P R O T O K Ó Ł nr XXXV/2021
z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 30 lipca 2021 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 900 i trwała do godziny 0930.
Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 15 Radnych.

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w Sesji uczestniczyli:
Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, Monika Styrczula -Skarbnik Gminy, Michał Jarończyk –
Sekretarz Gminy.
Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska – Mariusz Hajduk – zgodnie z załączoną
listą obecności – stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 0900 otworzył XXXV Nadzwyczajną
Sesję Rady Gminy zwołaną na wniosek Wójta Gminy – zgodnie z art. 20 ust. 3 u.s.g.
Powitał Wójta Gminy, Panią Skarbnik Gminy, Kierownika Referatu Geodezji i Ochrony
Środowiska, Radnych oraz Sołtysów. Następnie poinformował, że zapewnione zostały stoliki dla
Sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy
15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania udostępniane są w BIP oraz na stronie internetowej Gminy. Następnie Przewodniczący
przypomniał, aby podczas wystąpień, nie używać nazwisk oraz adresów, ale korzystać ze
sformułowań typu: mieszkaniec, wnioskodawca. Obowiązki te wynikają z przepisów RODO.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem o ewentualne zmiany do proponowanego porządku
obrad. Ze strony Radnych nie zostały zgłoszone żadne uwagi – Przewodniczący Rady
proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty
jednogłośnie, przy 15 głosach „za” w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 oraz zmiany Uchwały
Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2021-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/284/2021 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Nowotarskiego (Most Domańska).
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6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia listy zmian w sieci obszarów Natura 2000,
uwzględniającą propozycję nowych obszarów Natura 2000 oraz zmiany granic obszarów już
istniejących w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 4419, 11715, 11716, 11717, 11718, 11719, 11720,
11721, 4224 położonej w miejscowości Czarny Dunajec.
8. 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 2026 roku.
9. 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 2021 roku.
10. Zakończenie obrad Sesji.
Protokół z imiennego głosowania stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 oraz zmiany
Uchwały Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 roku w
sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula, która na wstępie
poinformowała o wprowadzeniu autopoprawki, dotyczącej zamiany słowa „zwiększa” na słowo
„zmniejsza” w §1, pkt.1 ust. 1 procedowanego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżety i Spraw Statutowych Czesław Wajda poinformował,
że w dniu 29 lipca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych,
którego tematem było zapoznanie się z projektami uchwał, zawartych w pkt. 3, 4, 5 oraz w pkt.
7 dzisiejszego porządku obrad. Z uwagi na brak quorum Komisja nie wydała opinii, ale
zapoznała się ze stosownymi uzasadnieniami do projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 15
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/341/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na
rok 2021, oraz zmiany Uchwały Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia
30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2021, która wraz z
protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czarny Dunajec na lata 2021-2032.
Skarbnik Gminy Monika Styrczula przedstawiła projekt uchwały, która dotyczy zmian
dochodów, wydatków w budżecie na rok 2021 i na rok 2022 oraz objaśnień w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 15
głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XXXV/342/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2032, która wraz z protokołem imiennego
głosowania stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/284/2021 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej na
rzecz Powiatu Nowotarskiego (Most Domańska).
Skarbnik Gminy Monika Styrczula przedstawiła projekt uchwały, który dotyczy zmiany
kilometrażu z 0+870 do 0+787.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 15
głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XXXV/343/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/284/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie
udzielania pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (Most Domańska), która
wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia listy zmian w sieci obszarów Natura
2000, uwzględniającą propozycję nowych obszarów Natura 2000 oraz zmiany granic
obszarów już istniejących w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk, który
wyjaśnił, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowisko pismem, znak: DZP-WO.630.17.2021.SW
zwrócił się do Rady Gminy Czarny Dunajec o uzgodnienie projektu zmian w sieci obszarów
Natura 2000, uwzględniającą propozycję nowych obszarów Natura 2000 oraz zmiany granic
obszarów już istniejących.
Wyświetlono mapę obrazującą obecny obszar Natura 2000 Czarna Orawka oraz proponowane
zmiany.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1098). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy
obszarów Natura 2000, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Natomiast projekt,
o którym mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo Radą
Gminy. Stosownie do treści art. 27 ust. 2 zd. 2 ww. ustawy niezłożenie opinii przez właściwą
miejscowo Radę Gminy w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za brak uwag.
W świetle powyższego, mając na względzie stanowisko Rady Gminy Czarny Dunajec
dotyczące propozycji nowych obszarów Natura 2000 oraz zmiany granic obszarów już
istniejących, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały oraz stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody podjęcie przedmiotowej uchwała jawi się jako wysoce zasadne.
Rada Sołecka wsi Piekielnik wydała negatywną opinię w sprawie powiększenia obszaru Natura
2000 w obrębie potoku.
Następnie Kierownik poinformował, że na Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki uzgodniono wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały, w celu
doprecyzowania w §1 po słowach „Uchwala się” dodaje się słowo „negatywną”.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla procedowanego projektu uchwały z
uwzględnieniem autopoprawki.
