P R O T O K Ó Ł nr XIV/2019
z XIV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 9 grudnia 2019 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 1450.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy –
Monika Styrczula, oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - 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, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem o ewentualne zmiany do proponowanego porządku
obrad. W związku z tym, że ze strony Rady nie padły żadne uwagi do zaproponowanego
wcześniej porządku obrad – Przewodniczący Rady porządek obrad poddał pod jawne
głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” w brzmieniu
jak poniżej :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny Dunajec
w roku szkolnym 2018/2019.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022 dla Gminy Czarny Dunajec sporządzonego
przez Podhalańskie Przedsiębiorstwa Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy w Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny
Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2019 – 2029.
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10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/377/2018 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Małopolskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec,
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy
Czarny Dunajec w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia
osobom tego pozbawionym,
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2016 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/322/2018 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2018 -2022.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Ciche.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Ośrodka
zdrowia w Piekielniku.
20.Interpelacje i zapytania radnych.
21. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,
przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
22.Wolne wnioski i informacje.
23.Zakończenie obrad sesji.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 3. Z protokołami z XII i XIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Harbut Stanisław,
stwierdził, że protokoły odzwierciedlają przebieg obrad sesji, wniósł o ich przyjęcie bez
czytania.
W związku z tym, że pozostali radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący
poddał przyjęcie protokołów pod głosowanie, w wyniku którego protokół z XII i XIII sesji
Rady został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 4. Sprawozdanie Wójta gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski –
Wójt Gminy.
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Przedmiotowe Sprawozdanie zostało radnym dostarczone w formie pisemnej – stanowiące zał.
nr 6 i obejmowało okres od 29 października do 6 grudnia 2019 r.
Ważniejsze działania jakie były podejmowane to :
odbyte spotkania z mieszkańcami w Szkole Podstawowej w Cichem w sprawie gazyfikacji
miejscowości Ciche - Miętustwo i Ratułowa Dolnego. W związku z tym, że zainteresowanie
było bardzo duże, kolejne spotkanie w tej sprawie odbyło się w miejscowości Ratułów w dniu 8
grudnia br. Istnieje możliwość podpięcia się do istniejącego przyłącza gazyfikacyjnego
zlokalizowanego w Miętustwie na wysokości rozjazdu na starą drogę w Starem Bystrem. Dlatego
też dla tych miejscowości jest ogromna szansa na budowę sieci gazyfikacyjnej, a w dalszej
kolejności w górnej części miejscowości Ciche i Czerwienne.
W chwili obecnej trwa dalsza procedura dotycząca prac związanych z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy. Zostało zgłoszonych 130 uwag do projektu planu, w przyszłym tygodniu
zostanie zwołana Gminna Komisja Urbanistyczna, która zajmie się ocenę tych uwag i przekaże
do końca tygodnia swoje stanowisko. W przypadku gdy końcowe prace przebiegną zgodnie
z procedurą i bez większych problemów, w połowie stycznia zostanie przedłożony Radzie
Gminy gotowy projekt planu do uchwalenia.
Gminny Zespół Oświatowy złożył wniosek o dofinansowanie projektu :”Jeżdżę z głową” w roku
2020. Planowane jest objęcie 24 grup tj. 288 dzieci z terenu gminy.
Złożono także wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystki o dofinansowanie w roku 2020 zajęć
w ramach gimnastyki korekcyjnej, jak również naukę pływania dla dzieci z klas I-III „Umiem
pływać”. Ponadto złożono autorski wniosek o dofinansowanie zajęć w ramach sportów
zimowych „Moje łyżwy”. Projekty w trakcie rozpatrzenia.
Złożono deklarację współpracy do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację
zajęć dodatkowych w ramach programu „SKS” w roku 2020.
Gmina przystąpiła do grupy energetycznej PKN ORLEN S.A oraz PGE Obrót S.A w związku
z zapowiadaną podwyżką cen za energię elektryczną, celem uzyskania jak najbardziej korzystnej
ceny sprzedaż prądu w przyszłym roku. W 2019 roku w wyniku przetargu gmina uzyskała
jednolitą stawkę wszystkich taryf wynoszącą 0.3366 zł netto za 1 kWh. Umowy, które zostały
zawarte- pierwsza dotyczyła oświetlenia ulicznego – dostawca PKN Orlen S.A. – cena
jednostkowa wynosi od 1.01.2020 do 31.12.2020 – 0,3008 zł netto za 1 kWh, od 1.01.2021 do
31.12.2021- 0,3025 zł netto za 1 kWh. Co do pozostałych obiektów użyteczności publicznej
najtańszy dostawca to PGE Obrót S.A.- cena jednostkowa wynosi w terminie od 1.01.2020 do
31.12.2021- 0,3490 zł netto za 1 kWh. Zaś taryfa dotyczącą ujęcia wodociągowego- dostawca
PKN Orlen S.A.- cena jednostkowa wynosi w terminie od 1.01.2020 do 31.12.2020 – 0,3219 zł
netto za 1 kWh., w terminie od 1.01.2021 do 31.12.2021 – 0,3260 zł netto za 1 kWh.
Zostało otwarte postępowanie przetargowe dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu gminy. W części pierwszej dotyczącej odbioru odpadów z gospodarstw
domowych cena wyniosła 3.740.256 zł brutto, w części drugiej odpady odbierane ze szkół,
terenów publicznych cena wyniosła 374.025,60 zł brutto. Ceny jednostkowe za 1 Mg(tonę),
odbiór odpadów : 432 zł, zagospodarowanie odpadów : 606,96 zł. Obecnie trwa weryfikacja
i ocena oferty. Wybór i zawarcie umowy planowane jest w grudniu br. Stawki za odbiór
odpadów komunalnych będą obowiązywać od 1 lutego 2020 roku.
W dniu 2 listopada br. podpisano umowę w zakresie montażu, bieżącej konserwacji i demontażu
dekoracji oświetlenia świąteczno-noworocznego. Koszt zadania to kwota 20.295 zł.
W ramach prowadzonej komunalizacji mienia w Odrowążu skomunalizowano drogi o łącznej
pow. 1.6417 ha. W Starem Bystrem skomunalizowano działkę nr 11807 (droga Ślamkowa)
o pow. 0.7775 ha. W Czerwiennem drogi Do Skrzypnego i na Bachledówkę o łącznej pow.
0.7226 ha, oraz w Piekielniku w drodze zasiedzenia nabyto działki o łącznej pow. 1.9145 ha
i Załucznem o pow. 0.4241 ha.
W ramach złożonego Sprawozdania zapytania wnieśli :
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radny Tomasz Turski w związku z rotacją kadrowa w Urzędzie proponował by Wójt Gminy
swoje sprawozdanie poszerzył o zmiany personalne.
Ponadto nawiązując do zawarcia umowy na oświetlenie świąteczne w kwocie 20.295 zł pytał czy
wskazana kwota dotyczy jednego roku czy dwóch lat, oraz czy w pozostałych miejscowościach
gminy takie oświetlenie zostanie zamontowane. Następnie nawiązując do przetargu na odpady
komunalne pytał czy organizacyjnie gmina zdąży to przeprowadzić oraz czy przetarg nie mógł
być 2 miesiące wcześniej przeprowadzony, ponadto czy fakt ten nie wpłynął na ogólną kwotę
przetargu zaoferowaną przez Firmę. Stwierdził, że obecnie gmina nie ma już pola manewru.
Wójt odpowiedział, że kwota ta dotyczy montażu, bieżącej konserwacji i demontażu dekoracji
oświetlenia, montaż w grudniu br. oraz demontaż w styczniu 2020 r. Co do oświetlenia
w pozostałych miejscowościach Wójt stwierdził, że jeżeli zostaną wygospodarowane środki
w budżecie i znajdzie się Firma, która podejmie się tego zadania to sprawa zostanie rozważona.
