P R O T O K Ó Ł nr V/2019
z V sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 11 lutego 2019 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 13 00.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 20 Radnych.
W sesji nie uczestniczył radny Kazimierz Marduła, który dokonał wcześniej usprawiedliwienia
swojej nieobecności z uwagi na trwającą chorobę.
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 Tadeusz Czepiel o godz. 1000 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 20 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 zawnioskował o wprowadzenie w pkt. 12 dodatkowego projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarny Dunajec
a Gminą Poronin w sprawie przejęcia przez Gminę Poronin realizacji zadania publicznego
z zakresu oświaty.
W związku z tym dotychczasowe pkt. uległy przesunięciu w dalszej kolejności, pkt. 12 jako pkt.
13. itd.
Konieczność wprowadzenia niniejszej uchwały uzasadniła Iwona Wontorczyk – Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu. Poinformowała, iż w chwili obecnej jest
taka sytuacja, że Kurator Oświaty nie uzgodnił pozytywnie sieci szkół podstawowych dla gminy
Poronin. Analogiczna sytuacja występuje w naszej gminie. Jeżeli nasza gmina nie zawrze
Porozumienia z gminą Poronin to Kurator Oświaty wyda negatywną opinię do sieci szkół, którą
Rada Gminy musi uchwalić do końca marca 2019 roku. Głównie chodzi o sołectwo Ratułów od
numeru 307 do numeru 354, gdzie dzieci z tego obwodu uczęszczają do Szkoły Podstawowej
w Nowem Bystrem. Taka sytuacja trwa już od 30 lat, w związku z czym nie ma podstaw do jej
zmiany. Dyrektor zaznaczyła, że uchwała nie rodzi skutków finansowych, jednak zawarcie
Porozumienie staje się konieczne, aby uchwała w sprawie ustalenia sieci szkolnej na terenie
gminy została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty. Zwróciła się z prośbą
o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Stanowisko Dyrektor GZO poparł Wójt Gminy wnosząc o wprowadzenie uchwały do porządku
obrad. W związku z tym, że gmina Poronin obwód szkolny ma na terenie gminy Czarny Dunajec,
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konkretnie sołectwa Ratułów zachodzi konieczność zawarcia stosownego porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodę na zawarcie takiego Porozumienia wyraża Rada
Gminy w drodze uchwały. Kwestia ta wynikła w ostatniej chwili, a z uwagi na to, że będzie
tworzona sieć organizacyjna szkół, w związku z czym sprawa powinna zostać prawnie
uregulowana.
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad dodatkowego projektu uchwały został przyjęty, przy 20 głosach „za”.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Następnie projekt porządku obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” w następującym brzmieniu:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny
Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2019 – 2029,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnym Dunajcu na realizację zadania inwestycyjnego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Czarny Dunajec,
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Ratułów,
11.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Czarny Dunajec, a Gminą Poronin w sprawie przejęcia przez Gminę Poronin realizacji
zadania publicznego z zakresu oświaty.
13.Interpelacje i zapytania radnych, w tym informacja Przewodniczącego o interpelacjach,
zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji,
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, w tym zgłoszone na poprzedniej sesji.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zakończenie obrad sesji.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 5 do protokołu.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad. pkt. 3. Z protokołem z IV sesji Rady Gminy zapoznał się radny Sebastian Chowaniec,
stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego przyjęcie bez
czytania.
Wobec faktu, iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z IV sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 20 głosach „za” bez czytania.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym złożył Marcin Ratułowski Wójt Gminy.
Sprawozdanie obejmowało okres od 29 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.
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W dniu 29 stycznia – odbył spotkanie robocze z Dyr. Gminnego Zespołu Oświatowego, Dyr.
Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu, z inspektorami Referatu Budownictwa oraz
z Panią Skarbnik w sprawie potencjalnej inwestycji, która niebywale jest konieczna na terenie
gminy tj. lokalizacji żłobka. Rozważano wstępnie możliwość pozyskania dofinansowania
w ramach programu rządowego „Maluch plus”. Wójt wyraził nadzieję, że w trakcie trwania 5letniej kadencji taki żłobek powstanie.
W dniu 30 stycznia – udział w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim – Piotrem Ćwik
i Marszałkiem Województwa Małopolskiego w siedzibie Narodowego Banku Polskiego –
spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie poświęcone było
prezentacji budżetu województwa.
