P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2021
z XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 12 lipca 2021 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1200 i trwała do godziny 1410.
Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 17 Radnych.

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, Monika Styrczula -Skarbnik Gminy.
Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Gminy – 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. 1000 otworzył XXXIV Nadzwyczajną
Sesję Rady Gminy zwołaną na wniosek Wójta Gminy – zgodnie z art. 20 ust. 3 u.s.g.
Powitał Wójta Gminy, Panią Skarbnik Gminy, Kierowników poszczególnych Referatów Urzędu
Gminy, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy, Radnych oraz Sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy
17 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.
Przewodniczący zwrócił się do zaproszonych pracowników Urzędu Gminy, odchodzących w
miesiącu lipcu na emeryturę: Pani Józefy Gąsienicy - Inspektor w Referacie Finansowym ds.
podatków oraz Pana Stanisława Klocka - Kierownika Referatu Geodezji. W imieniu Rady Gminy
i Sołtysów podziękował im za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy, wręczając im
dyplomy oraz kwiaty oraz życzył wszystkiego najlepszego i realizacji marzeń na emeryturze.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym na „Portal
Radnego” Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie materiały związane z posiedzeniem
Komisji oraz Sesji będą przekazywane Radnym tylko za pomocą „Portalu Radnego”.
Jednocześnie poinformował, że Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy został przesłany
dzisiejszego ranka z uwagi na późne jego ukończenie oraz brak możliwości zamieszczenia
protokołu na wspomnianym „Portalu Radnego”. Przewodniczący Tadeusz Czepiel oznajmił, że
do Radnych należy decyzja, czy przyjęcie protokołu nastąpi dzisiaj, czy zostanie przeniesione na
następną Sesję. Następnie zwrócił się z pytaniem o ewentualne zmiany do proponowanego
porządku obrad. Radna Zofia Kierkowska wystąpiła z dwoma wnioskami o włączenie do
porządku obrad dodatkowych punktów. Pierwszy dotyczył odwołania z funkcji
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radnego Tomasza Turskiego. Radna
oznajmiła, że przedmiotowy wniosek, podpisany przez dwunastu Radnych, został złożony do
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Urzędu Gminy w dniu 22 czerwca b.r. W związku z tym, że nie ma informacji, kiedy będzie
rozpatrzony i po otrzymaniu informacji o zwołaniu przez Wójta nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy, Radna Zofia Kierkowska zwróciła się do wnioskodawcy z prośbą o włączenie do
porządku obrad tego punktu, na co zgodę otrzymała.
Drugi punkt dotyczył głosowania nad wyborem nowego przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Radna dodała, że wniosek z 22 czerwca b.r. posiadał również prośbę o przeprowadzenie tajnego
głosowania, co Radna podtrzymała.
Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że 22 czerwca b.r. wpłynął do Rady Gminy wniosek
podpisany przez dwunastu Radnych, przy czym jeden podpis był nieczytelny. Następnie
Przewodniczący poinformował, że przedmiotowy wniosek został przesłany Radcy Prawnemu do
zaopiniowania, wraz z pismem przewodnim, zawierającym pytania odnośnie procedowania
wniosku Radnych, które Przewodniczący odczytał. Przewodniczący oznajmił, że do chwili
obecnej nie otrzymał od wnioskujących projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, a także opinii
Radcy Prawnego, który przebywa na urlopie. Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do
rozpatrzenia wniosku zgodnie z §53 Statutu Gminy, którego treść Przewodniczący Tadeusz
Czepiel odczytał.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że z uwagi na brak wymaganych dokumentów,
wniosek nie zostanie poddany pod głosowanie.
Radna Zofia Kierkowska, że wg ustawy o samorządzie gminnym, która jest aktem nadrzędnym
nad Statutem Gminy, złożenie projektu uchwały, następuje wtedy kiedy jest to czas krótszy niż
siedem dni, a wniosek został złożony 22 czerwca b.r.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że obowiązuje go Statut Gminy i nie może
poddać pod głosowanie wniosku, ponieważ nie został spełniony podstawowy obowiązek, tj. nie
dołączono projektu uchwały, uzasadnienia oraz opinii Radcy Prawnego.