Co do przetargu Wójt wyjaśnił, że gmina jest na to przygotowana, wprowadzany system jest
zupełną nowością i mieszkańcy na pewno będą się borykać z różnymi problemami jeśli chodzi
o segregację odpadów, ale gmina początkowo nie będzie karać właścicieli nieruchomości, chyba
że będą rażące odstępstwa od obowiązującego systemu. Co do terminu przeprowadzenia
przetargu Wójt stwierdził, że Rada Gminy Regulamin utrzymania czystości i porządku uchwaliła
w miesiącu lipcu i przetarg został przygotowany na sierpień, natomiast w tym czasie nastąpiła
nowelizacja przepisów, w efekcie czego cała procedura przeciągła się do listopada. Cena
przetargu nie jest ceną zbyt wygórowaną i minimalnie jest stawką niższą w porównaniu
z gminami ościennymi, a konkretnie z gminą Nowy Targ. Natomiast unieważnienie przetargu
i ogłaszanie kolejnego spowodowałyby zwiększenie tej kwoty. W przypadku Gminy Czarny
Dunajec od paru lat zgłasza się jeden oferent, który kalkuluje cenę w ten sposób, aby działalność
spółki była rentowna. Zatem kwoty są adekwatne do kosztów.
Kontynuując radny T. Turski pytał czy zostały poczynione wspólnie z innymi samorządami
jakieś działania w kierunku powstania spalarni odpadów i czy Wójt popiera tego typu inicjatywę.
Wójt oświadczył, że popiera tego typu inicjatywę, gdyż jest to jedna z ważniejszych inicjatyw
ponieważ w przypadku powstania spalarni cena za śmieci byłaby niższa. Inwestycja bardzo droga
ale samorządy liczą na wsparcie finansowe ze strony państwa. Na chwilę obecną jest
poszukiwany teren pod lokalizację takiej spalarni. Tereny takie znajdują się w Nowym Targu po
byłym Podhalańskim Związku Gminy i liczy na to, że uda się w najbliższym czasie zawrzeć
stosowne porozumienie ewentualnie co do zniesienia współwłasności. Rozważano również, że
spółka FCC Podhale mogłaby wejść w partnerstwo publiczno –prywatne do takiego zadania
i wesprzeć budowę spalarni. Jednak na dzień dzisiejszy nie zapadły żadne konkretne decyzje co
do tej inwestycji. Na uwadze należy mieć to, że procedura związana z pozyskaniem terenu czy
też z uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji i jej finansowaniem może trwać nawet kilka
lat.
Dalej radny w związku z przekazaniem w dzierżawę lodowiska do Centrum Kultury i Promocji
Gminy prosił o przybliżenie tej kwestii pod kątem zysków lub ewentualnych strat.
Wójt Gminy odpowiadając stwierdził, że do końca października zarząd trwały nad mieniem
publicznym lodowiska wykonywała P. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu. Od 1
listopada trwały zarząd został przekazany Centrum Kultury i Promocji Gminy. Przekazanie
lodowiska odbyło się w formie stosownego porozumienia pomiędzy trwałym zarządcą, a nowym
trwałym zarządcą w którym uczestniczyła gmina jako właściciel. Co do bilansu zysków i strat
odpowiedź będzie możliwa dopiero po zakończeniu sezonu. Jeśli zaś chodzi o zasady
korzystania z lodowiska zostały na tym sam poziomie i jak na razie żadne zmiany nie są
planowane. Zakłada się by ramach funkcjonowania Programu Rozwoju Sportu w gminie była
możliwość finansowania programu sportowego ”upowszechnianie jazdy na łyżwach” dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy.
radny Paweł Dziubek odnosząc się do spotkania Wójta z Posłem Andrzejem Gut- Mostowym
chciał się dowiedzieć jakich konkretnie problemów dotyczyło.
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Odnosząc się Wójt poinformował, że było to ogólne spotkanie z nowo wybranym Posłem na
Sejm RP. Między innymi dotyczyło problemu finansowania oświaty oraz tego w jaki sposób
mógłby wesprzeć pod względem promocyjnym i turystycznym gminę, w przypadku gdyby został
Ministrem odpowiedzialnym za turystykę. Ponadto zadeklarował pomoc merytoryczną
w Ministerstwie Ochrony Środowiska w realizacji kanalizacji w gminie, a konkretnie przejęcia
zadania od spółki i realizacja przez gminę z własnych środków przy pomocy dofinansowania
zewnętrznego.
radny Domagała Daniel w związku z odbytą w dniu 25 listopada Konferencją Samorządową
„Odnawialne źródła energii w walce ze smogiem” pytał czego dotyczyła tematyka konferencji
i czy ewentualnie jakieś rozwiązania można wykorzystać na terenie gminy.
Wójt stwierdził, że na przykładzie miasta Krakowa pokazane było prężne działanie władzy
lokalnej w walce ze smogiem. Zaprezentowane działania jednak nie są do przeprowadzenia
w małych gminach. Podano również wielkość poczynionych nakładów finansowych związanych
z wymianą starych kotłów na kotły nowej generacji oraz wymianę środków transportowych na
spalanie gazowe i elektryczne. Był poruszany temat promowania programu „czyste powietrze” na
które są przeznaczane środki finansowe. Nawiązano do wprowadzonej uchwały w Krakowie
zakazującej od 1 września br. zakaz palenia węglem i drewnem.
radny Tomasz Turski chciał jeszcze uzyskać informację czy wszyscy zainteresowani, którzy
złożyli wnioski na wymianę kotłów w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych” takie dofinasowanie otrzymali.
Wójt oświadczył, że takiej informacji nie posiada, w związku z czym radnemu odpowiedź
zostanie udzielona w formie pisemnej.
radny Tomasz Garbaciak poruszył sprawę części terenów dzierżawionych przez byłą spółkę IB
w Nowym Targu i pytał jak na dzień dzisiejszy sprawa wygląda. Opinia prawna w tej kwestii
była jednoznaczna, że spółka na terenie dzierżawionym nie ma prawa wnosić żadnych trwałych
budynków, budowli, ogrodzeń. Czy sprawa ta miała wpływ na negocjacje związane z cenami za
odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku przyszłym.
Wójt ustosunkowując się do podnoszonego wątku poinformował, że w tej sprawie odbyło się
kilka spotkań z Firmą FCC Podhale było to związane z tym, że spółka zawierała umowę
w formie Aktu Notarialnego. Udało się wynegocjować dla wszystkich gmin dwa razy
zwiększony czynsz dzierżawny i były próby zmniejszenia cen za śmieci, jednak spółka
argumentuje, że wzrost cen wynika z usług jakie muszą świadczyć, czyli z kosztów związanych
z energią, opłatą środowiskową, przetwarzaniem i systemem odbiorów odpadów. Wszelkie
inwestycje czynione przez spółkę na przedmiocie współwłasności są negocjowane ze
wspólnikami. W umowie zawarty został zapis, iż w przypadku zakończenia działalności spółki
na tym terenie wszystkie nakłady, które wcześniej zostały poczynione przejdą na własność
współwłaścicieli.
radny Kazimierz Dzielski pytał w jakiej wysokości spółka FCC Podhale płaci czynsz dla gminy
Czarny Dunajec z tytułu dzierżawy tych terenów ?
Odpowiadając Wójt poinformował, że do tej pory czynsz wynosił 20 tys. zł rocznie, po
przeprowadzonych negocjacjach wzrósł on dwukrotnie czyli będzie oscylował w granicach 40
tys. zł. rocznie.
Na tym w całości został wyczerpany pkt, związany ze Sprawozdaniem Wójta Gminy
w okresie miedzy sesjami.
Ad. pkt. 5. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez
Przewodniczącego Rady Gminy została wcześniej, w formie elektronicznej przesłana radnym.
Do złożonej Informacji pytań nie wnoszono, przez aklamację została przyjęta do akceptującej
wiadomości – stanowiąca zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 6. Informację Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny
Dunajec w roku szkolnym 2018/2019 w formie prezentacji przedstawiła Iwona Wontorczyk –
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego.