W dniu 31 stycznia spotkanie z Dyrektorami szkół w Czarnym Dunajcu z udziałem wizytatora
P. Bronisławem Stoch z Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Targu, w celu omówienia
współpracy.
W dniu 1 lutego – spotkanie z Wójtem Romanem Krupą w Urzędzie Gminy w Kościelisku dot.
wspólnej organizacji Hołdymasu 2019, omówienie gospodarki śmieciowej gmin, oraz
omówienie organizacji biegu RUNMAGEDON.
W dniu 4 lutego – spotkanie z sołtysami z terenu gminy w celu omówienia bieżących spraw
gminy.
W dniu 5 lutego- spotkanie na skoczni w Chochołowie z Prezesem Klubu Józefem Zborowskim
oraz jego współpracownikami. W tym miejscu Wójt oświadczył, że skocznia wymaga znacznych
inwestycji, a tym samym dodatkowych nakładów finansowych, co wynika z pozwolenia na
użytkowanie skoczni. Wymagana jest dobudowa platformy sędziowskiej, oraz oświetlenia
terenowego, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Z zapewnień P. Zborowskiego
wynika, że prowadzi intensywne starania w celu pozyskania środków zewnętrznych na te
zadania, które mają być realizowane bez udziału środków własnych. W przypadku gdy nie
zostaną one zrealizowane istnieje poważna obawa, iż środki otrzymane w ramach dotacji celowej
z Ministerstwa muszą zostać zwrócone, zgodnie z umową.
W dniu 8 lutego – spotkanie z panem Łukaszem Wróblewskim w sprawie termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej. Jest za tym, aby termomodernizacja wskazanych 5-ciu
budynków została wykonana i wyraził nadzieję, że w nowym przetargu, który zostanie
przeprowadzony w końcu zostanie wyłoniony Wykonawca i w ramach środków zabezpieczonych
na ten cel w budżecie przedsięwzięcie zrealizuje.
W okresie sprawozdawczym Wójt spotkał się z 50 mieszkańcami.
Z rezerwy Wójta Gminy zostało wsparte finansowo przedszkole samorządowe w Czarnym
Dunajcu na wykonanie remontu sanitariatów w tym budynku.
W dniu 6 lutego otrzymał ze spółki gazowniczej informację o planowanej inwestycji dot.
rozwoju sieci gazowniczej na terenie gminy Czarny Dunajec. Ankietyzacja dot. potencjalnego
przyłączenia gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej do sieci gazowniczej
w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona.
W dniu 7 lutego został przeprowadzony przetarg na camping za stadionem w Czarnym Dunajcu
w ramach projektu „Od przedszkola do seniora – strefa sportowo rekreacyjna”, zadanie jest
współfinansowane ze środków unijnych. Wpłynęły 4 oferty, kwota inwestorska, która była
podawana opiewała na 597 tys. zł. najniższa kwota zaoferowana przez Wykonawców, to 787 tys.
zł. Zatem jest to kwota wyższa niż zaplanowana, finansowanie będzie odbywało się na zasadzie
50 na 50%. W związku z tym należy podjąć decyzję czy przeprowadzić nowy przetarg, czy też
w ogóle przystępować do wykonywania zadania. Sprawa wydaje się dziwna, gdyż kosztorys
inwestorski opiewał na kwotę 597 tys. Nie wiadomo z jakiego powodu cena tak drastycznie
wzrosła.
Pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 5 lutego wpłynęło aż 220 wniosków o Kartę Dużej Rodziny.
W porównaniu z rokiem 2018 takich Kart wydano 180.
W ramach złożonego Sprawozdania głos zabrali :
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radny Tomasz Turski nawiązując do informacji w sprawie termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej celem przypomnienia pytał o jakie budynki chodzi. W związku
z powołaniem składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pytał o podanie składy tej komisji i procedurę jej powołania.
Odpowiadając Wójt poinformował, że są to budynki takie jak : przedszkole w Czarnym Dunajcu,
szkoła podstawowa nr 2 w Cichem, filia szkoły w Dziale, szkoła podstawowa w Podczerwonem
i szkoła podstawowa w Piekielniku. Odnośnie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Wójt stwierdził, że Komisja została powołana Zarządzeniem Wójta, gdyż jest to
kompetencja Wójta, podając jej skład osobowy.
Ad. pkt. 5. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami złożył – Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady.