Radny Paweł Dziubek zabrał głos i w imieniu Klubu Radnych PiS złożył wniosek o wyłączenie z
porządku obrad pkt. 8, ponieważ zdaniem Radnego temat projektu uchwały wymaga głębszej
analizy i dyskusji, w celu podjęcia odpowiedniej uchwały, która będzie korzystna dla
mieszkańców Gminy. Przewodniczący Tadeusz Czepiel przypomniał, że pkt 8 dotyczy podjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli przystąpienia przez
Gminę Czarny Dunajec do działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, poprzez wprowadzenie lokalnej uchwały
antysmogowej.
Radny Czesław Wajda zwrócił uwagę na fakt, że jeśli pkt 8 zostanie wyłączony z porządku
obrad, należy wyłączyć również pkt 7.
Wójt Marcin Ratułowski zabrał głos i oznajmił, że projekty uchwał zostały złożone jeszcze przed
poprzednią Sesją, a Radni zostali poproszeni o zapoznanie się z nimi. Dyskusja na temat
podjęcia uchwały antysmogowej odbyła się z władzami szczebla samorządu wojewódzkiego,
m.in. z Marszałkiem Urynowiczem, a także na ostatnim posiedzeniu połączonych Komisji:
Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej. Wójt zaznaczył, że podjęcie uchwały antysmogowej wiąże się z pomocą Gminy dla
mieszkańców, którzy oprócz programu „Czyste powietrze” nie mają pomocy w postaci dotacji na
wymianę kotłów oraz pozostałej instalacji. W związku z ustawą antysmogową, zostało półtora
roku do wymiany tzw. kopciuchów i im wcześniej zostanie wdrożony program pomocowy dla
mieszkańców Gminy i będą pozyskane środki zewnętrzne, tym lepiej. Wójt zapowiedział, że w
przyszłym roku postara się, aby zapewnić znacznie większe środki na wymianę źródeł energii dla
mieszkańców Gminy Czarny Dunajec.
Radny Paweł Dziubek, stwierdził, że podczas spotkania z Wicemarszałkiem, Wójt mówił o
potrzebie przedyskutowania z Radnymi tematu wymiany źródeł energii, a teraz została zwołana
nadzwyczajna Sesja i uchwała jest podejmowana zbyt szybko. Radny dodał, że skoro środki na
ten cel pojawią się w przyszłym roku, to jest jeszcze czas na podjęcie przedmiotowej uchwały.
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Należy przemyśleć dokładnie ten temat, aby nie pozbawić mieszkańców możliwości ogrzewania
domów opałem, który jest w ich zasięgu, np. drewno. Następnie Radny zwrócił się do
pozostałych Radnych, aby przy głosowaniu przedmiotowego projektu uchwały, pomyśleli o
mieszkańcach Gminy. Zaapelował, żeby dać im czas na wymianę źródeł energii, a jeśli uchwała
zostanie dziś podjęta, to on powiadomi mieszkańców, jak głosowali Radni.
Radna Zofia Kierkowska zabrała głos i oznajmiła, że w ubiegłym tygodniu odbyło się
posiedzenie Komisji połączonych: Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych oraz Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, na których debatowano nad projektem uchwały
antysmogowej i Radny Paweł Dziubek, który jest członkiem jednej z nich, nie brał udziału w
posiedzeniu, a miałby możliwość wypowiedzenia się. Radna dodała, że nie widzi sensu w
usuwaniu z porządku obrad podjęcia uchwały z powodu nieobecności Radnego Pawła Dziubka
na Komisji.
Radny Paweł Dziubek stwierdził, że zależy mu na mieszkańcach, a jeśli chodzi o udział w
posiedzeniu Komisji, to zbyt późno dowiedział się o zwołaniu Komisji i dodał, że Sesja została
zwołana w bardzo krótkim terminie i decyzje podejmowane są zbyt szybko. Następnie Radny
dodał, że wszyscy Radni powinni wziąć udział w dyskusji, a nie tylko wybrani.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel poinformował, że protokoły głosowania są jawne i zamieszcza
się je na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt zwrócił się do Radnego Pawła Dziubka i oświadczył, że uchwała antysmogowa jest
uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie rządzi Zjednoczona Prawica, więc Radny
Dziubek jako członek Klubu PiS powinien się zapytać swoich Radnych, dlaczego uchwalili tak
rygorystyczną uchwałę na terenie województwa małopolskiego. Wójt dodał, że na jednej z Sesji,
Radny Sebastian Chowaniec zaproponował, aby uchwałę antysmogową zaskarżyć, ale kilka
Gmin to zrobiło i Sądy Administracyjne orzekły, że uchwała jest zgodna z przepisami prawa.