Przedmiotowa Informacja stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Między innymi Dyrektor zwróciła uwagę na poniższe aspekty:
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym wynika z obowiązku
art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Celem informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie Radzie Gminy Czarny Dunajec oraz lokalnej
społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób gmina wypełnia swoje zobowiązania
w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży.
Przedstawiając dane ogólne podała, iż w roku 2019 na terenie gminy organizacja sieci szkół
przedstawiała się następująco : funkcjonowało 13 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła
podstawowa ośmioklasowa o obniżonym stopniu organizacyjnym z klasami I-III w Cichem,
jedno Przedszkole Samorządowe. Funkcjonowały ostatnie klasy gimnazjalne włączone
w strukturę szkoły podstawowej. Na terenie gminy funkcjonują szkoły prowadzone przez osoby
prawne, są to szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem, Starem
Bystrem Nr 1 i Nr 2. Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez
gminę wynosiła :
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych
- 463
- w szkołach podstawowych
- 1568
- w oddziałach gimnazjalnych
- 173
Co stanowi łącznie 2204 uczniów.
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez SPSK wynosiła : 810
uczniów.
- w przedszkolach niepublicznych i oddziałach przedszkolnych -324
- w szkołach podstawowych
- 441
- w oddziałach gimnazjalnych
- 45
Łączna liczba dzieci uczęszczających do Prywatnego Integracyjnego Bajkowego Przedszkola
wynosi : 52.
Następnie Dyrektor podała strategiczne decyzje jakie zostały podjęte w roku szkolnym
2018/2019 – wymienione na str. 3 Sprawozdania, a dotyczące głównie podjęcia szeregu uchwał
związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy.
W dalszej części zwróciła uwagę na :
1) wychowanie przedszkolne i wydatki związane z funkcjonowaniem wychowania
przedszkolnego, które oscylują w granicach 4.069.147 zł, przy ogólnym budżecie oświaty
wynoszącym - 33.918.500
2) dane demograficzne zaznaczając, że rok 2018 był rokiem najuboższym jeżeli chodzi
o liczbę dzieci.
3) kształcenie specjalne – na terenie gminy znajduje się ogromna liczba dzieci u których
występują różnego rodzaju deficyty, w związku z czym szkoły mają obowiązek
wprowadzenia specjalnych potrzeb edukacyjnych. Specjalne potrzeby edukacyjne to
oddziaływanie edukacyjne wobec uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. każda z tych grup ma specjalne
potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować.
W roku szkolnym 2018/2019 w ramach wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych zrealizowano
następujące zadania :
- organizacja kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego w szkołach
ogólnodostępnych, finansowanie zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych,
- organizacja i finansowanie dowozu uprawnionych uczniów do placówek,
- zwrot 10 rodzicom kosztów dowozu dzieci organizowanego we własnym zakresie.
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4) kadrę kierowniczą i pedagogiczną – w roku sprawozdawczym przeprowadzono dwa
konkursy na stanowisko dyrektora szkoły.
5) kadrę nauczycielską według stopnia awansu zawodowego – Dyrektor zaznaczyła, że
obecna sytuacja gminy pod względem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się
pozytywnie. W strukturze awansu zawodowego najliczniejszą grupę stanowią
nauczyciele dyplomowani i mianowani. Taka sytuacja wpływa pozytywnie na wysokość
otrzymywanej subwencji oświatowej dla gminy.
6) wyniki egzaminów gimnazjalnych – w tym miejscu Dyrektor podkreśliła, iż stan
wyników egzaminu z języków obcych budzą niepokój, a szczególnie słabe wyniki
z języka angielskiego, wyniki pokazane są na podstawie stanin, skala staninowa jest od 19, przy czym 2 staniny świadczą o niskim poziomie nauczania w danej szkole, gdzie
poziom wiedzy wynosi od 4-10%.
7) wyniki egzaminu ósmoklasisty – bardzo dobry wynik uzyskała szkoła podstawowa
w Chochołowie na poziomie 6 stanin, Podczerwone i Czarny Dunajec, Ciche Nr 2, średni
wynik szkoła podstawowa w Pieniążkowicach, słabe wyniki uzyskała szkoła podstawowa
w Załucznem.
8) wyniki egzaminów w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich,
9) zestawienie wyników Gminy Czarny Dunajec z egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty
na tle innych danych, gdzie gmina Czarny Dunajec jest poniżej średnich krajowych,
wojewódzkich i powiatowych.
10) inwestycje oświatowe wykonane w roku szkolnym 2018/2019 na łączną kwotę 291.793
zł.
11) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w poszczególnych szkołach- największe dochody
generuje Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu,
12) realizowane projekty takie jak : „Jeżdżę z głową „ na ogólną kwotę 119.011 zł, projekt
„Szkolny Klub Sportowy” 2019, projekt „Umiem pływać” po raz pierwszy realizowany
w gminie, całkowity koszt wyniósł 65.200 zł. Realizowano również zajęcia sportowe
z elementami „gimnastyki korekcyjnej” na kwotę 11.475 zł. Ponadto realizowano projekt
„Aktywna tablica” w ramach którego pozyskano środki finansowe dla 3 szkół, całkowity
koszt wyniósł 52.500 zł, projekt dotacja celowa na zakup podręczników, program
rządowy „wyprawka szkolna”, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników za rok 2018, pozyskano i rozliczono kwotę 466.236,29 zł., rezerwa części
oświatowej subwencji ogólnej – 0,4% dla szkoły podstawowej w Podszklu na kwotę
30.538 zł i Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach – kwotę 31.830 zł., oraz projekt
„Posiłek w szkole i w domu”- szkoła podstawowa w Czarnym Dunajcu jako jedyna
otrzymała dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących
stołówek szkolnych w wysokości 14.581,12 zł. W ramach funduszu zdrowotnego
rozpatrzono 28 wniosków na łączną kwotę 33.770 zł.
13) wydatki poniesione na oświatę z uwzględnieniem dopłaty z budżetu gminy do
poszczególnych szkół. Największe wydatki generują 3 szkoły w : Ratułowie,
Pieniążkowicach i Załucznem.
Podsumowując Dyrektor przedstawiła wnioski oraz zwróciła uwagę na dołączone do Informacji
Sprawozdanie dot. najważniejszych osiągnięć przedszkoli i szkół z terenu gminy.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po przerwie
przystąpiono do dalszej części przyjętego dziennego porządku obrad związanego
z podejmowaniem uchwał.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2020 -2022, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na poprzedniej sesji
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w sprawie przesunięcia tematu na dzisiejszą sesję, poprzedzone zostało dyskusją, w trakcie
której kolejno głos zabrali :
Lenart Władysław – sołtys sołectwa Piekielnik zabierając głos zaznaczył na wstępie, że sprawa
bardzo trudna, w poprzednim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 - 2019 miejscowość Piekielnik była uwzględniona, natomiast
w przedkładanym planie na lata 2020 – 2022 planowana do wykonania inwestycja nie została
zapisana. Według niego Rada Gminy podjęła aczkolwiek trudną ale błędną decyzję
o przystąpieniu gminy do spółki Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Nowym Targu. Skoro ówczesny Wójt w latach 90-tych poczynił działania i doprowadził do
powstania oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, to on osobiście takiego majątku by się nie
pozbywał. Podkreślił iż na gospodarce ściekowej się zarabia, to Wójt decydowałby o wysokości
ceny za ścieki. Do tej oczyszczalni coraz większa ilość ścieków jest odprowadzana, to podmiot
taki jak Termy Chochołowskie odprowadzają znaczną ilość mb ścieków. Na koniec
zaproponował o wykonanie ekspertyzy w tej kwestii i wystąpienia ze spółki, po to by Wójt mógł
sam zarządzać gospodarką ściekową.
