P R O T O K Ó Ł nr XXVII/2020
z XXVII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w trybie zdalnym
w dniu 30 listopada 2020 roku
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 1340.
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.
Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Gminy – zgodnie z załączoną listą obecności – stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 1000 otworzył Sesję i po
powitaniu Radnych, Wójta oraz kierowników poszczególnych referatów przeprosił za
utrudnienia i ewentualne niedociągnięcia związane z prowadzeniem posiedzenia w trybie
zdalnym.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poprosił Wiceprzewodniczącego Bartłomieja
Bukowskiego o sprawdzenie listy obecności. Lista obecności została odczytana, a Radni
zgłaszali swoją obecność ustnie. Ustalono, że w Sesji bierze udział 21 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Następnie poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięci Ś.p. Antoniego Chlebka –
wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Czarny Dunajec, Kierownika Referatu Budownictwa
oraz Ś.p. Wojciecha Pilcha – wieloletniego samorządowca, byłego Sekretarza Gminy
Kościelisko, prywatnie męża byłej Skarbnik Gminy Czarny Dunajec Stanisławy Pilch, którzy w
ostatnim czasie odeszli.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi lub propozycje.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zofia Kierkowska złożyła do
wnioskodawcy, czyli Wójta formalny wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021, stanowiącej pkt 10 dzisiejszego porządku obrad, ponowne przeprowadzenie konsultacji
społecznych oraz o dopisanie do programu wniosków Komisji ds. przyznawania środków
finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie Gminy Czarny Dunajec zawartych w
sprawozdaniu z realizacji programu w 2020 roku.
W imieniu Wójta do wniosku Przewodniczącej odniosła się Dyrektor Centrum Kultury i
Promocji Małgorzata Kulawiak i odczytała pkt 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na podstawie, której roczny program współpracy jest uchwalany
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Zarządzeniem Wójta
z dnia 28 października 2020 r. o nr. 198/2020 zostały ogłoszone konsultacje społeczne i do
13 listopada 2020 roku, kiedy to zostało sporządzone sprawozdanie, nikt nie wniósł żadnych
uwag i zastrzeżeń w sprawie przedmiotowej uchwały. W związku z tym, że 30 listopada jest
ostatnim dniem na podjęcie uchwały, Dyrektor CKiP wniosła o procedowanie uchwały na
dzisiejszej Sesji.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zofia Kierkowska wyjaśniła, że
wątpliwości dotyczące projektu uchwały pojawiły się, ponieważ sprawozdanie na temat
współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 nie zostało przedstawione Komisji i w
związku z tym Komisja nie mogła się ustosunkować do omawianej uchwały. Jednak z uwagi na
fakt, że ustawa obliguje do podjęcia uchwały najpóźniej w dniu 30 listopada, Przewodnicząca
wycofała wniosek o usunięcie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel zwrócił się z pytaniem, dlaczego projekt uchwały
nie został przedstawiony
Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przed
przeprowadzeniem konsultacji społecznych, aby Komisja mogła odpowiednio wcześniej wnieść
swoje uwagi do uwały, po czym można było przeprowadzić konsultacje społeczne.
W odpowiedzi Dyrektor CKiP Małgorzata Kulawiak wyjaśniła, że uchwała została sprawdzona
pod względem prawnym oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, po których nie
wpłynął żaden wniosek z zastrzeżeniami.
Przewodniczący Rady proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku
którego w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych i został on przyjęty jednogłośnie, przy 21
głosach „za” (19 głosów oddanych elektronicznie, 2 głosy oddane ustnie – Bogumiła Kokoszka,
Tomasz Garbaciak) w poniższym brzmieniu:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały
Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2020 – 2031.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Czarny Dunajec.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 31
grudnia 2030 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy
najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany na dz. ewid. nr 3426
w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kamieniec Górny 7, na czas oznaczony tj. do dnia
31 grudnia 2023 roku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy
najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany na dz. ewid. nr 3426
w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kamieniec Górny 7a, na czas oznaczony tj. do dnia
31 grudnia 2030 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
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14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 31
grudnia 2025 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy najmu, której przedmiotem jest lokal
użytkowy zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia
31 grudnia 2025 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy
najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia
w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy
najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia
w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy
najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia
w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Koniówka.
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 3 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3. Z protokołem z XXVI Sesji Rady Gminy zapoznał się Radny Sebastian Chowaniec
i stwierdził, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad Sesji, wniósł o jego przyjęcie bez
czytania.
W związku z tym, że pozostali Radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący
poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVI Sesji Rady
Gminy został przyjęty przy 20 głosach „za”, bez czytania.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski –
Wójt Gminy, wyjaśniając, iż w okresie od 16.11.2020 r. do 27.11.2020 r. przebywał na urlopie,
zaś do 15 listopada pracował wspólnie z Panią Skarbnik nad przygotowaniem budżetu na
2021 rok. Ponadto,
w dniu 04.11.2020 r. odbył spotkanie z dyrektorem muzeum Galicja i dotyczyło ono między
innymi proponowanej współpracy z Gminą Czarny Dunajec w najbliższej przyszłości.
Dnia 10.11.2020 r. miało miejsce podpisanie umowy kupna działek w miejscowości Ciche i
Odrowąż.
13.11.2020 odbył naradę z kierownikami referatów i dyrektorami jednostek organizacyjnych.
Głównym tematem spotkania była obecna sytuacja związana z pracą zdalną wykonywaną przez
pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, omówienie czy ma ona negatywny
wpływ na załatwianie bieżących spraw przez mieszkańców Gminy.