Przedmiotowa Informacja stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2019 rok złożyła Skarbnik Gminy – Monika
Styrczula.
Proponowane zmiany budżetu gminy dotyczyły:
zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 74.600,00 zł,
zwiększenia wydatków gminy o kwotę 524.600,00 zł.
W dochodach zmiany dotyczyły:
Dział 926 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 74.600,00 zł dotyczyło projektu „Jeżdżę
z Głową”, w tym dotacja 44.600,00 zł, wpłaty rodziców 30.000,00 zł.
W wydatkach zmiany dotyczyły :
Dział 600 – zwiększenie planu wydatków kwota 450.000,00 zł odśnieżanie dróg gminnych
(z tego 250.000,00 zł zwrot remont dróg gminnych),
Dział 926- zwiększenie planu wydatków na realizację projektów „Już pływam”, „Jeżdżę
z głową”, gimnastyka korekcyjna – kwota 74.600,00 zł.
W ramach proponowanej zmiany budżetu gminy głos zabrał Tomasz Turski, który chciał uzyskać
informację czy kwota w wysokości 74.600 zł dotyczy 3 programów szkolnych „Już pływam”
„Jeżdżę z głową” i gimnastyka korekcyjna, oraz jaka jest wysokość środków pochodzących
z tzw. „Wolnych środków”.,
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż kwota 74.600 zł będzie przeznaczona jako wkład własny do tych
zadań. Wcześniej na realizację tych zadań zostały przeznaczone środki z budżetu gminy, gdyż
gmina nie otrzymała dotacji, oraz nie było wpłat od rodziców. Wysokość „Wolnych środków”
wyliczona jest w granicach 4 mln. zł. Ostateczną kwotę poda na następnej sesji.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/50/2019 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 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. W ślad za dokonaną zmianą budżetu gminy zmianie uległa również Wieloletnia
Prognoza Finansowa Gminy Czarny Dunajec.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do jej podjęcia :
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Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/51/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2019 - 2029, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 9
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Kolejny projekt uchwały dotyczył udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czarnym Dunajcu na realizację zadania inwestycyjnego.
W ramach procedowania niniejszej uchwały odbyła się dyskusja, w trakcie której głos zabierali :
W pierwszej kolejności głos został udzielony Przewodniczącemu Komisji Rozwoju, Budżetu
i Spraw Statutowych – Czesławowi Wajda, który poinformował o wydanej jednogłośnie
negatywnej opinii do projektu uchwały. Uzasadniając takie stanowisko stwierdził, iż
przewodniczący stałych komisji dokonali rekonesansu obiektów gminnych, stąd też mają wiedzę
na temat jakimi budynkami gmina dysponuje i jak one są zagospodarowane. Już w poprzedniej
kadencji Rada miała świadomość przeniesienia siedziby gminnej biblioteki, gdyż
w pomieszczeniu w którym obecnie znajduje się, nie może funkcjonować. Były również
składane propozycje, aby bibliotekę przenieś do pomieszczeń po siedzibie byłej Agencji
Restrukturyzacji. Nie zostało to spełnione, ponadto na dzień dzisiejszy gmina dysponuje jeszcze
pustymi pomieszczeniami po byłym gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Warunkiem uzyskania
dotacji celowej dla biblioteki było przekazania budynku byłego gimnazjum na własność
bibliotece. Przewodniczący komisji zaznaczył, że teren wokół tego budynku jest niewielki
i niezagospodarowany, ogólnie stwierdził, że panuje tam mówiąc kolokwialnie bałagan.
Przyznana dotacja na remont tego budynku wynosi 2 mln. zł, natomiast by budynek w całości
został zaadaptowany potrzebne są nakłady w wysokości około 3,5 ml. zł. Wspomniany budynek
jest typowo przeznaczony pod administrację, gdyż są odpowiednie sale, korytarze, oraz klatki
schodowe. W związku z tym, już niektórzy radni w poprzedniej kadencji zgłaszali wniosek, by
do tego budynku przenieś Urząd Gminy, ponieważ budynek obecnie zajmowany jest za mały
i urzędnicy nie mają odpowiedniej powierzchni biurowej. Poza tym jednostki organizacyjne
gminy takie jak : Ośrodek Pomocy Społecznej i GZO zajmują pomieszczenia w dwóch
oddzielnych budynkach, natomiast budynek po byłym gimnazjum pozwala na zorganizowanie
urzędu na miarę 21 wieku, a teren wokół tego budynku pozwala na ewentualną dobudowę, jak
również na miejsca parkingowe. Z dokonanych obmiarów wynika, że powierzchnia biurowa
aktualnie zajmowanego urzędu jest o 10 m większa, od dwóch kondygnacji w budynku po byłym
gimnazjum, ponadto istnieje również możliwość adaptacji strychu, gdzie uzyska się więcej o 1/3
pow. Urządzenie tylko samej biblioteki w tym budynku nie zajmie całej powierzchni.