Ustosunkowując się Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż na zadania związane z rozwojem sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy należy spojrzeć z punktu widzenia tego, w którym miejscu
znajduje się gmina. W pierwszej kolejności należy doprowadzić do skanalizowania aglomeracji
Czarny Dunajec, przynajmniej w 96 % zgodnie z wymogami prawa. Zadanie to już w 2015 roku
powinno było zostać wykonane, ponieważ za niewykonanie tej inwestycji gminie grożą
gigantyczne kary finansowe, które mogą sięgnąć nawet 12 mln. zł. rocznie. Osobiście jako Wójt
Gminy wziął pełną odpowiedzialność. Żeby gminy nie narazić na takie kary, pomimo że
w projekcie budżetu gminy na 2019 rok nie zostały zabezpieczone żadne środki finansowe na
rozwój kanalizacji w gminie, udało się z oszczędności budżetowych wyasygnować środki na
rozwój kanalizacji w miejscowości Chochołów. Podłączona została do sieci szkoła oraz
wykonano 12 przyłączy. W projekcie budżetu na rok 2020 zostały przewidziane środki na
kanalizację w Czarnym Dunajcu w wysokości 2.800.000 zł. W dalszej części swojego
wystąpienia wskazał gminę Jabłonka, w której prężnie działa Zakład Komunalny i gmina jest
skanalizowana w 96%. W latach 90-tych gmina ta była już skanalizowana w 50%, ale miała
Wieloletni plan rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie swojej gminy, który już w latach 90-tych
obowiązywał. W przypadku gminy Czarny Dunajec sięgając od lat 90-tych nigdy takiego planu
opracowanego nie było. W tym miejscu zadeklarował, że temat wnikliwie zbada dlaczego
gmina takiego planu nie posiadała i nie została wykonana kanalizacja, a była możliwość
pozyskania znacznych środków finansowych na ten cel. Po drugie dlaczego nastąpiło
przekazanie majątku spółce PPK. Co do zakresu wykonanych inwestycji po przejęciu zadania
przez spółkę w latach 2005- 2019 zostały one wyszczególnione w odpowiedzi na pismo
przesłane do Przewodniczącego Rady przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
w Nowym Targu.
Co do kanalizacji w miejscowości Piekielnik oświadczył, że jest skłonny w roku 2022 w całości
budżet przeznaczyć na budowę oczyszczalni ścieków w tej miejscowości pod warunkiem, że
Rada przychyli się do takiego rozwiązania. Innej możliwości nie ma – stwierdził na koniec.
Zapewnił również, że po rozliczeniu i zakończeniu inwestycji polegającej na rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu wróci do tematu kanalizacji
w miejscowości Piekielnik włącznie z rozważeniem przejęcia pozwolenia od spółki.
W kwestii wystąpienia gminy ze spółki stwierdził, że przeprowadzenie audytu pod tym kątem
będzie wiązało się z kosztami, ale jeśli Rada Gminy tak zdecyduje to może wprowadzić
autopoprawkę do budżetu 2020 r. na przeprowadzenie takiego audytu. Jednak sprawa wymaga
wnikliwej analizy, ponadto należy wziąć pod uwagę ewentualne konsekwencje które by się z tym
wiązały.
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W omawianym temacie głos zabrał jeszcze radny Tomasz Turski, który poparł stanowisko
wyrażone wcześniej przez sołtysa Wł. Lenarta w kwestii wystąpienia gminy ze spółki- radny
stwierdził, że trzeba dążyć do rozwiązania spółki PPK wspólnie w porozumieniu z innymi
gminami, ponieważ w pojedynkę jest to mało realne, a przede wszystkim trudne do
przeprowadzenia.
Ostatecznie po przeprowadzonej dyskusji i po przedstawieniu pozytywnej opinii przez
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XIV/136/2019 w sprawie przyjęcia
aktualizacji „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2020 – 2022 dla Gminy Czarny Dunajec sporządzonego przez Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu, która wraz z protokołem imiennego
głosowania – stanowi zał. Nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. . Propozycję zmiany budżetu gminy na rok 2019 złożyła Skarbnik Gminy – Monika
Styrczula.
Zmiany dotyczyły :
W Dochodach :
Dział 600 – zmniejszenie planu dochodów dotyczących środków z Funduszu Dróg
Samorządowych kwota 70.000 zł. Środki zaplanowano w 2020 r.
Dział 630 – zmniejszenie planu dotacji na zadanie III etap szlaku wokół Tatr o kwotę 1.700.000
zł w związku z faktem otrzymania dotacji w 2020 r.(dochody ujęte w projekcie budżetu na 2020
r.)
Dział 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania gminie środków z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej kwoty 2.592 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych,
Dział 801- zwiększenie dochodów w szkołach SP Ciche1-5.200 zł, SP Chochołów -7.450 zł, SP
Odrowąż -2.500 zł, SP Piekielnik -1.700 zł, SP Podczerwone-2.100 zł.
Ogółem zmniejszenie dochodów nastąpiło o kwotę 1.748.458 zł.
W Wydatkach :
Rozdz.60018- zmniejszenie kwoty 255.000 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi dopiero w 2020. Niewykorzystane środki
finansowe z tego zadania zostaną przeznaczone w 2019 r. na sfinansowanie budowy III etapu
szlaku wokół tatr. Przesunięcie kwoty 16.000 zł ze środków miejscowości Wróblówka na
wykonanie oświetlenia kwota 4.500 zł., oraz na doposażenie placu zabaw we Wróblówce kwota
11.500 zł. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.760 zł – niewykorzystane środki na
sporządzenie ewidencji mostów z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych.
Rozdział 80101 – zwiększenie planu wydatków w szkołach w związku z dodatkowymi
dochodami. Łączna kwota 18.950 zł, w tym SP Ciche1-5.200 zł, SP Chochołów -7.450 zł, SP
Odrowąż -2.500 zł, SP Piekielnik -1.700 zł, SP Podczerwone -2.100 zł. Zmniejszenie planu
wydatków o kwotę 44.000 zł dotyczących wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości
przy szkole w miejscowości Czerwienne. Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2020 r.
Niewykorzystane w 2019 r. środki finansowe zostaną przeznczone na sfinansowanie wydatków
dotyczących projektu III etapu szlaku wokół Tatr.
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Przesunięcie między rozdziałem 85202 a rozdziałem 85508 – na wydatki związane z opłatami za
pieczę zastępczą, kwota 26.700 zł.
Rozdział 75023 – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 106.330 zł –
oszczędności w związku z wcześniejszym przejściem pracowników na emeryturę i przeznaczenie
środków na wypłatę dotacji podmiotowych.
Rozdział 75412 – zmniejszenie planu wydatków, niewykorzystane środki finansowe w ramach
projektów kwota 37.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych. Zmniejszenie
planu wydatków inwestycyjnych OSP Dział o kwotę 100.000 zł – zadanie nie będzie realizowane
w 2019 r. (Kwota ujęta w projekcie budżetu na 2020r. jako wkład własny do projektowania
chodników w miejscowości Dział). Niewykorzystane środki z 2019r. zostaną przeznaczone na
sfinansowanie wydatków dotyczących projektu III etap szlaku wokół Tatr.
Rozdział 85195 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700.000 zł - dotyczy adaptacji
pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na pomieszczenia biurowe dla
GOPS. Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2020r. Niewykorzystane w 2019 r. środki
finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z projektem III etapu
szlaku wokół Tatr.
Rozdział 85214- zmniejszenie planu wydatków w GOPS o kwotę 30.000 zł (w związku
z brakiem zapotrzebowania) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych.
Rozdział 85216- zmniejszenie planu wydatków w GOPS o kwotę 30.000 zł (brak
zapotrzebowania) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych.
Rozdział 92109 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKIP na wniosek dyrektora o kwotę
40.000 zł.
Rozdział 92605 – zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu
o kwotę 145.710 zł dotyczącą lodowiska w związku z zawarciem umowy dzierżawy obiektu
z CKIP. Przeznaczenie tej kwoty na dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli oraz Centrum
Kultury i Promocji.