Nadzwyczajna Sesja została zwołana w krótkim terminie, aby jak najszybciej uruchomić
programy pomocowe dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec. Uchwała procedowana jest w
krótkim czasie, ale jest dostosowana do przepisów, które obowiązują na terenie województwa
małopolskiego. Każdy Radny miał czas, aby zapoznać się z dokumentami dotyczącymi podjęcia
uchwały antysmogowej. Wójt zaznaczył, że mieszkańcy oczekują od Gminy pomocy w
wymianie kotłów. Dzień 1 stycznia 2023 roku jest bardzo blisko, a Gmina nie ma na obecną
chwilę żadnego programu pomocowego dla mieszkańców.
Wójt oznajmił, że dzisiejsza Sesja jest Nadzwyczajna i to on decyduje o porządku obrad, a
uchwała antysmogowa jest kluczowa dla mieszkańców Gminy i nie zgadza się na wyłączenie jej
z porządku obrad.
Radny Czesław Wajda zabrał głos, i stwierdził, że musi uzupełnić swoją poprzednią wypowiedź.
Radny wyjaśnił, że pewne zapisy w uchwale antysmogowej obowiązują już od 2017 roku. 1
stycznia 2023 roku oraz 1 stycznia 2027 roku są datami, które nie ulegną zmianie, niezależnie od
tego, czy na dzisiejszej Sesji uchwała zostanie podjęta, czy nie. Zapisy odnośnie paliw również
nie zmienią się. Podjęcie uchwały z pkt. 7 umożliwia Gminie udzielenie dofinansowania
mieszkańcom, niezależnie od dofinansowania zewnętrznego, które umożliwi podjęcie uchwały w
pkt. 8. Mieszkańcy dostaną pomoc odpowiednio wcześniej, żeby mogli przygotować się do zimy.
Następnie głos zabrał Radny Daniel Domagała i odniósł się do słów Przewodniczącego Tadeusza
Czepiela w sprawie dołączenia pełnej dokumentacji do wniosku Radnych i przypomniał, że na
jednej z Sesji, Radni Klubu PiS zgłosili wniosek dotyczący zniżki stawki za wywóz śmieci dla
rodzin wielodzietnych do pięciu złotych. Radni nie dołączyli projektu uchwały, źródła
finansowania, ani opinii Radcy Prawnego, a ich wniosek został poddany pod głosowanie.
Przewodniczący oświadczył, że w tym momencie procedowany jest pkt 2, czyli przyjęcie
porządku obrad. Następnie zwrócił się do Wójta i oznajmił, że projekt uchwały wpłyną do biura
Rady Gminy we wtorek, 6 lipca b.r. Przewodniczący dodał, że uzgodniono przygotowanie
projektu wraz z regulaminem i przedstawienie go Radnym na poprzedniej Sesji, ale tego nie
zrobiono.
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Radna Zofia Kierkowska nawiązała do faktów przedstawionych przez Radnego Daniela
Domagałę i ponownie wniosła o przyjęcie do porządku obrad punktów, które wcześniej
przedstawiła.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel oświadczył, że wypowiedział się już na ten temat nie poddaje
wniosku pod głosowanie. Następnie poprosił o przygotowanie do głosowania wniosku Radnego
Pawła Dziubka dotyczącego usunięcia z porządku obrad pkt. 8.
Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk oświadczył, że Wójt nie wyraził
zgody na przyjęcie wniosku Radnego Pawła Dziubka, a Nadzwyczajna Sesja jest zwoływana
przez Wójta i to on decyduje o porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził pięć minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Tadeusz Czepiel poprosił Radnych o działanie dla dobra całej
Gminy oraz wzajemny szacunek i wyrozumiałość.
Radny Paweł Dziubek zabrał głos i oznajmił, że wycofuje swój wniosek, w związku z tym, że
Wójt nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad. Podkreślił, że to nie był z jego strony rozkaz,
ale prośba do Radnych.