Reasumując stwierdził, że Komisja nie dopatrzyła się celowości, zasadności, ani też
gospodarności w tym przedsięwzięciu – wydając opinię wyrażoną j./w.
Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił Wójt Gminy. Na wstępie oświadczył, że niezależnie
jaka decyzja zostanie podjęta przez Radę, On ją uszanuje. Na posiedzeniu Komisji Budżetu
zapadła twarda propozycja, aby do budynku posądowego przenieś Urząd Gminy. Następnie
zwrócił uwagę na trudne warunki w jakich obecnie pracują urzędnicy, podał przykład Ośrodka
Pomocy Społecznej, gdzie realizowane są ważne programy socjalne i w okresie intensyfikacji
załatwianych spraw klienci oczekując na załatwienie sprawy stoją na klatce schodowej, co wiąże
się również z zagrożeniem bezpieczeństwa. Osobiście poparł decyzję Komisji Budżetowej, że
sama lokalizacja biblioteki w budynku posądowym nie jest w 100% trafna. Dalsza argumentacja
to fakt, że na terenie gminy nie funkcjonuje z prawdziwego zdarzenia Centrum Kultury na wzór
takiego Centrum, jakie znajduje się w gminie Jabłonka. Na pewno rezygnacja z dotacji jest
decyzją trudną, jednakże Wójt stwierdził, że inwestycje jakie będą realizowane w obecnej
kadencji będą finansowane z własnych środków, bez zobowiązania kredytowego i dodatkowego
zadłużania gminy. W poprzedniej kadencji był przeciwny, aby budynek ten zaadaptować pod
bibliotekę, gdyż na ten obiekt trzeba mieć pomysł i takim pomysłem jest przeniesienie urzędu
gminy.
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Jeżeli Rada podejmie taką decyzję to priorytetem będzie, by w tym roku wykonać projekt na
zagospodarowanie tego budynku, natomiast w latach następnych w budżecie gminy powinny
znaleźć się środki na realizację tego zadania.
radny Dziubek Paweł kwestionował sam fakt wprowadzenia uchwały do porządku obrad, gdyż
jak twierdził najpierw wszyscy radni powinni zapoznać się ze stanem technicznym budynków.
Podobny tok myślenia wyraził radny Tomasz Turski proponując wycofanie projektu uchwały
z porządku obrad i dokładnie przeanalizować sprawę raz jeszcze ze względu na to, że jest to
sprawa bardzo trudna. Pytał czy jest możliwość pozyskania środków, czy też należy zadanie to
wykonać z własnych środków, czy wokół budynku po byłym gimnazjum jest na tyle miejsc
parkingowych itp. Jest bardzo dużo spraw które należy w tak krótkim czasie wziąć pod uwagę.
Dalej pytał jakie zostały już poniesione nakłady finansowe na remont budynku pod urządzenie
biblioteki, bo przecież musiał być wykonany projekt i jak radni w poprzedniej kadencji
zapatrywali się na ten pomysł, który przecież nie powstał z dnia na dzień.
Na koniec złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w celu
ponownego rozpatrzenia przez pozostałe komisje Rady.
radny Kazimierz Dzielski zabierając głos w problemowej sprawie stwierdził, ze stanowisko
radnych czy też mieszkańców samego Czarnego Dunajca jest poparte głęboką analizą. Od strony
drogi przy tym budynku są wykupione działki, ponadto gmina dysponuje też swoimi działkami,
które można zamienić, w celu poszerzenia placu wokół tego budynku. Złożony wniosek
o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad jest równoznaczne z wydaniem z budżetu gminy
środków w wysokości 5 mln. zł.