Ogółem zwiększenie wydatków nastąpiło o kwotę 1.080.050 złotych.
Wolne środki stanowią kwotę 2.964.377 złotych. Przychody na poziomie kredytów w wysokości
1.399.388 złotych. Spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 5.160.525 zł., udzielone pożyczki
i kredyty w kwocie 50.000 zł. W wyniku proponowanej zmiany, budżet zamyka się nadwyżką
w wysokości 846.760 złotych.
Zał. Nr 4 do uchwały dotyczył zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla szkół
i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, oraz dotacja w wysokości 40.000 zł
dla Centrum Kultury i Promocji Gminy. Ogółem zwiększenie dotacji podmiotowych nastąpiło
o kwotę 352.000 zł.
Do złożonej zmiany budżetu głos zabrał radny Tomasz Turski, który w związku przeznaczeniem
kwoty na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli
w szkołach, chciał uzyskać informację ilu nauczycieli zostało zwolnionych.
Do pytania radnego odniosła się Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego informując, że
dotyczyło to jednego nauczyciela w szkole podstawowej w Piekielniku, który stracił pracę w tej
szkole, zatrudniony natomiast został w innej szkole na terenie gminy, tj. w szkole w Czarnym
Dunajcu. Zgodnie z obowiązującym prawem taką odprawę należało nauczycielowi wypłacić.
Ad vocem radny Tomasz Turski podał w wątpliwość wypłatę takiej odprawy skoro nauczyciel
został zatrudniony w innej szkole na terenie gminy. Podsumował, że jest to sytuacja
niejednoznaczna i zarzucił niegospodarność.
W związku z tak zaistniałą sytuacją – Przewodniczący Rady zaproponował by Dyrektor GZO
przygotowała dla radnego wyjaśniającą odpowiedź w nurtującej go sprawie.
Po wydaniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego komisji Rozwoju, Budżetu
i Spraw Statutowych wydanej na posiedzeniu w dniu 2 grudnia br. przystąpiono do
podejmowania przedłożonej uchwały.
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Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/137/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny
Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku, która wraz z protokołem imiennego głosowania –
stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy związana była ze zmianą kwot
dochodów, wydatków budżetu, zmianą kwot limitów przedsięwzięć oraz wprowadzeniem zmian
w przedsięwzięciach takich jak :
1) „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w budynku Ośrodka Zdrowia w czarnym Dunajcu”
2) zmiana w przedsięwzięciu o nazwie „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych” poprzez wydłużenie okresu realizacji zadania do 2020 roku.
3) zmiana w przedsięwzięciu o nazwie „ Fundusz Dróg Samorządowych Ratułów „droga Za
Wodę” poprzez zmniejszenie oraz przesunięcie kwoty limitów w latach 2019 – 2020.
4) wprowadzenie zmiany w przedsięwzięciu o nazwie „Odbiór odpadów komunalnych
z terenu Gminy Czarny Dunajec 2020 rok” poprzez zwiększenie kwot limitów na 2020 r.
Przedkładany projekt uchwały budził wątpliwość radnego Kazimierza Dzielskiego, który
podważał zapis w pkt. 3 projektu uchwały dot. opracowania dokumentacji projektowej adaptacji
pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu pod siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Argumentował, że przeniesienie do tego budynku GOPS-u wiązałoby się
z wykonaniem windy, by budynek spełnił wymogi budowlane, szacunkowy koszt wykonania
windy to 1 mln. zł. Podkreślał, że zamysł przeniesienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
do budynku Ośrodka Zdrowia nigdy nie spotkał się ze zrozumieniem. Dodał, że pomieszczenia
obecnie zajmowane przez GOPS w istniejącym budynku również nie spełniają żadnych
warunków pod działalność urzędową. Zdaniem radnego odpowiednimi pomieszczeniami dla
Ośrodka Pomocy Społecznej mogłyby być pomieszczenia obecnie zajmowane przez
pracowników Referatu Komunalnego. Kończąc stwierdził, że nie jest to dobre rozwiązanie
i generuje duże nakłady finansowe.
Do zgłoszonej uwagi kolejno odnieśli się :
Skarbnik Gminy informując, że zadanie to było już zaplanowane do realizacji w budżecie tego
roku, jednak Wykonawca nie wywiązał się z umowy, w efekcie została z nim rozwiązana
umowa. By można było zawrzeć umowę z innym Wykonawcą zachodzi konieczność
wprowadzenia tego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
radny Paweł Dziubek poparł swojego przedmówcę twierdząc, że siedziba Ośrodka Pomocy
Społecznej powinna znajdować się w obecnym budynku, natomiast bardziej zasadnym jest
przeniesienie Referatu Komunalnego do budynku Ośrodka Zdrowia.
Podobny tok myślenia zaprezentował radny Tomasz Turski.
Odmienne stanowisko do zaprezentowanego wyżej wyrazili:
radna Zofia Kierkowska tłumacząc, że decyzja m.in. podyktowana została tym, żeby zapewnić
stronom odwiedzającym GOPS anonimowość. W obecnych pomieszczeniach zajmowanych
przez pomoc społeczną trudno o taką anonimowość, jak można mówić o problemach rodzinny
gdzie w jednym pomieszczeniu znajduje się trzech pracowników socjalnych. Nie ma żadnej
prywatności – przekonywała radna.
Wójt Gminy w pierwszej kolejności odniósł się do informacji radnych, że obecny budynek
zajmowany przez pomoc społeczną straci swoje przeznaczenie użytkowe w sytuacji gdy zostanie
przeniesiony GOPS. Według jego wiedzy przeznaczenie użytkowe budynku traci się
w przypadku gdy zostaje zaadaptowany na inny cel. Dalej stwierdził, że Rada Gminy już
wypowiedziała się na temat przeniesienia siedziby GOPS-u podejmując wcześniejszą uchwałę
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w której przeznaczyła środki w wysokości 700.000 zł na ten cel, w związku z tym udzieliła
Wójtowi legitymację do kontynuacji tego zadania. Jednakże gdy Rada postanowi inaczej środki
te można przenieść na inne zadania inwestycyjne. Nie poparł stanowiska radnych, którzy
twierdzą, że Referat Komunalny nie zajmuje się obsługą interesantów. Referat zajmuje się m.in.
zadaniami związanymi z wodociągiem gminnym, gospodarką odpadami komunalnymi,
azbestem, bieżącym utrzymanie dróg gminnych, wycinką drzew i wieloma innymi zadaniami,
które wymagają obsługi mieszkańców.
W dalszej prowadzonej dyskusji radni T. Turski i K. Dzielski proponowali, by pkt. 3 dot.
przedsięwzięcia o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po
ARIMR na GOPS w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu” – wykreślić z projektu
uchwały.
W związku z tak rozbieżnymi głosami w celu wypracowania ostatecznego stanowiska –
Przewodniczący Rady zarządził pięciominutową przerwę.
Po przerwie głos w problemowej sprawie zabrali :
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Rafał Wilkus, który przekazał informację, iż
obecne warunki pracy Ośrodka nie do końca są komfortowe. Ośrodek Pomocy Społecznej boryka
się z problemem lokalowym, w pokojach siedzi po kilku pracowników, brakuje stanowiska pracy
dla psychologa. Ponadto w okresie zasiłkowym zgłaszane były zarzuty ze strony mieszkańców,
że schody są niebezpieczne i doszło do kilku niebezpiecznych incydentów. Ze swej strony
wyraził poparcie dla pomysłu adaptacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia i stworzenie
nowych lepszych warunków. Problem braku odpowiednich warunków pracy był już zgłaszany ze
strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy okazji przeprowadzonych kontroli
kompleksowej Ośrodka.