W tym okresie Wójt spotkał się z 7 osobami.
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Ad. pkt 5. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym złożył Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy.
Do przedmiotowej informacji nikt nie zgłaszał żadnych pytań, przez aklamację została przyjęta
do akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany
Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020.
Pan Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Czepiel na wstępie poinformował, iż do biura
Rady Gminy tuż przed Sesją wpłynęła Autopoprawka nr 2, dotycząca decyzji o przyznaniu
kwoty 128.000,00 zł. jako dotacji do oświaty, przeznaczonej na doposażenie nauczycieli przy
pracy zdalnej. Została ona niezwłocznie wysłana Radnym drogą elektroniczną. Następnie głos
zabrała Skarbnik Gminy - Monika Styrczula, która wyjaśniła, że Autopoprawka ne 2 dotyczy
zwiększenia subwencji oświatowej, następnie przedstawiła projekt wyżej wymienionej uchwały.
Zmiany w planie dochodów, w budżecie Gminy na 2020 rok dotyczą:
Zmiany dotyczą:
Dział 853- zwiększenie planu dotacji o kwotę 10.800,00zł w związku z otrzymanym pomocy
finansowej w ramach zadania „ Kooperacje przeciw COVID” realizowanego w projekcie „
Kooperacje D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Celem
przekazania środków jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej,
które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej , usług
środków i sprzętu służącego dezynfekcji .
Dział 900- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 523.577,00zł ( zaplanowany podatek Vat).
Podatek odliczany z wydatków.
Dział 750 i 855- zmiana kwot dochodów kwota 7,00 zł, związanych z realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej. Informacja od Wojewody Małopolskiego o zmianie planu dochodów
budżetu państwa znak WF-I.3111.1.8.2020 z dnia 13.11.2020r.
Dział 758- zwiększenie planu dochodów o kwotę 128.000,00zł w związku ze zwiększeniem
subwencji oświatowej na 2020r. Pismo Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z
dnia 27.11.2020r. Nr ST5.4750.6.2020.g. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego
dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji zajęć.
Zmiany w planie wydatków, w budżecie Gminy na 2020 rok dotyczą zadań:
Zmiany dotyczą zadań:
Rozdział 60013- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 238.000,00 zł dotyczy wydatków na
projekty chodników w miejscowościach tj.: Czarny Dunajec zmniejszeni o kwotę 108.000,00zł,
Stare Bystre zmniejszenie o kwotę 100.000,00 złotych, Wróblówka zmniejszenie o kwotę
30.000,00zł. Umowa na zadania została podpisana, realizacja nastąpi w 2021r.
Rozdział 60014- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 410.000,00 zł, dotyczy wydatków na
projekty chodników w miejscowościach Ratułów zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, Dział
zmniejszenie o kwotę 210.000,00zł. Umowa na zadania została podpisana, realizacja nastąpi w
2021r.
Rozdział 60016- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54.000,00zł dotyczy dokumentacji
projektowej drogi Do Stadionu w Cichem . Umowa na wykonanie zadania została podpisana,
realizacja w 2021r.
Rozdział 85395- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.800,00zł w związku z otrzymanym
pomocy finansowej w ramach zadania „ Kooperacje przeciw COVID” realizowanego w
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projekcie „ Kooperacje D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
Celem przekazania środków jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy
społecznej, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej ,
usług środków i sprzętu służącego dezynfekcji .
Rozdział 90001- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 523.577,00 zł zaplanowany w
wydatkach VAT ( w wartości zadania brutto). Vat podlega odliczeniu z wydatków.
Rozdział 92109- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110.000,00zł. Dotyczy dotacji
podmiotowej dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ( wniosek dyrektora).
Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 128.000,00 złotych w związku z części
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w związku z wypłatą jednorazowego dofinansowania
zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć.

Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2020 rok wynosi:
Dochody
116.431.557,38 złotych
Wydatki
112.783.573,55 złotych
Nadwyżka
3.647.983,83 złotych
Zmiany PLANU Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy w Czarnym Dunajcu na 2020
rok:
Zmniejszenie kwoty przychodów z tytułu wolnych środków na koncie bankowym kwota
762.000,00 (w tym: zmniejszenie o kwotę 812.000,00 zł. ze zmniejszenia planu wydatków oraz
zwiększenie 50.000,00 zł. w związku z udzieleniem pożyczki dla LOT Chochołowski) oraz
zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 50.000,00 zł. w związku z udzieloną pożyczką dla LOT
Chochołowski.
§1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok:
1) Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 384.777,00 złotych w następujący
sposób:
a) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 384.777,00 złotych w tym z tytułu dotacji na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 zwiększenie o kwotę 10.800,00złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.196.777,00 złotych, z tego:
a) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 28.800,00 złotych, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i
3 – zwiększenie o kwotę 10.800,00 złotych,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszenie o kwotę 73.500,00 złotych
-świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 91.500,00 złotych
b) wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 1.225.577,00 złotych, w tym:
-inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 1.225.577,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 762.000,00 złotych oraz zwiększa rozchody
budżetu o kwotę 50.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Zmniejsza się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Czarny Dunajec w 2020
roku o kwotę 73.500,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Przychody: 1.565.429,17 zł.
Rozchody: 5.213.413,00 zł.
Nadwyżka: 3.647.983,83 zł.
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§2.1. W Uchwale Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2020 rok § 3 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie
3.647.983,83 złotych, która zostanie przeznaczona na pokrycie wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 1.565.429,17 złotych, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 złotych;
b) spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 50.000,00 złotych;
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342.127,17 złotych;
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.173.302,00 złote
2) rozchody budżetu w kwocie 5.213.413,00 złotych w tym: na spłatę zaciągniętych kredytów i
pożyczek kwota 5.163.413,00 złotych, udzielonych pożyczek w kwocie 50.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”
2. W Uchwale Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2020 rok § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 0,00 złotych”.