radny Daniel Domagała pytał co z budynkami, które w tej chwili są zajmowane pod siedzibę
urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, a w przypadku gdy nie zostanie podjęta uchwała
zostaną przeniesione do byłego gimnazjum, oraz jak powierzchniowo wygląda wykorzystanie
budynku po byłym gimnazjum na cel urządzenia biblioteki, jaka jego część zostałaby zajęta.
radna Zofia Kierkowska odnosząc się do tego punktu stwierdziła, iż nie ukrywa, że będzie to
swoiste „wotum separatum”, ponieważ w swoim programie wyborczym jako priorytet stawiała
przeniesienie Centrum Kultury do starego budynku gimnazjum, jednak nie jest impregnowana na
argumenty, widzi również potrzebę zmiany lokalizacji urzędu gminy, w związku z tym chętnie
poprze ten projekt, pod warunkiem, że przynajmniej w tej kadencji będzie przedstawiony projekt
opinii publicznej, wyborcom dotyczący tego, jak ma funkcjonować kultura w gminie, gdzie ma
być zlokalizowana i jakie ma mieć warunki, oraz ile będzie pomieszczeń zajmowała i czy będzie
sala koncertowa i tego wszystkiego co jest związane z funkcjonowaniem kultury na terenie
gminy Czarny Dunajec. Jest w stanie poprzeć stanowisko wyrażone przez Komisję Budżetu jak
i też Wójta, jednak warunkuje to tym co powiedziała na wstępie.
Wójt Gminy stwierdził, że każde zdanie, które było wyrażone w dyskusji jest dla niego cenne
zobowiązując się jednocześnie do zorganizowania spotkania roboczego na którym zostanie
dokonana analiza tego co w tym budynku ma się wydarzyć. Podkreślał, że działanie Wójta musi
być transparentne, co wielokrotnie o tym mówił i nie może dochodzić do takiej sytuacji, że Wójt
narzuca Radzie Gminy jakieś swoje rozwiązanie. W dalszej części nawiązał do galopujących cen
inwestycji i w efekcie po przetargach może się okazać, że budynek będzie wymagał nakładów
w granicach 5- 6 mln. zł. Ingerencja projektu w substrat budynku jest znaczna i każdy radny
powinien się doskonale orientować, jak w tym budynku inwestycja biblioteki ma wyglądać.
Przekonywał, iż musi być pomysł na funkcjonowanie urzędu gminy jak też pomysł na
funkcjonowanie szeroko rozumianego sportu. W gminie Czarny Dunajec kultura i krzewienie
tradycji góralskiej od zawsze były żywe i to należy podtrzymać. Zgodził się z radną Kierkowską
w kwestii stworzenia prawdziwego Centrum Kultury, jednak dzisiaj Rada niezależnie od tego
jaką decyzję podejmie do tematu i tak trzeba będzie wrócić.
W dalszej części w omawianym temacie wypowiedział się radny Rady Powiatu – Jacek
Stopka- Studencki – mieszkaniec Czarnego Dunajca, który poparł stanowisko przeniesienia
budynku Urzędu Gminy do budynku po byłym gimnazjum, oraz Przewodniczący Rady, który
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przedstawił pismo z listopada 2013 r. skierowane do ówczesnego Wójta Gminy w sprawie
koncepcji zagospodarowania budynku starego gimnazjum przedstawiając swoje uwagi
i propozycje do złożonego projektu.
Na w tym Przewodniczący zamknął dyskusję, poddając kolejno pod głosowanie :
Wniosek radnego Tomasza Turskiego w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 8. dot.
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnym Dunajcu na realizację zadania inwestycyjnego, w wyniku którego wniosek został
odrzucony, przy 3 głosach „za” , 12 głosach „ przeciw”, oraz 5 głosach „wstrzymujących”.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 10 do niniejszego
protokołu.
Następnie przystąpiono do głosowania Uchwały :
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu na realizację zadania
inwestycyjnego nie została podjęta przez Radę Gminy, przy 15 głosach „przeciw” i 5 głosach
„wstrzymujących”.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 11 do niniejszego
protokołu.
W tym miejscu Przewodniczącego Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę. Po
przerwie procedowano kolejne uchwały :
Ad. pkt.9. W temacie uchwalenia statutów sołectw głos został udzielony Sekretarzowi Gminy
– Michałowi Jarończyk.
Na wstępie poinformował, iż dotychczasowe statuty sołectw zostały uchylone przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Krakowie. Główną przyczyną był brak odpowiednio przeprowadzonych
konsultacji społecznych. Stąd zaszła konieczność uchwalenia nowych statutów sołectw, w celu
chociażby przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich.