Radny Tomasz Garbaciak zaapelował, aby przyjąć i procedować porządek obrad zaproponowany
przez Wójta. Następnie Radny oświadczył, że wniosek dotyczący usunięcia z funkcji
Przewodniczącego Komisji Radnego Tomasza Turskiego, jest nie w porządku, ponieważ Radny
jest nieobecny i nie ma możliwości się bronić.
Radna Zofia Kierkowska oznajmiła, że dogłębnie zapoznała się ze Statutem Gminy i w §53 pkt 5
wyraźnie jest napisane, że w przypadku, kiedy projekt uchwały nie spełnia wymogów
określonych w pkt. 1-3, Przewodniczący Rady Gminy wzywa do uzupełnienia braków w
terminie siedmiu dni. Radna oświadczyła, że wnioskujący nie otrzymali takiego wezwania.
Następnie Radna odniosła się do wypowiedzi Radnego Tomasza Garbaciaka i odczytała §42
Statutu Gminy , który mówi, że sprawy osobowe Radnych i osób powoływanych na stanowiska
przez Radę, Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego, może jednak postanowić inaczej.
Radna Zofia Kierkowska oświadczyła, że wycofuje swoje dwa wnioski i zapowiedziała, że
projekt uchwały zostanie złożony na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel oznajmił, że udzieli wnioskodawcom odpowiedzi po
otrzymaniu opinii Radcy Prawnego.
Radny Daniel Domagała złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego
przyjęcia Protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy, z uwagi na fakt, że Radni otrzymali protokół
zbyt późno i nie mieli możliwości się z nim zapoznać. Radny zaproponował, aby przyjęcie
protokołu procedować na kolejnej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, że nie podda pod głosowanie wniosku Radnego,
ponieważ nie można zmieniać porządku obrad, który zawnioskował Pan Wójt.
Następnie głos zabrał Wójt i oznajmił, że wyraża zgodę na zmianę zaproponowanego porządku
obrad i przyjęcie wniosku Radnego Daniela Domagały o wykreślenie pkt. 3. Wójt dodał, że
ostatnia Sesja była długa i protokół, który jest bardzo obszerny, ukończono późnym popołudniem
w piątek.
Radny Kazimierz Dzielski opuścił obrady – liczba Radnych 16.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel stwierdził, że jeśli Wójt wyraża zgodę na usunięcie pkt. 3
dotyczącego przyjęcia Protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy, nie ma potrzeby głosowania i
pozostałe punkty porządku obrad ulegają przesunięciu. Następnie zwrócił się do Radnych, aby
podczas głosowania podnosili rękę do góry, co zgodne jest ze Statutem Gminy.
Przewodniczący Rady proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku
którego został przyjęty jednogłośnie, przy 16 głosach „za” w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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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 udzielania Państwowej Straży Pożarnej pomocy
finansowej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej .
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie inwestycji z
zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Czarny Dunajec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli
przystąpienia przez Gminę Czarny Dunajec do działań podejmowanych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
Gminy Czarny Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, poprzez wprowadzenie lokalnej uchwały antysmogowej.
8. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów
sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz powierzenia Wójtowi Gminy Czarny
Dunajec uprawnienia do ustanawiania wysokości cen i opłat za korzystanie z
obiektów sportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie
Czarny Dunajec, w roku szkolnym 2021/2022.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.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.
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżety i Spraw Statutowych poinformował, że w dniu
08 lipca b.r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji: Rozwoju, Budżetu i Spraw
Statutowych oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, na którym wydano
pozytywne opinie dla projektów uchwał, zawartych w pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
Radna Zofia Kierkowska odniosła się do kwoty 10.000,00 zł. zawartej w budżecie, która została
przeznaczona na obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Czerwiennem i poprosiła, aby na
tego typu uroczystości przeznaczać w miarę możliwości większe kwoty.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, 16 głosami „za”
podjęła Uchwałę Nr XXXIV/333/2021 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.
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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 i przychodów w budżecie na rok 2021, wydatków, przychodów i
rozchodów w budżecie na rok 2022, wydatków i rozchodów na lata 2023-2032 oraz objaśnień w
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Radny Paweł Dziubek zwrócił się do Pani Skarbnik i zapytał, dlaczego autopoprawka do
przedmiotowego projektu uchwały nie została zaopiniowana przez Radcę Prawnego.