3. W Uchwale Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2020 rok pkt III załącznika nr 4 „ Dochody i wydatki
2020r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminie ustawami” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda przedstawił pozytywną
opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały z wyłączeniem Autopoprawki nr 2.
W tym momencie Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował o opuszczeniu obrad Sesji
przez Wiceprzewodniczącego Bartłomieja Bukowskiego. W Sesji uczestniczy 20 Radnych.
Przystąpiono do podjęcia uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”
oddanymi elektronicznie, 1 głosem „za” oddanym słownie oraz 2 głosami nieoddanymi podjęła
Uchwałę Nr XXVII/258/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany
Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020, która wraz z protokołem z
przeprowadzonego głosowania - stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Wskutek awarii w systemie teleinformatycznym, głosowanie odbyło się częściowo w sposób
wizualny, nie budzący wątpliwości. Ustnie głos oddał Radny Tomasz Garbaciak.
Ad. pkt. 7. Konsekwencją dokonanej zmiany budżetu gminy na 2020 rok była również zmiana
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy polegająca na zmianie kwot dochodów, wydatków
budżetu 2020 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć. Na wstępie Skarbnik Gminy
Monika Styrczula zgłosiła Autopoprawkę nr 2, polegającą na zwiększeniu kwoty dochodów,
wydatków oraz wprowadzeniu kwoty subwencji. Ogólnie wynik budżetu nie uległ zmianie.
Po przedstawieniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Rozwoju Budżetu i Spraw
Statutowych przystąpiono do głosowania.
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Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”,16
głosami oddanymi elektronicznie i 3 głosami oddanymi ustnie), 1 głosem nieoddanym,
uwzględniając autopoprawkę podjęła Uchwałę Nr XXVII/259/2020 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2031, która wraz z
protokołem z przeprowadzonego głosowania - stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
Skarbnik Gminy Monika Styrczula przedstawiła WYKAZ WYDATKÓW, które nie wygasają z
upływem 2020 r.
W dz. 010, rozdz.01010 § 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowę sieci wodociągowej od ujęcia wody w Czarnym Dunajcu. Kwota: 71.955,00.
Ostateczny termin wykonania wydatku: 30.06.2021r.
W dz. 400, rozdz.40095 § 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę sieci gazowej wraz z odejściami do działek prywatnych – etap I. Kwota: 35.670,00.
Ostateczny termin dokonania wydatku: 30.06.2021r.
W dz.600, rozdz.60013 § 6300 Pomoc dla Województwa – modernizacja dróg wojewódzkich
957 i 958. Kwota: 219.228,00. Ostateczny termin dokonania wydatku: 30.06.2021r.
W dz.600, rozdz.60016 § 4300 Odśnieżanie dróg. Kwota: 400.000,00zł. Ostateczny termin
dokonania wydatku: 30.04.2021r.
W dziale 710, rozdz.71004 § 4300 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec w zakresie problematyki związanej z
zagospodarowaniem Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec. Kwota: 41.820,00.
Ostateczny termin dokonania wydatku: 30.06.2021r.
W dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 – Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Czarny
Dunajec (ciąg ulic Targowa, Kamieniec Górny, Targowa - boczna, Kamieniec Dolny- boczna)
oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Targowej z włączeniem do ulicy
Kmietowicza. Kwota: 607.531,92zł. Ostateczny termin dokonania wydatku: 30.06.2021r.
RAZEM: 1.376.204,92
Komisja Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych wydała pozytywną opinię do procedowanego
projektu uchwały i przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” (17
głosów oddanych elektronicznie, 2 głosy oddane ustnie), 1 głosem nieoddanym podjęła Uchwałę
Nr XXVII/260/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 8
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Michał Jarończyk, omawiając zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec

I.

Przepisy ogólne
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§ 1.W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Gminy mogą być
przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec (zwane dalej konsultacjami) na
zasadach i w trybie ustalonym w niniejszym akcie.
§ 2. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązujące przewidują określone czynności, tryb lub
zasady dotyczące przeprowadzenia konsultacji w danej sprawie, przepisy niniejszej uchwały stosuje się
wyłącznie uzupełniająco i w zakresie w jakim nie są sprzeczne z tymi przepisami.
§ 3. 1.Ustala się odmienne tryby konsultacji w zależności od kategorii spraw:
1) konsultacje dotyczące zmian administracyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) konsultacje w sprawach dotyczących całej Gminy;
3) konsultacje w sprawach dotyczących kilku sołectw lub sołectwa;
2. Po zainicjowaniu konsultacji przez uprawniony podmiot, za organizację i przeprowadzenie
konsultacji odpowiada Wójt Gminy Czarny Dunajec.
3. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej lub kilku z następujących form:
1) protokołowanych bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonych
w sposób umożliwiający oddawanie głosów i/lub składanie wniosków i uwag;
2) ankiet, w tym ankiet internetowych;
3) formularzy, w tym internetowych, umożliwiające wyrażenie opinii i/lub oddanie głosu;
4) wniosków, uwag i/lub głosów składanych/oddawanych w formie pisemnej, za pośrednictwem
poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną;
5) poprzez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych, w tym ankiet
i sondaży ;
4. Wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia
okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie Wójt Gminy
Czarny Dunajec.
§ 4. 1.Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
1. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach,
które były przedmiotem konsultacji.