Wójt Gminy zabierając głos zaapelował do Rady o podjęcie przedmiotowej uchwały
i zabezpieczenia kwoty w wysokości 700 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
Pierwszy wykonawca z którym została zawarta umowa nie wywiązał się z umowy w wyniku tego
został ukarany karą umowną w wysokości 6.900 złotych. Po wykonaniu projektu wiadomo
będzie czy zachodzi konieczność dobudowania klatki schodowej, jeśli nie to wartość zadania
ulegnie zmniejszeniu. Na koniec Wójt zaproponował by kwota została zabezpieczona na
projektowanie, po opracowaniu dokumentacji można wrócić do tematu czy Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej przenieś czy też zachować obecną strukturę. Natomiast środki
zabezpieczone w budżecie gminy można w ciągu roku budżetowego przesunąć na inne zadania
inwestycyjne. Kończąc Wójt zwrócił uwagę, że w przypadku gdy Rada dokona wycofania tego
przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik Gminy musi dokonać przeliczenia
i zmiany przedmiotowej uchwały na co potrzebny jest dłuższy czas ponieważ nie chce
doprowadzić do tego, aby zmiana tak ważnej uchwały była dokonywana pod naciskiem czasu.
W związku z tym proponował by przerwa w obradach była zarządzona do dnia jutrzejszego.
radny Kazimierz Dzielski zgodził się z zaproponowanym rozwiązaniem gdyż jak stwierdził jest
to próba wyjścia z impasu. Dalej zaproponował by pkt. 3 uchwały zostawić jednak bez
określenia, że adaptacja tych pomieszczeń jest przeznaczona pod siedzibę Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Kierownik Referatu Budownictwa odnosząc się do sugestii radnego wyjaśnił, że adaptacja
pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu jest konieczna i zasadna, ponieważ
niewyobrażalnym faktem jest żeby obsługa komunikacyjna odbywała się poprzez klatkę
schodową i windę, która znajduje się obecnie dlatego, że są to dwie różne funkcje obiektu. Ze
względu na fakt, że jest to Ośrodek Zdrowia gdzie wiąże się to z chorobami nikt tego nie
przepuści, z uwagi na inną kategorię pożarową. Ponadto każdy obiekt użyteczności publicznej
dla którego wykonywana jest adaptacja, pomieszczenia muszą być dostosowane dla obsługi osób
niepełnosprawnych, przynajmniej z dostępem do pierwszej kondygnacji. W przypadku obecnego
budynku zajmowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma takiej obsługi komunikacyjnej
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dla niepełnosprawnych dlatego odbywa się to w pomieszczeniu Dziennika Podawczego Urzędu
Gminy.
Kolejna sprawa Budynek Ośrodka nie ma wyznaczonego pomieszczenia pod archiwum,
a lokalizacja takiego pomieszczenia nie może być na poddaszu ze względu na przepisy
pożarowe.
Jeśli chodzi o zaadaptowanie obecnych pomieszczeń zajmowanych przez Referat Komunalny ze
względu na starzejące się społeczeństwo gmina w niedalekiej przyszłości nie uniknie
wybudowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy obecne pomieszczenia
spełniają funkcję biurową i nie dokonuje się zmiany ich użytkowania, wtedy nadal pozostają jako
biurowe.
Kończąc dodał, iż decyzja dotycząca adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia dla GOPS jest
zasadna z uwagi na specyfikę zadań którymi Ośrodek się zajmuje, gdzie wymagana jest
intymność, ponadto jest to odrębna jednostka i wskazane pomieszczenia są jak najbardziej
słuszne. Natomiast nie wyobraża sobie jako Kierownik Budownictwa by Referat Komunalny
miał siedzibę w obiekcie Ośrodka Zdrowia z którym Referat Budownictwa musi na co dzień
ściśle współpracować chociażby z uwagi na zadanie jakim jest bieżące utrzymanie dróg.
Co do wykreślenia w uchwale przeznaczenia adaptacji pomieszczeń dla GOPS stwierdził, że jest
to niemożliwe ze względu na to, że gmina musi mieć program funkcjonalno –użytkowy i taki
program został sporządzony na podstawie stosownego protokołu i w tej sprawie były już
prowadzone rozmowy z Dyrektorem GOPS-u. Do 16 grudnia br. jest określony termin na
składanie ofert na adaptację pomieszczeń i projektant musi dokładnie wiedzieć co ma
projektować, w związku z czym musi być określone w uchwale na co to adaptacja jest
przeznaczona.
radna Zofia Kierkowska zgłosiła wniosek o zakończenie dyskusji i przystąpienia do głosowania
uchwały.
Po wystąpieniu jeszcze radnego T. Turskiego, który zarzucał brak spójności wypowiedzi ze
strony Wójta i Kierownika i po złożonym wyjaśnieniu przez Wójta – Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”, przy 1
głosie „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XIV/138/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019 -2029, która wraz z protokołem imiennego
głosowania – stanowi zał. Nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Zmiana uchwały z 4 września 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Województwa Małopolskiego wynikła w związku z przesunięciem środków finansowych
w wysokości 28.500 złotych z roku 2019 na rok 2020 na opracowanie koncepcji: „Budowa
obwodnicy Chochołow a w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 958”. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie pismem poinformował gminę, że zabezpieczone przez gminę środki finansowe na to
zadanie nie zostaną w tym roku wydatkowane. W związku z czym dokonanie zmiany uchwały
jest zasadne.
Pytań nie zgłaszano dlatego bezpośrednio po odczytaniu uchwały przystąpiono do jej podjęcia.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/139/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/377/2018 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Województwa Małopolskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi
zał. Nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt.11. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi przedstawiła Kulawiak Małgorzata – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy.
Dyrektor zaznaczyła, że uchwała podejmowana jest corocznie i nie odbiega znacząco od treści
uchwały z roku poprzedniego. Zmiana dotyczy jedynie wysokości środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury i sportu. Załącznik do uchwały reguluje
zasady współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program określa także zasady
przeprowadzania konkursów ofert, który ogłaszany jest w formie Zarządzenia Wójta Gminy.
Zgodnie z procedurą zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w wyniku których nie
zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu uchwały.
Pytań nie było bezpośrednio po odczytaniu uchwały i przedstawieniu pozytywnej opinii przez
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki wydanej na posiedzeniu komisji
w dniu 2 grudnia br. przystąpiono do podjęcia przedmiotowej uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/140/2019 w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 13
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. Zmiana niżej wymienionej uchwały podyktowana została Zawiadomieniem
o wszczęciu postępowania przez organ nadzoru. W wyniku oceny legalności organ nadzoru
powziął wątpliwość co do zgodności z prawem następujących zapisów uchwały :
1) § 4 ust. 1 Załącznika do uchwały w zakresie w jakim przewidziano przyznanie dodatków
funkcyjnych dla administratora Domu Nauczyciela, administratora sal gimnastycznych
wykorzystywanych do działalności pozaszkolnej oraz administratora boisk sportowych
„Orlik”. Zapis budzi wątpliwość w kontekście postanowień § 5 rozporządzenia, zgodnie
z którym do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, wychowawcy klasy, doradcy
metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu, nauczyciela opiekującego się
odziałem przedszkolnym.
2) § 7 ust. 1 Załącznika do uchwały, który określa wysokość środków finansowych
wyodrębnionych w budżecie gminy w kontekście umiejscowienia go w uchwale podjętej
na podstawie art. 30 ust. Karty Nauczyciela. (5% na dodatki motywacyjne).
3) § 8 ust. 1 Załącznika w którym użyto sformułowania przyznawania dodatków z tytułu
pracy w „szkodliwych dla zdrowia warunkach”.
Mając na uwadze powyższe wskazania Nadzoru Prawnego, przedkładana do podjęcia uchwała
została dostosowana do wymagań obowiązującego prawa.
Komentarza do uchwały udzieliła Iwona Wontorczyk – Dyrektor GZO w Czarnym Dunajcu.