Skarbnik wyjaśniła, że Radca Prawny opiniuje podstawę prawną uchwały, a w tym przypadku
nie uległa ona zmianie.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, 15 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymał się”, podjęła Uchwałę Nr XXXIV/334/2021 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.
Następnie Przewodniczący Tadeusz Czepiel udzielił głosu Sołtysowi wsi Pieniążkowice, który
odniósł się do kwoty 101.000,00 zł., ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20212022 i zapytał, czy przetarg już się odbył i kto go wygrał. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że po
zapytaniu ofertowym, kwota wyniosła 98.400,00 na projekt, ale każde zadanie wymaga
dodatkowej kwoty 2.600,00 zł. i jest to związane z ostatecznym przeliczeniem zadania.
W związku z tym , że w budżecie zabezpieczono ok. 70.295,00 zł., dołożono brakującą kwotę,
aby móc podpisać umowę z wykonawcą projektu. Umowę podpisano z projektantem Panem
Janem Okowińskim z Nowego Sącza.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby informowano Sołtysów na bieżąco o szczegółach i
postępach w realizowaniu inwestycji w poszczególnych sołectwach.
Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Państwowej Straży Pożarnej pomocy
finansowej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej.
Skarbnik Gminy Monika Styrczula poinformowała na wstępie, że zmieniły się podstawy prawne
i w związku z tym do przedmiotowego projektu uchwały wprowadzono autopoprawkę, która
została pozytywnie zaopiniowana i podpisana przez Radcę Prawnego.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, 15 głosami
„za”, 1 głosem „wstrzymał się” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/335/2021 w sprawie, udzielania
Państwowej Straży Pożarnej pomocy finansowej za pośrednictwem Wojewódzkiego
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, która wraz z protokołem imiennego
głosowania stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Projekt uchwały zaprezentował Kierownik Geodezji i Ochrony Środowiska Mariusz Hajduk,
który wyjaśnił, że w celu aktywnego przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza na terenie
Gminy Czarny Dunajec, a w konsekwencji znacznemu ograniczeniu szkodliwego oddziaływania
zjawiska jakim jest niska emisja na zdrowie ludności i lokalne środowisko przystępuje się do
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uchwalenia Regulaminu, który określa zasady udzielania, tryb postępowania i sposób rozliczania
dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Czarny Dunajec.
Zakresem przedmiotowym dotacji objęto następujące przedsięwzięcia:
1) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym
zastąpieniem ich przez nowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego;
2) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym
zastąpieniem ich przez nowe źródło ciepła w postaci kotła na pellet;
3) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym
zastąpieniem ich przez nowe źródło ciepła w postaci odnawialnego źródła energii OZE
(pompy ciepła, panele fotowoltaiczne);
Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2020 r. poz. 1219, 1565, 1378, 2338, 1815, 2127 i z 2021 r. poz. 868, 802), finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu z budżetu gminy lub
budżetu powiatu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
realizowanych m.in. przez osoby fizyczne.
Ustęp 5 wspomnianego artykułu nadaje radzie gminy możliwość stanowienia w drodze uchwały
o kryteriach wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, a także tryby postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczenia.
Niniejszy Regulamin dopuszcza również możliwość udzielania dofinansowania do wymiany
źródła ciepła podmiotom, które jednocześnie starają się lub uzyskały już możliwość
dofinansowania wymiany źródła ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze.
Umożliwienie właścicielom budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec,
korzystania z gminnego programu dotacyjnego oraz z Programu Czyste Powietrze będzie
stanowiło dodatkową zachętę do wymiany źródła ogrzewania.
Kończąc, Kierownik poinformował o przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały i
regulaminu, która polega na wykreśleniu zmian dotyczących pomocy de minimis, ponieważ do
Urzędu wpłynęła opinia UOKiK-u, gdzie wskazano, że należy dokonać korekty uchwały w
zakresie pomocy de minimis oraz określić czas na jaki jest podjęta uchwała. Wiąże się to z
dokonaniem zmian po wcześniejszej konsultacji z UOKiK. Po ich zaakceptowaniu oraz
przyjęciu zmiany regulaminu przez Radę Gminy możliwe będzie udzielanie pomocy de minimis
mieszkańcom Gminy.