2. Organy Gminy każdorazowo rozpatrują wyniki konsultacji i biorą je pod uwagę jako jeden
z głównych czynników wpływających na podejmowane rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem:
1) skali konsultacji i ilości mieszkańców biorących udział w konsultacjach,
2) uzasadnienia zgłaszanych postulatów uwag, opinii,
3) interesu publicznego.
§ 5. 1. Informacja o konsultacjach, stanowiąca podstawę ich prowadzenia, powinna zawierać opis
przedmiotu i celu konsultacji, informacje o terminach i formach prowadzonych konsultacji, a także inne
informacje i dane mogące mieć istotny wpływ na ocenę konsultowanej sprawy przez mieszkańców.
2. W przypadku konsultacji dotyczących zmian administracyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz konsultacji w sprawach dotyczących całej
Gminy, Wójt GminyCzarny Dunajec – najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia
konsultacji – podaje do publicznej wiadomości informację zawierającą wynik konsultacji poprzez
ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Czarny Dunajec oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec, a
także – gdy Wójt Gminy Czarny Dunajec uzna to za stosowne: za pośrednictwem lokalnych środków
masowego przekazu lub mediów społecznościowych.
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II.

Konsultacje dotyczące zmian administracyjnych

§ 6. Konsultacje dotyczące zmian administracyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, inicjuje Rada Gminy Czarny Dunajec, podejmując uchwałę
w tej sprawie.
§ 7. 1. Ustalając zasięg konsultacji należy kierować się zapisami ustawy wymienionej w § 5 ust. 2.
2. Konsultacje przeprowadza się z uwzględnieniem następujących etapów:
1) podanie do wiadomości publicznej - na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji
PublicznejGminy Czarny Dunajec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu GminyCzarny Dunajec i w
sołectwach - informacji o konsultacjach, z określeniem co najmniej 14-dniowego terminu
składania uwag i opinii, oddawania głosów, chyba że inny termin został określony w przepisach
powszechnie obowiązujących;
2) zebranie uwag, opinii i głosów mieszkańców (z uwzględnieniem: głosów popierających,
przeciwnych i wstrzymujących się) składanych/oddawanych w terminie i formach określonych
przez Wójta Gminy Czarny Dunajec albo wynikających z odpowiednich przepisów prawa;
3) zorganizowanie publicznej debaty w sytuacji, gdy zebrane uwagi i opinie wykazywać będą
znaczne rozbieżności i niejasności, uniemożliwiające ustalenie jednoznacznych wyników
konsultacji;
4) sporządzenie sprawozdania z konsultacji, zawierającego wnioski z konsultacji, w tym wyniki
głosowania – z ustaleniem liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby osób, które wzięły
udział w konsultacjach oraz liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych
i wstrzymujących się;
5) podanie do wiadomości publicznej sprawozdania z konsultacji społecznych poprzez jego
umieszczenie na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny
Dunajec, a także poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
III.

Konsultacje w sprawach dotyczących całej Gminy

§ 8. Konsultacje w sprawach dotyczących całej Gminy inicjuje:
1) Rada Gminy Czarny Dunajec, podejmując uchwałę w tej sprawie;
2) Wójt Gminy Czarny Dunajec.
§ 9. Konsultacje w sprawach dotyczących całej Gminy przeprowadza się z uwzględnieniem
następujących etapów:
1) przekazanie informacji o zarządzonych konsultacjach radnym Rady Gminy Czarny Dunajec;
2) podanie do wiadomości publicznej - na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec i
w sołectwach - informacji o konsultacjach, z określeniem co najmniej 14-dniowego terminu
składania uwag i opinii/oddawania głosów, chyba że inny termin został określony w przepisach
powszechnie obowiązujących;
3) zebranie uwag, opinii i/lub głosów mieszkańców (z uwzględnieniem: głosów popierających,
przeciwnych i wstrzymujących się) składanych/oddawanych w terminie i formach określonych
przez Wójta Gminy Czarny Dunajec;
4) zorganizowanie publicznej debaty w sytuacji, gdy zebrane uwagi i opinie wykazywać będą
znaczne rozbieżności i niejasności, uniemożliwiające ustalenie jednoznacznych wyników
konsultacji;
5) sporządzenie sprawozdania z konsultacji, zawierającego wnioski z konsultacji, w tym,
w przypadku zastosowania głosowania – wyniki tego głosowania;
6) podanie do wiadomości publicznej sprawozdania z konsultacji społecznych poprzez jego
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umieszczenie na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny
Dunajec, a także poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
IV. Konsultacje w sprawach dotyczących kilku sołectw lub sołectwa
§ 10. Konsultacje w sprawach dotyczących kilku sołectw lub sołectwa inicjuje:
1) Rada Gminy Czarny Dunajec, podejmując uchwałę w tej sprawie;
2) Wójt Gminy Czarny Dunajec;
3) zebranie wiejskie – w sprawach dotyczących tego sołectwa.
