycji, a nadto - z uwagi na
treść postulatów - stwierdzono właściwość więcej niż jednego organu administracji publicznej,
stąd też, stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.
U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Czarny Dunajec rozpatrzyła petycję w zakresie jej punktu
pierwszego, zaś w pozostałym zakresie treść petycji została przekazana do właściwych organów
administracji publicznej, stosownie do posiadanych przez nie kompetencji. O czym
poinformowano wnoszącą petycję.
Odnosząc się następnie do postulatu zawartego w punkcie pierwszym petycji,
a dotyczącego wprowadzenia zmian w przepisach prawa miejscowego, skutkujących
wprowadzeniem powszechnej nieodpłatności za parkowanie w miejscach publicznych służących
jako parkingi, usytuowanych przed takimi obiektami jak: kościoły, cmentarze oraz szpitale oraz
obowiązku sprzedawania produktów żywnościowych w sklepach przyszpitalnych w cenach
nieprzekraczających cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach, należy wskazać, co
następuje.
Obecnie brak jest uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec, stanowiącej akt prawa
miejscowego, która wprowadzałaby - na terenie nieruchomości stanowiących własność tejże
Gminy, na których urządzone zostały miejsca postojowe dla pojazdów - obowiązek uiszczania
jakichkolwiek opłat z tytułu korzystania z tychże miejsc postojowych.
Z przywołanych powyżej względów Rada Gminy Czarny Dunajec postanowiła petycji nie
uwzględnić.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Tomasz Turski zabierając głos
poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br. przychyliła się do
zaprezentowanego stanowiska opisanego w Uzasadnieniu do uchwały j/w o nieuwzględnienie
przedmiotowej petycji.
Przedkładany projekt uchwały budził wątpliwości radnego K. Dzielskiego w zakresie braku
kompetencji Rady Gminy do rozpatrywania niniejszej Petycji. W związku z tym Przewodniczący
udzielił głosu Radcy Prawnemu, który powołując się na art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o petycjach wskazał na konieczność rozpatrzenia petycji przez Radę Gminy, z uwagi na to, że
została skierowana wprost do Rady Gminy, w zakresie punktu dot. wprowadzenia zmian
w przepisach prawa miejscowego, skutkujących wprowadzeniem nieodpłatności za parkowanie
w miejscach publicznych. W pozostałym zakresie Petycja została przesłana do rozpatrzenia
właściwym organom, ponieważ Ustawa nakłada obowiązek na organ do którego petycja została
skierowana, przekazania właściwemu podmiotowi, w przypadku gdy wykaże niewłaściwość do
jej rozpatrzenia. Rada Gminy rozpatruje Petycję w drodze stosownej uchwały.
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Rada Gminy w obecności 19 radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za” , przy 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XVI/168/2020 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej wprowadzenia zmian w przepisach prawa miejscowego, skutkujących
wprowadzeniem
powszechnej
nieodpłatności
za
parkowanie
w miejscach publicznych służących jako parkingi, usytuowanych przed Kościołami,
cmentarzami oraz szpitalami oraz obowiązku sprzedawania produktów żywnościowych
w sklepach przyszpitalnych w cenach nieprzekraczających cen detalicznych
obowiązujących w zwykłych sklepach, która wraz z protokołem imiennego głosowania –
stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 14. Uzasadnienia do kolejnych projektów uchwał przedłożył Mariusz Hajduk –
Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska.
Pierwsza uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Czarnym Dunajcu zabudowanych
obiektem lodowiska na czas dłuższy niż 3 lata. Projekt uchwały miał na celu umożliwienie
zawarcia umowy dzierżawy lodowiska w Czarnym Dunajcu przy ul. Św. Jana Pawła II na rzecz
Centrum Kultury i Promocji Gminy. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do 31 marca
2025 roku. Rada Sołecka sołectwa Czarny Dunajec w dniu 7 stycznia 2020 r. zaopiniowała
wniosek pozytywnie.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr XVI/169/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek ewidencyjnych
nr 5385/1,5386/1 i 5387/1 oraz części działek ewidencyjnych nr 5377/5,5383/2,5384/2
i 5389/4 o łącznej pow. 0,5 ha położonych w Czarnym Dunajcu przy ul. Św. Jana Pawła II,
zabudowanych obiektem lodowiska o powierzchni użytkowej 1627 m2 na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 17 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 15. Drugi z kolei projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka
Zdrowia w Piekielniku i miał na celu umożliwienie pozytywnego rozpatrzenia wniosku z dnia
23.12.2019 r. w sprawie wynajmu tego lokalu pod działalność gospodarczą w postaci siłowni.