Radny Paweł Dziubek zapytał, czy wysokość dotacji jest taka sama w programie „Czyste
powietrze” jak w programie gminnym, który właśnie jest procedowany. Kierownik wyjaśnił, że
nie, ponieważ wysokość dotacji w programie „Czyste powietrze” jest zależna od dochodu
wnioskodawcy, a w programie lokalnym nie.
Radny Paweł Dziubek stwierdził, że w programie „Czyste powietrze” można uzyskać większe
dofinansowanie, a program lokalny obecnie zatwierdzany jest podobny. Radny dodał, że należało
dokładniej przeanalizować wprowadzenie nowego programu pomocowego, który wiąże się z
podjęciem uchwały wprowadzającej ograniczenia.
Kierownik Mariusz Hajduk oznajmił, że §5, ust. 3 dopuszcza łączenie programów.
Radny Tomasz Garbaciak zapytał, czy jeśli po uzgodnieniu z UOKiK i wprowadzeniu
odpowiednich zmian, następna uchwała będzie wiązała się z wprowadzeniem pomocy de
minimis. Kierownik wyjaśnił, że kolejna uchwała będzie dotyczyła wyłącznie zapisu o pomocy
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de minimis, czyli dla osób, które w budynkach mieszkalnych mają wydzieloną część (nie
większą niż 30%) przeznaczoną na działalność gospodarczą.
Radny Daniel Domagała zapytał, czy mieszkańcy będą zobligowani do likwidacji starego
paleniska i zamontowaniu pompy ciepła jednocześnie z panelami fotowoltaicznymi. Kierownik
wyjaśnił, że jeżeli mieszkaniec zlikwiduje swoje nieekologiczne źródło ogrzewania, będzie mógł
zadecydować, jakie źródło energii odnawialnej chce u siebie zainstalować, może zainstalować
obydwa. Kierownik dodał, że jeśli ktoś ma już ekologiczny piec piątej generacji, również może
skorzystać z dotacji i zainstalować jedno ze źródeł energii odnawialnej.
Radny Czesław Wajda zwrócił uwagę na potrzebę powiadomienia mieszkańców, że najpierw
należy podpisać umowę, a potem wymienia się kocioł. Kierownik oznajmił, że po zatwierdzeniu
przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały, mieszkańcy będą informowani o obowiązującej
procedurze ubiegania się o dotację.
Radna Bogumiła Kokoszka zapytała, czy kwota dofinansowania do kotłów na drewno, do
którego mieszkańcy mają dostęp, będzie taka sama jak do kotłów na pellet. Kierownik oznajmił,
że będzie to ta sama kwota, czyli 4.000,00 zł.
Radny Tadeusz Dusza zauważył, że fakt o możliwym dofinansowaniu do kotłów na drewno
trzeba nagłośnić, ponieważ mieszkańcy mają łatwy dostęp do tego rodzaju opału. Kierownik
zapewnił, że mieszkańcy będą o tym informowani. Zaznaczył, że w ramach programu „Czyste
powietrze”, dofinansowanie będzie możliwe do kotłów zgazowujących drewno i są dużo droższe
od tradycyjnych kotłów na drewno. Kierownik dodał, że od 1 stycznia b.r., w Małopolsce, nie ma
dotacji na kotły opalane ekogroszkiem.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 16
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/336/2021 w sprawie, przyjęcia Regulaminu
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie
inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Czarny Dunajec, która wraz z
protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. Pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli
przystąpienia przez Gminę Czarny Dunajec do działań podejmowanych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny
Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
poprzez wprowadzenie lokalnej uchwały antysmogowej.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Kierownikowi Geodezji i Ochrony Środowiska
Mariuszowi Hajdukowi, który wyjaśnił, że przedłożony projekt uchwały ma za zadanie
wyrażenie woli przystąpienia przez Gminę Czarny Dunajec do działań podejmowanych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny
Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
poprzez wprowadzenie lokalnej uchwały antysmogowej.
Lokalna Uchwała Antysmogowa obowiązuje m.in. w Krakowie. Jak dowodzą analizy
przeprowadzone w 2021 r. przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, średnie stężenie
benzo(a)pirenu w sezonie grzewczym w Krakowie spadło w latach 2014-2020 o 42,82%.