§ 11. 1. Konsultacje społeczne dotyczące kilku sołectw lub sołectwa, przeprowadza się w następującym
trybie:
1) przekazanie informacji o zarządzonych konsultacjach radzie sołeckiej/właściwym radom
sołeckim;
2) podanie do wiadomości publicznej - na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec w
danym sołectwie/sołectwach - informacji o konsultacjach, z określeniem co najmniej 14dniowego terminu składania uwag i opinii /oddawania głosów, chyba że inny termin został
określony w przepisach powszechnie obowiązujących;
3) zebranie uwag, opinii i/lub głosów mieszkańców sołectwa/sołectw (z uwzględnieniem: głosów
popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) składanych/oddawanych w terminie
i formach określonych przez Wójta Gminy Czarny Dunajec;
4) zorganizowanie zebrania wiejskiego, w celu omówienia tematu będącego przedmiotem
konsultacji społecznych;
5) sporządzenie sprawozdania z konsultacji, zawierającego wnioski z konsultacji, w tym,
w przypadku zastosowania głosowania – wyniki tego głosowania;
6) podanie do wiadomości publicznej sprawozdania z konsultacji społecznych poprzez jego
umieszczenie na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny
Dunajec, a także poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec
w danym sołectwie/sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel zapytał, czy projekt powyższej uchwały wiąże się
z przeprowadzeniem konsultacji w najbliższym czasie. W odpowiedzi Sekretarz Gminy wyjaśnił,
iż uchwała będzie przydatna w przypadku konsultacji w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda przedstawił pozytywną
opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 17
głosami oddanymi elektronicznie, 2 głosami oddanymi ustnie i 1 głosem nieoddanym podjęła
Uchwałę Nr XXVII/261/2020 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec, która wraz z protokołem z przeprowadzonego
głosowania stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny
Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021.
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Program Współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Czarny Dunajec
w 2021 r. przedstawiła Dyrektor CKiP Małgorzata Kulawiak.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są
ważnym ogniwem działalności społecznej. Aktywne organizacje pozarządowe są partnerem w
realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie
gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i
skuteczność ich realizacji.
Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne.
Dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie gminy, organizacje pozarządowe
stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca.
Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach pozwalają na dalsze
pogłębianie partnerskiej współpracy.
Roczny Program Współpracy wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku
publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz mieszkańców gminy.
CELE PROGRAMU
1. Cel główny.
Celem głównym programu jest tworzenie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem, a
organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe.
Celami szczegółowymi programu są:
1) zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć,
4) wzmocnienie potencjału organizacji.
ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ.
Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:
1) wzajemnego wspierania,
2) uczciwej konkurencji,
3) jawności.
PARTNERZY WSPÓŁPRACY
Za realizację Programu odpowiadają:
1) Rada Gminy i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,
2) Wójt Gminy Czarny Dunajec - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy
z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji
i/lub innych form pomocy poszczególnym organizacjom,
3) organizacje realizujące cele statutowe na terenie gminy Czarny Dunajec.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA
PUBLICZNE
W roku 2021 Gmina będzie współpracować z organizacjami w sferze zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.
W roku 2021 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:
1) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów
regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję
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regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych oraz prowadzenie
orkiestry dętej,
b) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec,
c) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,
d) uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych;
2) Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
Współpraca z organizacjami odbywać się będzie poprzez następujące formy:
1) zlecania organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 ustawy z Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej utworzenia,
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
6) realizacje projektów w ramach umów partnerskich określonych w art. 28a ust. 1 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2019 poz. 1295, 2020
i z 2020 r. poz. 1378) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818
i z 2019 r. poz. 2020).
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy, działania te obejmują rok
kalendarzowy 2021.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:
1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom poprzez powierzanie wykonywania zadań
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie
wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,
3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności,
4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
5) udział organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach
programowych samorządu,
6) zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach przez samorząd i organizacje,
7) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i
pisaniu wniosków przez pracowników Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu,
8) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i sprzętu na działalność
statutową organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
9) promocję działalności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
10) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu,
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11) organizacja spotkań tematycznych organizacji i przedstawicieli samorządu.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2021
przeznacza środki finansowe w wysokości 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy
zł), w tym: wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w
zakresie kultury – 250.000,00 zł, wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadań w zakresie sportu – 300.000,00 zł.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Organizacje pozarządowe w trakcie realizacji programu mogą składać wnioski dotyczące
sposobu realizacji programu.
2. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych konkursów;
2) liczby ofert, które wpłynęły w ramach konkursów;
3) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów
ofert;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych;
3. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości
wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków
finansowych.
4. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy lub Centrum Kultury i Promocji
Gminy Czarny Dunajec mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą
mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
5. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi zarówno w siedzibach
jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania
jak i w miejscach realizacji zadań. Wójt Gminy może żądać częściowych sprawozdań z
wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na
realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
6. W terminie nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, Wójt przedkładać będzie Radzie
Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za poprzedni rok kalendarzowy.
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU
KONSULTACJI
1. Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku konsultowany
był z organizacjami działającymi na terenie gminy.
2. Projekt programu zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowo udostępniony
był w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
3. Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać – osobiście i/lub na piśmie w
Urzędzie Gminy oraz w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org.
4. Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami zamieszczona została na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie i na stronie internetowej Gminy.
5. Współpraca finansowa pomiędzy Gminą, a organizacjami odbywa się każdorazowo po
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podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie zadań publicznych,
ogłoszonym przez Gminę.
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany w formie zarządzenia Wójta Gminy.
2. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Czarny Dunajec po
ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
3. Zlecanie zadań może obejmować oddzielnie teren każdej miejscowości gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zofię Kierkowską, która poinformowała, iż na ostatnim
posiedzeniu Komisji postanowiono zgłosić wniosek o przeniesienie procedowania uchwały na
następną Sesję i w związku z tym nie podjęto wydania opinii na temat projektu. Przewodnicząca
zgłosiła wątpliwości dotyczące przedłożenia Komisji do 31 maja bieżącego roku sprawozdania z
realizacji programu współpracy za poprzedni rok. Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca
tego, czy sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel ogłosił 10-minutową przerwę w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Radny Czesław Wajda poprosił, aby po przerwie wyjaśniono, dlaczego Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki nie wydała opinii do przedmiotowego projektu uchwały, ponieważ
on nie dostrzegł żadnych nieprawidłowości.