Rada Sołecka sołectwa Piekielnik przedmiotowy wniosek zaopiniowała pozytywnie.
Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr XVI/170/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku
Ośrodka Zdrowia w Piekielniku, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi
zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego
przybliżył Kowalczyk Krzysztof – Kierownik referatu Budownictwa.
Zgodnie z art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych stawki opłat za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych określa rada gminy. W związku z tym, że w dniu 25
października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, oraz
z faktem, że stawki dotychczas obowiązujące zostały uchwalone w 2004 r. zaszła potrzeba
podjęcia uchwały, celem dostosowania wysokości stawek do aktualnie obowiązującego stanu
prawnego.
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Rada Gminy w obecności 19 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr XVI/171/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarny
Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 19 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 17. W ramach realizowania przedmiotowego punktu porządku obrad złożone
interpelacje dotyczyły :
radnego Kazimierza Dzielskiego – sprawy drogi gminnej między mostami wzdłuż rzeki Czarny
Dunajec, która wymaga zmiany jej przebiegu. Rada Sołecka i radni z Czarnego Dunajca wnosili
i nadal wnoszą o uregulowanie stanu prawnego tej drogi. W tym celu Rada Sołecka
przeznaczyła środki na wykonanie koncepcji jej przebiegu. Droga jako obwodnica udrożniłaby
ruch samochodowy w kierunku Cichego, Ratułowa oraz Czerwiennego, a jednocześnie
chroniłaby przed dziką zabudową w kierunku rzeki Czarny Dunajec.
Druga interpelacja radnego dotyczyła gazyfikacji Gminy, a głównie tego:
 Jaki jest stan prac dotyczących gazyfikacji,
 Czy istnieją uzgodnienia dotyczące przebiegu gazociągu i stacji rozdziału gazu,
 W którym miejscu planowana jest budowa stacji dystrybucji gazu i czy były prowadzone
rozmowy z właścicielami działek,
 Na jakim etapie jest koncepcja przebiegu gazociągu.
Radny poinformował, że były prowadzone rozmowy z właścicielami działek, którzy wyrazili
zgodę na sprzedaż swoich działek w rejonie cmentarza żydowskiego w Czarnym Dunajcu. Dwa
tygodnie temu przyszła wycena, która obniżyła wartość działek do 15 zł. Radny podkreślał, że
został upoważniony przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu do prowadzenia negocjacji
z właścicielami działek w sprawie ceny oscylującej w wys. 50 zł. za 1 m2 . W związku z tak
rozbieżnym stanowiskiem pytał, czy są na obecną chwilę podjęte działania w kierunku, by
planowana gazyfikacja nabrała tempa. Stwierdził, że gmina Jabłonka jest w trakcie realizacji
zadania, w innych gminach prace są zaawansowane, a gmina Czarny Dunajec jest na etapie
zbierania ankiet od mieszkańców.
Kolejna interpelacja związana była z zapytaniem złożonym przez radnego w miesiącu grudniu,
a dotyczącym wypowiedzi Wójta w sprawie wsparcia OSP Czarny Dunajec i stanowiska
Radnych w tej sprawie.
Na XIV sesji Rady Gminy radny skierował pytanie do Pana Wójta – na jakiej podstawie
pomawia radnych z Czarnego Dunajca i twierdzi, że są przeciw zakupowi auta strażackiego dla
jednostki OSP w Czarnym Dunajcu. Jest to kłamstwo i pomówienie.
Żaden z Radnych nie zajmował takiego stanowiska, wręcz przeciwnie OSP Czarny Dunajec
powinna w pierwszej kolejności otrzymać takie wsparcie.
Upłynęły dwa miesiące i Pan Wójt nie wycofał oskarżeń i nie przeprosił Radnych. W związku
z tym kieruje zapytanie pisemne- kiedy Pan Wójt zamierza zająć stanowisko w tej sprawie?.
Radny dodał, że upłynęły dwa miesiące i liczył na to, że sprawa zostanie rozwiązana, lecz tak się
nie stało, dlatego postanowił zwrócić się pisemnie, bo są to oskarżenia a nie chciałby Wójta
nazywać kłamcą.
radny Rafał Rubiś poruszył sprawę zmiany organizacji parkowania i usunięcia znaków na
parkingu przed remizą za urzędem gminy. Zaznaczył, że występują trudności w poruszaniu się
z powodu dużego natężenia ruchu. Brak możliwości manewru samochodami gaśniczymi,
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ponadto występują liczne kolizje na podjazdach przed garażami. Dlatego radny wnioskował by
przywrócić poprzedni model parkowania, ponieważ straż pożarna przyjeżdżająca do akcji ma
problem z zaparkowaniem swoich samochodów, jak również pracownicy wykonujący czynności
służbowe nie mają gdzie zaparkować. Zaznaczył, że jest to poważny problem, znaki które zostały
ściągnięte pozwalały w 80% na udrożnienie ruchu, natomiast znaki obecnie postawione znacznie
ograniczają wyjazd samochodem gaśniczym.
radny Krupa Tadeusz interpelował w sprawie naprawy fragmentu chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Ciche na wysokości posesji nr porządkowy 138. Chodnik ten uległ
zniszczeniu w związku z obsunięciem płotu bezpośrednio przylegającego do chodnika.