Obecnie gmina jest po konsultacjach, które odbyły się w trybie specjalnej uchwały regulującej
ten tryb. Dodał, że ten wymóg, który stał się przyczyną uchylenia statutów został spełniony.
Następnie dokonał omówienia zmian jakie zostały wprowadzone do statutu od momentu kiedy
został przekazany wzorcowy statut wraz z materiałami na sesję rady. Po pierwsze zmiany
wynikły z tego, iż po spotkaniu Przewodniczących stałych komisji rady została skierowana
prośba o wstępną kontrolę statutów przez organ nadzoru Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, oraz statut został również sprawdzony przez radcę prawnego urzędu.
Zostały wprowadzone następujące zmiany :
§ 1 i § 3 – zmiany jedynie redakcyjne,
§ 4 pkt. 5 – wykreślono zapis dot. składników mienia komunalnego przekazanego Sołectwu (nie
został on określony). Składniki te może Wójt przekazać sołectwom w formie Zarządzenia.
§ 5 – nadzór prawny zwrócił uwagę na domniemane kompetencje, sołectwo wykonuje jedynie
takie zadania jakie zostało mu powierzone przez Radę Gminy i zadanie te muszą zostać
wykazane enumeratywnie. Stąd też dotychczasowy wyraz „wszystkie” zastąpiono wyrazem
„następujące”,
W § 6 ust. 2 pkt. 3 zapis „Rada Sołecka, która wspomaga działalność Sołtysa” otrzymał
brzmienie :” Działalność Sołtysa jest wspomagana przez Radę Sołecką, pełniącą funkcje
opiniodawczo- doradcze,
§ 7 – drobne poprawki dot. zgłaszania interpelacji i wniosków za pośrednictwem radnych,
§ 9 ust. 1 – został doprecyzowany zapis dotyczący prawa udziału w Zebraniu Wiejskim,
o brzmieniu „stale zamieszkali na jego terenie i posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do
organu stanowiącego gminy, zwani dalej ”osobami uprawnionymi”,
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§ 9 ust. 3 – zmiana precyzująca powiadamiania o terminie Zebrania Wiejskiego Wójta Gminy,
oraz radnych Rady Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.
w związku z tym usunięto ust. 4.
W § 10 – zmiana precyzująca,
W § 12 ust. 2. wykreślony został zapis „ Zebranie Wiejskie może wyrazić zgodę na rejestrowanie
obrad za pomocą urządzeń audio wizualnych”, ponieważ kwestię tę reguluje ustawa.
ust. 3 i 4 § 12 – zmiany redakcyjne, w ust. 7 na końcu zdania dodano zapis „ jak również
mieszkańcy Sołectwa nieposiadający czynnego ani biernego prawa wyborczego”,
§ 13 i 14 został doprecyzowany,
W § 15 ust. 3 dodano zapis dotyczący tego, co powinien zawierać protokół z Zebrania
Wiejskiego, oraz ust. 4 uzupełniono o dodatkową treść :” O ile co innego wyraźnie nie wynika
z treści postanowień niniejszego statutu, uchwały”,
Treść § 16 została całkowicie zmieniona dot. realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego. Dodano
zapis o treści :” Sołtys odpowiada za realizację uchwał Zebrania Wiejskiego”,
W § 17 ust. 2 zmodyfikowano zapis o następującej treści :” kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
trwa 5 lat, rozpoczyna się w dniu wyboru i upływa z dniem wyboru odpowiedniego Sołtysa
i Rady Sołeckiej.
W § 19 pkt. 1 wykreślono wyraz „ i przewodniczenie im”,
W § 21 ust.6 – zostało wykreślone zdanie :” Sołtys odpowiada za realizację uchwał Rady
Sołeckiej”,
W § 24 ust. 3 – dokonano wykreślenie zapisu :” a następnie przekazuje Komisji Wyborczej listę
kandydatów na Sołtysa”,
W § 25- ust. 4. wykreślono zapis : „ i przekazuje Komisji Wyborczej listę kandydatów na
członków Rady Sołeckiej”.
W § 36 – poprawka redakcyjna,
§ 37 pkt. 4 – poprawka redakcyjna, oraz w dokonano wykreślenia ust. 3.