Sołtys miejscowości Piekielnik Władysław Lenart poinformował, że Rada Sołecka po
zapoznaniu się z wystąpieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z planowanym
powiększeniem obszaru Natura 2000, na posiedzeniu 28 lipca 2021 r. wydała negatywną opinię
dotyczącą planowanych zmian obszaru Natura 2000. Następnie Sołtys odczytał protokół z
posiedzenia Rady Sołeckiej wsi Piekielnik i zwrócił się do Radnych z prośbą o podjęcie
procedowanej uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
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Rada Gminy w obecności 15 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 15
głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XXXV/344/2021 w sprawie uzgodnienia listy zmian w
sieci obszarów Natura 2000, uwzględniającą propozycję nowych obszarów Natura 2000
oraz zmiany granic obszarów już istniejących w granicach administracyjnych Gminy
Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 8 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 4419, 11715, 11716, 11717, 11718, 11719, 11720,
11721, 4224 położonej w miejscowości Czarny Dunajec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk, który
wyjaśnił, że przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały ma na celu umożliwienie zakupu
przez Gminę Czarny Dunajec nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4419, 11715,
11716, 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 4224 o powierzchni 1,5128 ha, objętą KW Nr
NS1T/00090669/8 zlokalizowanej w miejscowości Czarny Dunajec.
Do tut. Organu wpłynęło obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Targu o licytacji nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Czarny
Dunajec. Po dokonaniu analizy przedmiotowego obwieszczenia, ustalono, iż zakup
przedmiotowej nieruchomości umożliwi Gminie Czarny Dunajec wykonanie drogi, ścieżki
rowerowej prowadzącej do tzw. Borów w Czarnym Dunajcu.
Przedmiotowa licytacja odbędzie się w dniu 27.08.2021 r.
Rada Sołecka wsi Czarny Dunajec zaopiniowała wniosek dotyczący zakupu nieruchomości
pozytywnie.
W związku z powyższym wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości
położonej w miejscowości Czarny Dunajec jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla procedowanego projektu uchwały.
Radny Bartłomiej Bukowski zapytał, czy przedmiotowe działki są rolne, czy budowlane.
Kierownik wyjaśnił, że w tym momencie są to działki rolne.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 15
głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XXXV/345/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 4419, 11715, 11716, 11717,
11718, 11719, 11720, 11721, 4224 położonej w miejscowości Czarny Dunajec, która wraz z
protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8 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 2026 roku.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk, który
wyjaśnił, że przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały ma na celu rozpatrzenie wniosku
złożonego przez Przedsiębiorcę w celu przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 5160/1 o pow. ok. 30 m2 zlokalizowanej w
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miejscowości Czarny Dunajec. Przedmiotowa część nieruchomości wykorzystywana jest przez
dzierżawcę do działalności gospodarczej tj. utworzenia ogródka kawiarnianego przed budynkiem
galerii handlowej oraz postawienia stojaków na rowery.
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 5160/1 o pow. ok. 30 m2
położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku,
jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla procedowanego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 15
głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XXXV/346/2021 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 2026 roku, która wraz z protokołem
imiennego głosowania stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. 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 2021 roku.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk, który
wyjaśnił, że przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały ma na celu rozpatrzenie wniosku
złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w celu przedłużenia umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 1914/57 o pow. ok. 1511 m2
zlokalizowanej w miejscowości Czarny Dunajec. Przedmiotowa część nieruchomości
wykorzystywana jest przez dzierżawcę do działalności gospodarczej tj. składowania materiałów i
organizacji placu budowy sieci gazowej na terenie Gminy Czarny Dunajec.
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 1914/57 o pow. ok. 1511 m2
położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku,
jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław
Harbut poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla procedowanego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 15
głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XXXV/347/2021 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 2021 roku, która wraz z protokołem
imiennego głosowania stanowi zał. nr 11do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Zakończenie obrad Sesji.
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Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poinformował, że na spotkaniu
Przewodniczących stałych Komisji, które odbyło się w poniedziałek 26 lipca b.r., ustalono, że
Sesje będą się odbywać w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Następnie Przewodniczący
oznajmił, że najbliższa Sesja odbędzie się w dniu 30 sierpnia b.r. Terminy posiedzeń Komisji nie
ulegają zmianie. Projekty uchwał należy składać w biurze Rady Gminy dziesięć dni przed
planowaną Sesją. Dokumenty związane z Sesją będą wysyłane Radnym na Panel Radnego oraz
na pocztę służbową, zaś wersja papierowa będzie do odbioru w biurze Rady Gminy. Sołtysi będą
otrzymywać dokumenty jak dotychczas, czyli do swoich skrzynek w pokoju nr 12 (dziennik
podawczy). Przewodniczący Tadeusz Czepiel zwrócił się do Przewodniczących stałych komisji i
poprosił o realizowanie poszczególnych punktów zawartych w planach pracy Komisji na bieżący
rok. Następnie oznajmił, że wolne wnioski z poprzedniej Sesji zostały przekazane do Pana
Wójta. Jeden z wniosków, czyli zapewnienie stolików dla Sołtysów, został już zrealizowany.
Na końcu Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w ostatnim czasie zostały przesłane na
Panel Radnego dokumenty związane z wnioskiem o odwołanie Tomasza Turskiego z funkcji
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Sołtys miejscowości Piekielnik Władysław Lenart podziękował za zorganizowanie stolików i
mikrofonu dla Sołtysów.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel stwierdził, że podziękowania należą się Wójtowi oraz
Sekretarzowi i poprosił, aby w przyszłości zgłaszać na bieżąco wszelkie zastrzeżenia.

Wobec wyczerpania w całości obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel
o godz. 930 dokonał zamknięcia XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:
Beata Stopka-Studencka
Inspektor d.s. Obsługi Rady Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Czepiel