Po przerwie Przewodniczący Tadeusz Czepiel stwierdził po sprawdzeniu dokumentacji, że
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za poprzedni rok kalendarzowy było
przedmiotem obrad Sesji w dniu 22 maja 2020 r. (znajdowało się ono w punkcie 7 porządku
obrad Sesji).
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odniosła się do pytania Radnego
Czesława Wajdy i wyjaśniła, iż Komisja nie opiniowała projektu uchwały z uwagi na brak
zawarcia w projekcie uchwały uwag i zaleceń Komisji ds. przyznawania środków finansowych
dla instytucji pozarządowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku następnym, a
mianowicie:
- należy kłaść większy nacisk na poprawność wypełnienia wniosków, zapisy we wnioskach
często są zbyt ogólne, brak szczegółów;
- dołączyć do wniosku harmonogram zajęć, listę uczestników zadania (zawodników);
- informować o zmianach w ciągu roku;
- na fakturach umieścić opis „Dofinansowano z dotacji….zgodnie z umową…”;
- większe zaangażowanie wnioskujących podmiotów w promocję gminy;
- zakupić ze środków CKiP flagi z logo gminy dla podmiotów, które otrzymały dotacje w celu
promocji gminy;
- zawiesić w siedzibach klubów informację o dofinansowaniu działalności podmiotu ze środków
z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Czarny Dunajec;
Następnie Przewodnicząca poinformowała, że podczas przerwy porozumiała się z członkami
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, nie udało się jej skontaktować z Radnym
Tomaszem Turskim, ale pozostali Radni wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały, pod
warunkiem wprowadzenia w życie rekomendacji Komisji.
Dyrektor CKiP Małgorzata Kulawiak zapewniła o wdrożeniu w życie, a w przyszłości w formie
pisemnej zaleceń i uwag Komisji.
Radny Czesław Wajda stwierdził, iż wnioski ze sprawozdania Komisji ds. przyznawania
środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie Gminy Czarny Dunajec powinien
zawierać regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny
Dunajec.
Radny Paweł Dziubek zapytał Dyrektor CKiP Małgorzatę Kulawiak, czy organizacja spoza
terenu Gminy Czarny Dunajec, realizująca cele statutowe naszej Gminy, może nawiązać

15

współpracę. Dyrektor potwierdziła, że jeśli realizuje cele statutowe naszej Gminy, to oczywiście
może podjąć współpracę.
Radny Tomasz Turski poinformował o problemach technicznych i wyraził swoją pozytywną
opinię dla projektu uchwały. Stwierdził, że polityka przyznawania środków powinna się
poprawić i zaapelował, aby kłaść większy nacisk na rozwój sportów zimowych.
Radny Daniel Domagała odniósł się do wypowiedzi przedmówcy i stwierdził, że proporcje
przyznawania środków powinny być zachowane i podział jest sprawiedliwy. Reklama Gminy jest
bardzo ważna i logo Gminy powinno być uwidocznione na wszystkich imprezach kulturalnych i
sportowych.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 17
głosami oddanymi elektronicznie, 2 głosami oddanymi ustnie i 1 głosem nieoddanym podjęła
Uchwałę Nr XXVII/262/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny
Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania
stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym
dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na
czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku.
Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk przedstawił projekt w/w
uchwały, który ma na celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową
Domu przy ul. Parkowej 1 w celu przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
część działki ewidencyjnej nr 3399/79 o pow. ok. 30 m2 zlokalizowanej
w miejscowości Czarny Dunajec. Przedmiotowa część nieruchomości wykorzystywana jest przez
dzierżawcę jako miejsce na kontener służący do gromadzenia odpadów komunalnych.
Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej nr 3399/79 o pow. ok. 30 m2
położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku,
jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Radny Krzysztof Bartoszek zapytał o koszt dzierżawy i poprosił o podawanie kwot dzierżaw w
projektach uchwał.
W odpowiedzi Kierownik Mariusz Hajduk wyjaśnił, że wysokość kwot zostanie zaktualizowana
i w nowych umowach zostaną one dostosowane do obecnie obowiązujących stawek.
Radny Tomasz Garbaciak stwierdził, że w związku z oddawaniem głosów podczas
podejmowania uchwał, Radni powinni znać kwoty dzierżaw.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, żeby przy każdej podejmowanej uchwale, która
dotyczy dzierżawy, została podawana dotychczasowa kwota oraz nowa kwota, proponowana
przez urząd. Zapytał również, czy stawki są wyliczane wg jakiegoś schematu i czy są stałe.
Kierownik wyjaśnił, że są one zróżnicowane oraz zależne od usytuowania gruntu, a także od
przeznaczenia dzierżawy. Dotychczasowa kwota dzierżawy w/w gruntu wynosiła 88,00zł. a teraz
czynsz wynosił będzie 150,00zł.
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Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”, 16
głosami oddanymi elektronicznie, 4 głosami oddanymi ustnie podjęła Uchwałę Nr
XXVII/263/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do
dnia 31 grudnia 2030 roku, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi
zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany na
dz. ewid. nr 3426 w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kamieniec Górny 7, na czas
oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały, który
ma na celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę, w celu przedłużenia umowy
najmu lokalu użytkowego znajdującego się na dz. ewid. nr 3426 w miejscowości Czarny Dunajec
przy ul. Kamieniec Górny 7a o pow. 28 m2, celem dalszego użytkowania jako stanowisko
garażowe.
Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 28 m2 znajdującego się na dz. ewid.
nr 3426 w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kamieniec Górny 7a, na czas oznaczony tj. do
dnia 31 grudnia 2023 roku, jest zasadne.
Dotychczas czynsz wynosił 143,70zł. rocznie, wg nowej stawki czynsz wynosił będzie 168,00zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Radny Paweł Dziubek zapytał, czy pomieszczenie jest ogrzewane. Kierownik odpowiedział, że
garaż nie jest ogrzewany.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za”, 14
głosami oddanymi elektronicznie, 4 głosami oddanymi ustnie i 2 głosami nieoddanymi podjęła
Uchwałę Nr XXVII/264/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym , najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany na
dz. ewid. nr 3426 w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kamieniec Górny 7, na czas
oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku, która wraz z protokołem z przeprowadzonego
głosowania stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany na
dz. ewid. nr 3426 w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kamieniec Górny 7a, na czas
oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały, który
ma na celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę, w celu przedłużenia umowy
najmu lokalu użytkowego znajdującego się na dz. ewid. nr 3426 w miejscowości Czarny Dunajec
przy ul. Kamieniec Górny 7a o pow. 45 m2, celem dalszego prowadzenia działalności
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług mechaniki samochodowej.
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Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 45 m2 znajdującego się na dz. ewid.
nr 3426 w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kamieniec Górny 7a, na czas oznaczony tj. do
dnia 31 grudnia 2030 roku, jest zasadne.
Dotychczas czynsz wynosił 91,47zł. miesięcznie, wg nowej stawki czynsz wynosił będzie
270,00zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 16
głosami oddanymi elektronicznie, 3 głosami oddanymi ustnie i 1 głosem nieoddanym podjęła
Uchwałę Nr XXVII/265/2020, w sprawie, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany na
dz. ewid. nr 3426 w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kamieniec Górny 7a, na czas
oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku, która wraz z protokołem z przeprowadzonego
głosowania stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym
dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na
czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk wyjaśnił, że projekt uchwały ma na
celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą BACA-TRANS w celu przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 4396/19 o pow. ok. 0,0540 ha wraz z budynkiem
gospodarczym o pow. ok. 30 m2 zlokalizowanej w miejscowości Chochołów. Przedmiotowa
część nieruchomości wykorzystywana jest przez dzierżawcę jako parking.
Rada Sołecka wsi Chochołów zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej nr 4396/19 o pow. ok. 0,0540
ha wraz z budynkiem gospodarczym o pow. ok. 30 m2 zlokalizowanej w miejscowości
Chochołów, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku, jest zasadne.
Dotychczas czynsz wynosił 676,00zł. miesięcznie, a teraz będzie wynosił 810,00 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”, 18
głosami oddanymi elektronicznie, 2 głosami oddanymi ustnie podjęła Uchwałę Nr
XXVII/266/2020, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do
dnia 31 grudnia 2025 roku, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi
zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy najmu, której
przedmiotem jest lokal użytkowy zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na
czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk wyjaśnił, że projekt uchwały, ma na
celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę, w celu przedłużenia umowy najmu
lokalu użytkowego znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku o pow. 16,98 m2, celem
dalszego prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych.
Rada Sołecka wsi Piekielnik zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 16,98 m2 położonego w Ośrodku
Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku, jest zasadne.
Dotychczas czynsz wynosił 245,00zł. miesięcznie, a teraz będzie wynosił 250,00 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 16
głosami oddanymi elektronicznie, 3 głosami oddanymi ustnie i 1 głosem nieoddanym podjęła
Uchwałę Nr XXVII/267/2020, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy najmu, której
przedmiotem jest lokal użytkowy zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na
czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku, która wraz z protokołem z
przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany w
Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk wyjaśnił, że projekt uchwały, ma na
celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę, w celu przedłużenia umowy najmu
lokalu użytkowego znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku o pow. 50 m2, celem
dalszego prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych.
Rada Sołecka wsi Piekielnik zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 50 m2 położonego w Ośrodku
Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku, jest zasadne.
Dotychczas czynsz wynosił 254,00zł. miesięcznie, a teraz będzie wynosił 700,00 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za”, 16
głosami oddanymi elektronicznie, 2 głosami oddanymi ustnie i 2 głosami nieoddanymi podjęła
Uchwałę Nr XXVII/268/2020, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany w

19

Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku, która
wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany w
Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk wyjaśnił, że projekt uchwały, ma na
celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę, w celu przedłużenia umowy najmu
lokalu użytkowego znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku o pow. 13,35 m2, celem
dalszego prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych.
Rada Sołecka wsi Piekielnik zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 13,35 m2 położonego w Ośrodku
Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku, jest zasadne.
Dotychczas czynsz wynosił 145,00zł. miesięcznie, a teraz będzie wynosił 200,00 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za”, 17
głosami oddanymi elektronicznie, 1 głosem oddanym ustnie i 2 głosami nieoddanymi podjęła
Uchwałę Nr XXVII/269/2020, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany w
Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku, która
wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy zlokalizowany w
Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk wyjaśnił, że projekt uchwały, ma na
celu rozpatrzenie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę, w celu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku o pow. 20,00 m2, celem
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych.
Rada Sołecka wsi Piekielnik zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2 położonego w Ośrodku Zdrowia
w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku, jest zasadne.