Uszkodzenia zagrażają w ruchu pieszym na tym odcinku.
Do zgłoszonych interpelacji wstępnie odniósł się Wójt Gminy informując, iż pisemne
odpowiedzi zostaną radnym udzielone w wymaganym terminie.
W sprawie komunalizacji gruntów w terenie wnioskowanym przez radnego K. Dzielskiego
poinformował, że część terenów została już skomunalizowana. Zaś w kwestii finansowania drogi
zaznaczył, że sołectwo Czarny Dunajec w swoim budżecie ma zabezpieczone środki finansowe
więc nie widzi przeszkód by je przeznaczyć właśnie na ten cel. W pierwszej kolejności na pewno
należy wykonać koncepcję przebiegu tej drogi. Proponował by w tym celu spotkać się
z Kierownikiem Referatu Budownictwa i uzgodnić tok postępowania.
W temacie gazyfikacji stwierdził, że na bieżąco taka informacja jest przekazywana na portalu
społecznościowym gminy. Jeżeli chodzi o część południową gminy (Ciche-Miętustwo
i Ratułów) informacja była przekazywana na sesji rady. Zostało złożonych 178 wniosków, które
zostaną podzielone na 3 grupy, w celu przejęcia przez gminę od spółki gazowniczej wykonania
opracowania dokumentacji projektowej. W przypadku gdy spółka wyrazi zgodę, prace
projektowe rozpoczęłyby się już na wiosnę. Odnośnie gazyfikacji w Piekielniku Wójt stwierdził,
że wiedzą w tym zakresie posiadają Pan Przewodniczący i radny S. Chowaniec, którzy
uczestniczyli w spotkaniu w dniu 28 stycznia br. Dodał, że gdyby z tej miejscowości zostały
złożone wnioski to na pewno projektowanie przejęłaby gmina.
Co do Czarnego Dunajca Wójt dodał, że w dniu dzisiejszym odbył rozmowę z jedną właścicielką
dużej działki o pow. 15 arów, która oświadczyła, że kwota zaproponowana przez gminę
i wyceniona przez rzeczoznawcę ją nie satysfakcjonuje i na pewno za taką cenę działki nie
odsprzeda. Co do pozostałych niektórych właścicieli działek trwają negocjacje. Jeśli nie uda się
dojść do porozumienia, zadanie to zostanie przerzucone na spółkę gazowniczą, która zajmie się
prowadzeniem negocjacji dotyczących warunków sprzedaży działek.
Jeśli chodzi o część północną gminy Wójt stwierdził, że w przypadku gdy w obrębie cmentarza
żydowskiego powstania stacja LNG, wówczas zasilałaby również miejscowości takie jak:
Pieniążkowice i Dział.
Z miejscowości Chochołów i Koniówka – nie wpłynęła żadna inicjatywa w tym kierunku dlatego
Wójt stwierdził, że jego starania głównie kierowane są na Czarny Dunajec, Miętustwo i Ratułów.
W kwestii placu manewrowego Wójt stwierdził, że jest to zmiana zasadnicza, w stosunku do
tego, co wcześniej zgłaszał Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa. W związku z takim obrotem sprawy Wójt zwrócił się do Przewodniczącego
Rady o powołanie Komisji doraźnej, która wypowie się i złoży odpowiedni wniosek jak
ostatecznie ma wyglądać oznakowanie tego parkingu.
Co do zniszczonego chodnika w miejscowości Ciche Wójt odpowiedział, że naprawa leży
w gestii Powiatowego Zarządu Dróg, w związku z czym interpelacja zostanie skierowana do tej
instytucji z prośbą o dokonanie remontu zniszczonego fragmentu chodnika.
Ustosunkowując się do ostatniej interpelacji radnego K. Dzielskiego Wójt stwierdził, że jest to
informacja ogólna, w której radny użył bardzo mocnych słów oskarżając go. W związku z czym
zwrócił się do radnego o sprecyzowanie kiedy te słowa padły, do kogo i w którym dniu zostały
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skierowane, oraz jakie dokładnie te słowa były. Osobiście Wójt oświadczył, że nie przypomina
sobie, by kiedykolwiek użył słów, które padły w dniu dzisiejszym w interpelacji.