Po odczytaniu treści uchwały i po przedstawieniu pozytywnej rekomendacji przez
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki została podjęta uchwała jak
poniżej.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/141/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla
których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec, która wraz z protokołem
imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 13. Komentarza do kolejnych pięciu uchwał z zakresu właściwości Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej udzielał Dyrektor tego Ośrodka – Rafał Wilkus.
Ustanowiony przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 -2023, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. ma na celu m.in. ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które
w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy w formie posiłku, gdy uczeń
lub dziecko nie spełnia wymagań w zakresie kryterium dochodowego w wysokości 150%
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez
konieczności wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez konieczności
ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez
gminę odpowiedniego programu osłonowego, który takie rozwiązanie na terenie gminy będzie
przewidywał.
Dyrektor dodał, że w 2014 r. Rada Gminy przyjmowała podobny program osłonowy, który
dotyczył programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. W związku
z tym, że ustawodawca zmienił program na „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
stąd przedkładana uchwała zmieniająca nazwę programu, po ty by jeszcze więcej osób mogło
z dożywiania skorzystać.
Po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego komisji Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Pomocy Społecznej wydanej na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. przystąpiono do
głosowania.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/142/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
Gminy Czarny Dunajec w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. Nr 15 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt.14. Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 12 ustawy
o pomocy społecznej. Zaś zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy
w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych. Z uwagi na zmianę zapisu art.97 ust. 1a ustawy o pomocy
społecznej, podjęcie stosownej uchwały pozwoli na prawidłową realizację zadania.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Rada Gminy w marcu br. przyjęła uchwałę o zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia. Jednakże ustawodawca w październiku br. dodał zapis, iż osoby
przebywające w schroniskach, a dla osób bezdomnych schroniska są ośrodkami wsparcia mogą
ponosić odpłatność do 30%.
Po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego komisji Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Pomocy Społecznej wydanej na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. przystąpiono do
podjęcia uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/143/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających
schronienia osobom tego pozbawionym, która wraz z protokołem imiennego głosowania –
stanowi zał. Nr 16 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 15. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala statut jednostek
organizacyjnych na terenie gminy. Podjęcie niniejszej uchwały dotyczącej zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu dotyczyło zmiany zapisów
w Rozdziale IV § 18, które porządkują organizację i tryb pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dotychczasowy statut Ośrodka był uchwalony 30 czerwca 2016 r. Jednak w związku
z planowaną reorganizacją GOPS-u i wpisaniem poszczególnych zadań pracownikom Dyrektor
zaproponował zmianę struktury organizacyjnej Ośrodka w Rozdz. IV § 18. Do chwili obecnej
w statucie widniał zapis odnośnie pracowników, którzy stricte byli przydzieleni do zadań
zarówno świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Polegało to na tym, że odpowiednie środki
finansowe były przekazywane z województwa na te etaty i nie można było przypisać innych
zadań pracownikom. W związku z tym, że zmienia się ustawa o świadczeniach wychowawczych
w zakresie finansowania zasiłku 500+ zaszła konieczność zmiany struktury organizacyjnej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonować
będą :
1) Dyrektor
2) Dział Księgowo-Administracyjny
3) Dział Pomocy Środowiskowej i Wspierania Rodziny
4) Dział Świadczeń
5) Samodzielne stanowiska
Po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego komisji Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Pomocy Społecznej wydanej na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. przystąpiono do
podjęcia uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/144/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/2016 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, która wraz z protokołem imiennego
głosowania – stanowi zał. Nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie rada gminy określa w drodze uchwały tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania. Mając na względzie skargę Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu
wskazującą na konieczność wniesienia zmian w zakresie funkcjonowania zespołu oraz
opublikowania wyżej wymienionej uchwały jako aktu prawa miejscowego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, oraz Wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwały Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 2018 r. Nr XXXI/323/2018 w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w całości,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Garbaciak Tomasz zabierając głos poinformował, że uchwała
dotycząca Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
jak i też druga uchwała w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
budziła wątpliwości radnych z Klubu „Prawo i Sprawiedliwość – Niezależni”. Radni
argumentowali, iż słowo przemocy w „Rodzinie” ze względu na niejednoznaczną definicję
należy zastąpić wyrazem przemocy „Domowej”.
Komisja większością głosów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie biorąc pod uwagę stricte
przepis wynikający z ustawy.
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Do przedkładanej uchwały głos zabrał radny Tomasz Turski, który zaznaczył, że wspólnie
z radnym P. Dziubkiem jako przedstawiciele Związku Dużych Rodzin walczą o przywracanie
dobrego imienia i budowanie pozytywnego wizerunku Rodziny i nie zgadzają się z określeniem
ustawowym „Rodziny”. Jego zdaniem jeżeli Rada Gminy nie ma na tyle determinacji co
samorząd Miasta Zakopanego, który nie podjął uchwały w tej sprawie i czeka na odpowiedź
Trybunału Konstytucyjnego to proponuje zmienić chociaż nazwę.
Na koniec radny zgłosił wniosek formalny o zmianę zapisu w uchwale polegającej na zastąpieniu
wyrazu „ przemocy w Rodzinie” oraz „Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” wyrazem
„przemocy Domowej” oraz Ofiar Ochrony Przemocy Domowej”.
Ponadto w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały w § 4 ust. 1 zdaniem radnego należy
doprecyzować zapis mówiący o tym, spośród których konkretnie przedstawicieli podmiotów
powołuje Wójt na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Do uwag radnego odniósł się Dyrektor GOPS stwierdzając, że nie będzie polemizował z radnym
co do zmiany nazewnictwa. Projekt uchwały został przygotowany zgodnie z obowiązującą
ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z doświadczenia wie, że w samej realizacji
zadań, które wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej słowo Rodzina ujmowane jest
w różnych kategoriach, inna definicja składu rodziny brana jest w świadczeniach rodzinnych,
inna do działań pomocy środowiskowej, czy dla pracowników socjalnych. Podkreślił, że nie
chciałby narazić Rady Gminy na zakwestionowanie zapisów uchwały przez organ Wojewody.
Co do przedstawicieli, którzy wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego Dyrektor wyjaśnił,
że są powoływani przez Wójta – zgodnie z art. 9a ustawy, która określa że są to przedstawiciele:
z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.
W temacie powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego wypowiedział się jeszcze
Sekretarz Gminy, który stwierdził, iż z godnie z zasadami techniki legislacyjnej powtórzenia
ustawowe są niewskazane. Natomiast w § 4. ust. 1 Regulaminu jest odesłanie konkretnie do
zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - stanowiący o tym którzy
przedstawiciele podmiotów wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wójt Gminy zabierając głos odniósł się do zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Art. 2 pkt. 2 ustawy precyzuje pojęcie przemocy
w rodzinie. Skoro zatem w obowiązującej ustawie jest legalna definicja przemocy w rodzinie
z tego też względu odradzał dokonywanie jakichkolwiek zmian. Natomiast Związek Dużych
Rodzin, który ma tak wybitnych przedstawicieli powinien zawnioskować do ustawodawcy
o zmianę zapisów w trybie ustawowym.
W dalszej części Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wcześniej
wniosek formalny przez radnego T. Turskiego w sprawie zmiany zapisu w uchwale polegającej
na zastąpieniu wyrazu „ przemocy w Rodzinie” oraz „Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”
wyrazem „przemocy Domowej” oraz Ofiar Ochrony Przemocy Domowej”, który w głosowaniu
jawnym nie został przyjęty, przy 5 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” i 5 głosach
„wstrzymujących się”.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 18 do niniejszego
protokołu.
Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za”, przy 4
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XIV/145/2019
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która wraz z protokołem imiennego
głosowania – stanowi zał. Nr 19 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 17. Konieczność opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika wprost z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Program ma stanowić podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji
społecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób
przyczynić się do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie w gminie oraz zminimalizować
jego skutki. Zmiany wprowadzone w załączniku do niniejszej uchwały wynikły z rekomendacji
Zespołu Kontrolnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie nadzoru
i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół
Kontrolny wskazał dokonanie zmian w obowiązującym Programie, który powinien zawierać
kompletną i aktualną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy, harmonogram
realizacji działań, zapisy dotyczące jego monitorowania i ewaluacji. Zgodnie z wytycznymi
wprowadzono wyżej wymienione zmiany, mając również na uwadze realizację zapisów
wyszczególnionych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014
-2020. Zatem podjęcie niniejszej uchwały było zasadne.