Jest nowa umowa najmu i czynsz wynosił będzie 300,00zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 16
głosami oddanymi elektronicznie, 3 głosami oddanymi ustnie i 1 głosem wstrzymującym się
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podjęła Uchwałę Nr XXVII/270/2020, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym
najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy
zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia w Piekielniku, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia
2025 roku, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 18 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
własności nieruchomości położonej w miejscowości Koniówka.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk wyjaśnił, że projekt uchwały, ma na
celu umożliwienie zakupu przez Gminę Czarny Dunajec nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 820/3 zlokalizowanej w miejscowości Koniówka.
Zakup przedmiotowej nieruchomości umożliwi Gminie Czarny Dunajec wykonanie drogi
wiejskiej oraz zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
Rada Sołecka wsi Koniówka zaopiniowała wniosek pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości
położonej w miejscowości Koniówka jest zasadne. Kierownik dodał również, że Sołtys wsi
Koniówka zadeklarował oddanie pasa szerokości 1 m swojej działki.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut przedstawił pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt przedmiotowej uchwały powinien być
również opiniowany przez Komisję Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych, dlatego oddał głos
Przewodniczącemu tej Komisji, który poddał w wątpliwość zasadność zakupu przez Gminę
działki. Stwierdził, że droga szerokości trzech metrów nie poprawi bezpieczeństwa, a zwłaszcza
przeciwpożarowego. Ponadto na tej działce przebiega napowietrzna linia energetyczna, co widać
na mapie przedstawionej w formie załącznika. Zwrócił się do Kierownika Mariusza Hajduka z
pytaniem, jaki jest koszt zakupu działki i dlaczego ma powstać tak wąska droga. Kierownik
wyjaśnił, iż kwota nie została ustalona, ponieważ będzie dopiero przedmiotem negocjacji. W tym
momencie nie ma tam żadnego przejazdu, więc droga szerokości trzech metrów jest dobrym
rozwiązaniem.
Radny Czesław Wajda zwrócił uwagę na szereg przeszkód związanych z utworzeniem drogi i
zaproponował inne miejsce, gdzie wg niego perspektywa utworzenia drogi jest bardziej realna.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel zapytał, czy były prowadzone negocjacje z innymi
właścicielami działek znajdującymi się obok, co w przyszłości pozwoliłoby na poszerzenie drogi.
Kierownik poinformował, że z właścicielami działek sąsiednich nie rozmawiano..
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za”, 16
głosami oddanymi elektronicznie, 2 głosami oddanymi ustnie i 2 głosami wstrzymującymi się
podjęła Uchwałę Nr XXVII/271/2020, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
własności nieruchomości położonej w miejscowości Koniówka, która wraz z protokołem z
przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 20. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Paweł Dziubek zapytał, kiedy odbędą się poprawki usterek na ścieżkach rowerowych,
naprawę drogi w Cichem, poruszył temat PSZOK-u oraz zapytał, czy może otrzymać wykaz
dróg, na których wykonano poprawki (połatano dziury).
Kierownik Kowalczyk poprosił o cierpliwość i zapewnił, iż naprawy obejmujące gwarancyjne
usuwanie usterek na ścieżce odbędą się, ponieważ okres gwarancji potrwa jeszcze dwa lata.
Droga w Cichem nie powstała z mienia gminnego i Gmina nie wykonywała tam remontu oraz
nie może ingerować w prywatną własność. Jeśli chodzi o wykaz załatanych dziur na drogach, to
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Radny powinien zwrócić się z pisemną prośbą i taki wykaz otrzyma. Decyzje odnośnie PSZOK-u
nie zostały jeszcze podjęte i nie ma jeszcze nakładów finansowych związanych z tą inwestycją.
Uchwałę odnośnie PSZOK-u podejmuje Rada Gminy, więc będzie ona konsultowana z Radnymi.
Radny Paweł Dziubek zwrócił się do Wójta z pytaniem dotyczącym audytu przeprowadzonego w
oświacie, a mianowicie, kto go zlecił i ile wynosił jego koszt. Wójt odpowiedział, iż audyt był
wynikiem próśb Radnych, którzy zastanawiali się, dlaczego oświata pochłania tak duże nakłady
finansowe. Jego koszt wyniósł ok. 35.000 zł.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że audyt został przeprowadzony w
październiku 2019 r. i wiele razy zwracał się z prośbą o jego upublicznienie. Dodał również, że
na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki podjęto decyzję o złożeniu
do Wójta wniosku o upublicznienie audytu na stronie internetowej Gminy, Radnym, Sołtysom
oraz dyrektorom szkół. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wystąpiła z wnioskiem o
przeprowadzenie debaty dotyczącej tego dokumentu. Przewodnicząca Zofia Kierkowska
potwierdziła słowa Przewodniczącego Tadeusza Czepiela.
Ad. pkt 21. W ramach realizacji niniejszego punktu Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. Wpłynęło m.in.
pismo dotyczące gospodarki śmieciowej, które zostanie rozesłane Radnym.
Ad. pkt 22. W wolnych wnioskach Przewodniczący Tadeusz Czepiel poprosił, aby Radni, którzy
nie odebrali dokumentów związanych z budżetem Gminy na 2021 r. uczynili to niezwłocznie.
Zapowiedział również, że obrady kolejnej Sesji odbędą się najprawdopodobniej 28.12.2020 r.
Skarbnik Gminy Monika Styrczula przedstawiła informację finansową związaną z wystąpieniem
w 2020 r. COVID-19. Szczegółowa informacja zostanie przesłana Radnym w formie
elektronicznej.
Ad. pkt. 15. Zakończenie obrad Sesji o godz. 1340.
Protokołowała:
Beata Stopka-Studencka
Insp. ds. Rady Gminy
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