Wręcz przeciwnie trwają bardzo zaawansowane prace, żeby jednostka OSP w Czarnym Dunajcu
została nagrodzona w postaci nowego samochodu bojowego. W związku z tak zaistniałą sytuacją
Wójt przestrzegł radnego, że w przypadku gdy naruszył jego dobra osobiste jako osoby
publicznej, to skorzysta z prawa przewidzianych środków do ochrony swojego dobrego imienia.
Do przedstawionego stanowiska przez Wójta ustosunkował się jeszcze radny K. Dzielski, który
oświadczył, że w sprawie wypowiedzianych słów przez Wójta Gminy jakoby radni z Czarnego
Dunajca byli przeciwni zakupowi samochodu strażackiego – na tę okoliczność poda świadków,
ponieważ nie jest to jego wymysł. Sprawa ta dotyczyła nie tylko radnych z Czarnego Dunajca
lecz również i Przewodniczącego Rady.
Dalej radny odniósł się jeszcze do tematu gazyfikacji gminy twierdząc, że grunty pod lokalizację
stacji rozdziału gazu winny być pokryte ze środków budżetu gminy, gdyż sprawa nie dotyczy
tylko samego Czarnego Dunajca lecz innych miejscowości i zdaniem radnego tym powinna zająć
się gmina.
W sprawie drogi radny wyjaśnił, że to nie chodzi o położenie nawierzchni asfaltowej, a jedynie
o wytyczenie drogi i zabezpieczenia tego terenu oraz uregulowanie stanu własności. Radny
oświadczył, że nie chce aby kosztem innych zaplanowanych inwestycji droga ta była
wykonywana.
Do stanowiska Wójta w kwestii powołania Komisji doraźnej odniósł się jeszcze Przewodniczący
Rady twierdząc, że powoływanie komisji jest zbyteczne. Ponadto Kierownik Referatu
Budownictwa na jednym posiedzeniu komisji, oświadczył, że jest wykonywany projekt całego
ruchu w Rynku w Czarnym Dunajcu, w obrębie parkingu za urzędem gminy.
Nawiązując do wcześniejszej narracji Przewodniczący zaapelował o wzajemny szacunek
i zrozumienie oraz, by tego typu sprawy nie rozstrzygać na forum sesji.
Ad. pkt. 18. W ramach realizacji niniejszego punktu- Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy nie wpłynęła żadna interpelacja, w związku z czym
punkt uznano za wyczerpany.
Ad. pkt. 19. Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrali :
radna Kokoszka Bogumiła zabierając głos podniosła problem, iż w dniu 7 stycznia br.
kontaktowała się telefonicznie z P. Dyrektor SG ZPOZ w sprawie nieobecności lekarza
w godzinach pracy Ośrodku Zdrowia w Ratułowie. Wtedy również zasygnalizowała problem, że
mieszkańcy nie mogą dodzwonić się do Ośrodka Zdrowia. W związku z tym jej wniosek jest
taki, że skoro dystrybutor telefoniczny jest nieudolny i awarii nie usunął, to być może należałoby
się zastanowić nad rejestracją drogą meilową.
Bobek Józef – sołtys Odrowąża nawiązał do budowy ścieżki rowerowej w części północnej
Odrowąż – Załuczne podkreślając, że jest wykonany projekt na realizację tego zadania, który
w niedługim czasie starci swoją ważność. Dlatego zwrócił się o podjęcie konkretnych działań
w tym kierunku.
Nawiązując do tematu gospodarki odpadami komunalnymi i wzrostem opłat za odpady zwrócił
uwagę na problem tonażu odpadów, a konkretnie jak określić taki tonaż, by firma wywozowa
nie zawyżała ilości ton zebranych odpadów z terenu gminy.
Do zgłoszonych wyżej wniosków odniósł się Kierownik Referatu Komunalnego i Wójt Gminy.
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W dalszej części „Wolnych wniosków” Skarbnik Gminy przedstawiła Sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
Za rok ubiegły gmina dopłaciła jedynie do wynagrodzenia nauczycieli stażystów w kwocie
4.050,95 zł.
W pozostałych grupach awansu zawodowego ; nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany
i nauczyciel dyplomowany gmina mieści się w kwocie bazowej, którą dany nauczyciel powinien
otrzymać.
Przedmiotowe Sprawozdanie – stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –
Tadeusz Czepiel o godz.1335 dokonał zamknięcia obrad XVI sesji Rady Gminy Czarny
Dunajec.
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