Do przedkładanej uchwały uwagi wnieśli :
radny Paweł Dziubek zabierając głos nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi radnego T.
Turskiego oraz wskazał na dane wykazane w tab. nr 6 dot. liczby przeprowadzonych interwencji
domowych. Ostatecznie zgłosił wniosek formalny w sprawie zmiany nazwy „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2018-2022 na „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Społeczeństwie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Społeczeństwie na lata 2018 -2022”.
Odnosząc się do głosu radnego Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odnośnie
danych wykazanych w tabeli nr 6 załącznika do uchwały dot. liczby przeprowadzonych
interwencji domowych wyjaśnił, że są to zdarzenia kryminalne na terenie gminy wykazane przez
policję, zgodnie z definicją ustawową dla policji. Dlatego też nie może się szczegółowo odnieś
się do tego wątku.
radny Tomasz Turski zabierając głos powtórzył swoją wcześniejszą argumentację zgłaszając
jednocześnie wniosek o wykreślenie zapisu na str. 4 zał. do uchwały w drugim akapicie zdanie 3
o treści : „Przemoc wobec najbliższych związana jest ze zwykłym, codziennym przejawem
funkcjonowania rodziny, a jej występowanie jest częstsze i na tyle powszechne, że zjawisko to
jest aprobowane kulturowo, a ofiary przemocy często pozostają z tym problemem same”.
Pytał czy statystyka dotycząca przemocy na terenie gminy jest tak częsta, że zapis ten został
umieszczony.
Dyrektor Gminnego Ośrodka wyjaśnił, że nowelizacja ustawy z 2011 roku miała na celu pomoc
w dotarciu do ofiar przemocy, ponieważ bardzo często osoby te pozostawione były same sobie,
nie mając świadomości, gdzie takiej skutecznej pomocy mają szukać. Niejednokrotnie pojawiają
się informacje, że jest takie „ciche przyzwolenie na przemoc domową” dlatego została
w Gminnym Programie została zawarta taka nomenklatura.
Następnie Przewodniczący Rady kolejno zgłoszone wnioski poddał pod jawne głosowanie.
Wniosek radnego Pawła Dziubka w sprawie zmiany nazwy „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2018-2022 na „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Społeczeństwie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Społeczeństwie na lata 2018 -2022 nie został przyjęty, przy 5 głosach „za”,
12 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 20 do niniejszego
protokołu
Wniosek radnego Tomasza Turskiego w sprawie wykreślenia zapisu na str. 4 zał. do
uchwały w drugim akapicie zdanie 3 o treści :” Przemoc wobec najbliższych związana jest ze
zwykłym, codziennym przejawem funkcjonowania rodziny, a jej występowanie jest częstsze i na
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tyle powszechne, ze zjawisko to jest aprobowane kulturowo, a ofiary przemocy często pozostają
z tym problemem same” – nie został przyjęty, przy 9 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się”.
Przystąpiono do podejmowania uchwały.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 21 do niniejszego
protokołu.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”, przy 3
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się„ podjęła Uchwałę Nr XIV/146/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/322/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7
lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022, która wraz
z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 18. Uzasadnienia do uchwały w sprawie nabycia przez gminę własności nieruchomości
dokonał Mariusz Hajduk – Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska. Nabycie
dotyczyło nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciche o łącznej pow. 0.0351 ha.
Działki nabywane są w celu modernizacji drogi gminnej „Na Ostrysz”.
Rada Sołecka sołectwa Ciche wyraziła zgodę na nabycie przez gminę w drodze zakupu
wspomnianej wyżej nieruchomości.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/147/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Ciche, która wraz z protokołem imiennego
głosowania – stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 19. Przedstawiona kolejna uchwała miała na celu umożliwienie pozytywnego
rozpatrzenia wniosku z dnia 6.11.2019 r. spółki Studio WIK Sp. z o.o., która zwróciła się do
Wójta Gminy o dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku
(korytarz usytuowany na parterze budynku), w celu umieszczenia tam szafy telekomunikacyjnej
obsługującej „szybki internet”.
Rada Sołecka sołectwa Piekielnik na posiedzeniu w dniu 25.11.2019 r. zaopiniowała wniosek
pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu 1 m2 powierzchni było zasadne.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/148/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Ośrodka
Zdrowia w Piekielniku, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 24 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 20. W ramach ogłoszonego punktu na ręce Przewodniczącego Rady pisemne zapytania
złożył Bukowski Bartłomiej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Pierwsze zapytania dotyczyło wyłączania w nocy ogrzewania w budynku OSP w Czarnym
Dunajcu.
Drugie zapytanie związane było z podpisaniem umowy na zakup samochodu osobowego marki
Dacia Daster do Referatu Komunalnego Urzędu Gminy bez zgody radnych.
radny Kazimierz Dzielski skierował zapytanie do Wójta Gminy dotyczące pewnej sytuacji, która
już nabrała takiego rozgłosu, zwłaszcza w środowisku strażackim i nie tylko. Cyt.: „Po jakim
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spotkaniu Pan Wójt uzyskał wiedzę, że Kazimierz Dzielski, Stanisław Harbut i Bartłomiej
Bukowski – radni Czarnego Dunajca są przeciwko zakupowi samochodu strażackiego dla tej
jednostki. Rzecz miała miejsce w środowisku strażackim, strażacy są oburzeni postępowaniem
radnych, a radny oświadczył, że nigdy czegoś takiego nie miało miejsce.
Żaden z radnych (mówi to za siebie jak również za kolegów) nie zajął takiego stanowiska. Wręcz
przeciwnie jednostka w Czarnym Dunajcu jest wiodącą w gminie, w tym roku ma już ponad 80
wyjazdów i w pierwszej kolejności tej jednostce taki samochód należy zakupić. Po co są takie
oświadczenia, po co są puszczane takie rzeczy, które nie mają miejsca, nie było czegoś takiego.
Radny stwierdził, że jest oburzony, że Wójt posuwa się do takich zachowań. Wstyd żeby rada
musiała się tym zajmować, ale nas to boli i jesteśmy oburzeni. Panie Wójcie proszę nas
przeprosić i wycofać takie oskarżenia, bo to nie przystoi funkcji jaką Pan sprawuje. Do tego
zamieszany jest również Pan Przewodniczący, który też był rzekomo przeciwko, są świadkowie
na to, także tu nie trzeba dyskusji, tylko słowo przepraszam. Więcej do takich rzeczy proszę się
nie posuwać”.
Ad. pkt. 21. W ramach realizowania ogłoszonego punktu – Przewodniczący Rady
poinformował, że w okresie od ostatniej sesji wpłynęła jedna interpelacja radnej Hosaniak
Lucyny. Radna uzyskała informację, że sprawa została przekazana do Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Targu.
Ad. pkt. 22. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrał sołtys sołectwa Odrowąż - Bobek Józef, który w imieniu
mieszkańców Odrowąża, jak również i pozostałych mieszkańców gminy zwrócił się z prośbą
o zamontowanie oświetlenia świątecznego, przynajmniej w miejscach centralnych w rejonie
kościołów.
Na zakończenie sesji Wójt Gminy dokonał wręczenia nagród rzeczowych za sumienne i rzetelne
wykonywanie obowiązków sołtysa : dla Stanisława Harbuta – sołtysa z Czarnego Dunajca,
Andrzeja Styrczuli – sołtysa z Podczerwonego i Wiktora Ziółkę – sołtysa z Podszkla.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –
Tadeusz Czepiel o godz.1450 dokonał zamknięcia obrad XIV sesji Rady Gminy Czarny
Dunajec.
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