W dalszej części Sekretarz Gminy przedstawił wyniki konsultacji społecznych
z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy.
W § 15 ust. 2 uwzględniono wniosek zgłoszony na Zebraniu Wiejskim w Piekielniku dot. zapisu
przyjęcia protokołu z ostatniego Zebrania Wiejskiego na najbliższym Zebraniu Wiejskim.
Uwzględniono propozycję grupy mieszkańców Czarnego Dunajca, aby zgłoszenie kandydata na
sołtysa, zawierało dane osób zgłaszających (uprawnionych). W związku z tym został
doprecyzowany ust. 1 § 24.
Na Zebraniu Wiejskim w Chochołowie zostały zgłoszone uwagi dot. trybu odwołania sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej – Rozdział VI statutu. Uwagi zostały uwzględnione, w związku
z tym dodano paragrafy od 30-33 i w konsekwencji § 35, który przewiduje tryb wyborów
uzupełniających.
Uwagi i propozycje zgłoszone do trzech statutów sołectw przez mieszkańców Chochołowa,
Piekielnika i Czarnego Dunajca - Komisja Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych postanowiła
wprowadzić do wszystkich statutów sołectw uznając je jako korzystne i pozytywne rozwiązania.
Liczba członków Rad Sołeckich była na każdym Zebraniu Wiejskim konsultowana, zmiana
zwiększenia liczby z 5 do 7 członków dotyczyły dwóch sołectw, w stosunku do poprzedniej tj.
Odrowąża i Ratułowa.
Uwagi nie uwzględnione do statutów – ich przyczyny zostały opisane w Sprawozdaniu
z konsultacji społecznych – stanowiącym zał. nr 12a do protokołu.
Dotyczyły one :
Mieszkańcy Czarnego Dunajca proponowali zwiększenia aktualnej liczby osób zgłaszających
kandydaturę sołtysa, z dotychczasowej i proponowanej w statucie wzorcowym z liczby 10 do 25.
Również zaproponowano, aby kandydatury do rady sołeckiej były zgłaszane przez określoną
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liczbę uprawnionych – co najmniej 10. Zmiany te nie zostały wprowadzone jako zbyt daleko
idące.
Nie uwzględniono także, wniosku aby zgłoszenia kandydata na sołtysa jak i członka Rady
Sołeckiej dokonywać pisemnie, wraz z listą poparcia. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie
została uznana jako wystarczająca i sprawdzającą się. Wprowadzono jedynie modyfikację, iż
osoba zgłaszająca kandydata na sołtysa w trakcie Zebrania, nie musi być obecne na tym
Zebraniu.
Mieszkańcy Czarnego Dunajca zaproponowali również wprowadzenia zapisu zgodnie z którym
liczba kandydatów zarówno na sołtysa jak i członka Rady Sołeckiej nie jest ograniczona.
W statucie nie było takiego ograniczenia więc nie zachodzi potrzeba wprowadzenia takiego
zapisu.
Ostatnia pisemna uwaga od mieszkańców Czarnego Dunajca dotyczyła, by każdy uprawniony
oddawał wyłącznie 1 głos. Jest to sprzeczne z dotychczasową praktyką czyli oddanie
maksymalnie takiej liczby głosów, jaka jest liczba członków Rady Sołeckiej.
Ostatnia uwaga wypłynęła od mieszkańców Piekielnika, a dotyczyła zastępstwa sołtysa w razie
jego dłuższej nieobecności przez osobę upoważnioną. Przepisy prawa nie przewidują takiej
możliwości.
Propozycja wydłużenia godzin głosowania do 20 –tej. Brak jest podstaw dostatecznych do tego
typu zmiany. Obecny czasookres głosowania – 10 godzin umożliwia głosowanie również
osobom pracującym w niedzielę i jego wydłużanie byłoby nieadekwatne do potrzeb.
Na koniec głos zabrał Czesław Wajda – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw
Statutowych stwierdzając, iż ścieżka legislacyjna statutu pod względem formalnym
i merytorycznym została wyczerpana i Komisja wydała pozytywną opinię do statutów sołectw.
Po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/52/2019 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Czarny Dunajec,
która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Zakup nieruchomości dotyczył działki położonej w miejscowości Ratułów obok
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na cel działalności kulturalnej i rekreacyjnej. Cena została
wstępnie wynegocjowana z właścicielem w wysokości 10.000 złotych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu przedstawiając pozytywną opinię komisji w tej
sprawie zaznaczył, iż propozycja zakupu jest intratna, gdyż nabycie działki z jednej strony
umożliwi i poszerzy działalność straży, z drugiej zaś proponowana cena działki nie podlega
dyskusji.
Dokonano podjęcia uchwały :
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/53/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Ratułów, która wraz z protokołem imiennego
głosowania stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dotyczyło nieruchomości
położonej w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej na terenie byłej stacji PKP z przeznaczeniem
na poszerzenie już istniejącej działalności gospodarczej dla Firmy Blacharstwo-Lakiernictwo
Mechanika Pojazdów na okres do 31 grudnia 2031 roku. Fragment tej działki do tej pory był
użytkowany przez Firmę STHU z Nowego Targu z przeznaczeniem pod skład opału. Firma ta nie
wystąpiła o przedłużenie umowy dzierżawy, natomiast z prośbą o dzierżawę wystąpił P. R.
Koziołek z Czarnego Dunajca, który dzierżawi już sąsiednią działkę prowadząc działalność
gospodarczą.
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Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec wyraziła zgodę na dzierżawę tej działki w celu
powiększenia działki już istniejącej. Czynsz dzierżawny został ustalony na kwotę 409 zł
miesięcznie.
Komentarza do w/w uchwał udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji
Nieruchomościami.
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował o wydanej pozytywnej opinii do projektu
uchwały.
Dokonano podjęcia uchwały:
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/54/2019 w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego
na terenie miejscowości Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania
stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. W związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci szkolnej na
terenie gminy, która będzie obowiązywać od 1 września 2019 r. i ustalenie granic obwodu dla
dzieci m. in. z sołectwa Ratułów koniecznym staje się zawarcie porozumienia z Gminą Poronin,
do której terytorialnie należy sołectwo Nowe Bystre. Dzieci z sołectwa Ratułów od numeru 307
do numeru 354 uczęszczają do szkoły w Nowem Bystrem. Stan ten trwa od prawie 30-tu lat,
a dzieci zwyczajowo zapisywane są do sąsiedniej gminy, gdzie mają dużo bliżej niż do Szkoły
Podstawowej w Ratułowie. Pomimo tego, iż gmina nigdy formalnie nie uregulowała tej kwestii,
stan ten był respektowany przez wszystkich. Aby ten stan rzeczy zgodnie z wolą mieszkańców
utrzymać w mocy, istnieje potrzeba podjęcia odpowiednich uchwał przez Rady Gmin Czarny
Dunajec i Poronin. Po ich podjęciu możliwe będzie zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem
Gminy Czarny Dunajec, a Wójtem Poronin, które ureguluje kwestię włączenia uczniów do
obwodu ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr V/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Czarny Dunajec, a Gminą Poronin w sprawie przejęcia przez Gminę Poronin
realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty, która wraz z protokołem imiennego
głosowania stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 13. i 14. W ramach realizacji przedmiotowego punktu przewodniczący Rady Gminy
poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji Rady łącznie wpłynęły interpelacje zgłoszone
przez 3 radnych, na które w ustawowym terminie zostały udzielone pisemne odpowiedzi. Treść
interpelacji jak również odpowiedzi podane zostały do publicznej wiadomości poprzez
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
W ramach ogłoszonego punktu nie zostały zgłoszone żadne interpelacje.
Ad. pkt. 15. Wolne wnioski.
radny Tomasz Turski zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców Cichego Górnego, że w okresie
przerw w nauce - wakacji, czy ferii zimowych, Busy na linii Ciche Górne – Czarny Dunajec –
Nowy Targ są zawieszane i nie kursują przez Czarny Dunajec, co w znacznym stopniu utrudnia
dojazd do gminy, w związku z tym radny zwrócił się do Wójta Gminy, aby przyjrzał się sprawie
i próbował wpłynąć na przewoźnika, by chociaż jeden z trzech kursów odbywał się przez Czarny
Dunajec.
Wójt Gminy ustosunkowując się do prośby radnego poinformował, że jest to zadanie Starosty
w związku z czym zgłoszony wniosek zostanie przekazany do starostwa nowotarskiego.
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Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz
Czepiel o godz. 1300 dokonał zamknięcia obrad V sesji Rady Gminy Czarny Dunajec.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Czepiel Tadeusz