Jednocześnie w przypadku pozostałej części województwa, bez uwzględnienia Krakowa, średnia
ta wzrosła o 14,41%. Do tak znaczącej redukcji w Krakowie przyczynił się m.in. zakaz spalania
paliw stałych wprowadzony w 2019 r. Jak wskazano wyżej, spalanie paliw stałych w sektorze
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komunalno-bytowym odpowiada za niemal 95% emisji benzo(a)pirenu. Znacząca poprawa
jakości powietrza na terenie Krakowa potwierdza zaś słuszność wprowadzania dodatkowych
ograniczeń związanych z eksploatacją urządzeń na paliwa stałe, szczególnie węgla, który przed
wprowadzeniem zakazu był wykorzystywany do celów grzewczych w wielu gospodarstwach
domowych na obszarze Krakowa. Działania te oraz ich efekty stanowią motywacje do
podejmowania dodatkowych inicjatyw związanych z ograniczeniem wykorzystania instalacji
grzewczych zasilanych paliwami stałymi.
Wejście w życie lokalnej uchwały antysmogowej a w konsekwencji zakazanie spalania paliw
stałych na terenie Gminy Czarny Dunajec od 2030 r., może skutecznie doprowadzić do poprawy
jakości powietrza na terenie Gminy Czarny Dunajec, która jako uzdrowisko dodatkowo winna
podejmować skuteczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
W Polsce rocznie umiera ok. 45 tys. osób z powodu smogu. Poziom zanieczyszczeń powietrza
mający wpływ na zdrowie ludzi ma również przełożenie na długofalowe strategie Polski. W
polityce energetycznej Polski do 2040 r. przyjętej przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r.
założono odejście od możliwości spalania węgla w domach jednorodzinnych już od 2030 r. oraz
że do pokrywania potrzeb cieplnych w sposób indywidualny powinno się wykorzystywać źródła
o możliwie najniższej emisyjności np. odnawialne źródła energii.
Podkreślenia wymaga również fakt, iż sprostanie wymaganiom w zakresie warunków
technicznych (WT 2021) dla nowopowstających budynków eliminuje wykorzystanie węgla ze
względu na wymagany wskaźnik (poziom) efektywności energetycznej (roczne zapotrzebowanie
budynku na energię). Spośród istniejących paliw służących ogrzewaniu budynków jedynie
biomasa pozwoli na osiągnięcie tego wskaźnika. W związku z tym montowanie instalacji
węglowych w nowych budynkach zostało znacząco ograniczone już od 2020 r.
Podkreślenia wymaga również fakt, iż okres wdrażania lokalnej uchwały antysmogowej jest
dłuższy niż okres użytkowania większości kotłów na paliwa stałe. Okres gwarancji kotłów na
węgiel 5 klasy - norma PN-EN 303-5:2012 lub spełniających wymagania dyrektywy ws.
ekoprojektu wynosi najczęściej od 3 do 5 lat. W większości przypadków przed wejściem
w życie lokalnej uchwały antysmogowej okres życia zakupionych kotłów już minie.
Narzędziem prawnym umożliwiającym wprowadzenie lokalnych ograniczeń są tzw. uchwały
antysmogowe. W ramach tych narzędzi prawnych proponuje się wprowadzenie całkowitego
zakazu jedynie w odniesieniu do eksploatacji urządzeń zasilanych węglem, a nie względem
wszystkich urządzeń na paliwa stałe. W przypadku instalacji grzewczych na biomasę,
w szczególności drewno, w stosunku do nowo instalowanych urządzeń, proponuje się dodatkowe
wymagania w zakresie emisyjności pyłów (w odniesieniu do kotłów) oraz związane z ich
konstrukcją i wyposażeniem w dodatkowe urządzenia zwiększające efektywność (w odniesieniu
do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).
Główne założenia lokalnej uchwały antysmogowej to:
1. Zakaz stosowania węgla od 1 stycznia 2030 r. Objęcie zakazem dotyczy następujących
rodzajów instalacji:
- kotłów tj. instalacji, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania;
- miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń tj. instalacji wydzielających ciepło poprzez
bezpośrednie przenoszenie ciepła lub w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
systemu dystrybucji gorącego powietrza (ogrzewacze pomieszczeń, piece, kominki, trzony
kuchenne, piece kaflowe i inne).
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Powyższe oznacza, że od 1 stycznia 2030 roku nie będą eksploatowane żadne źródła ogrzewania
zasilane węglem.
2. Od wejścia w życie lokalnej uchwały antysmogowej zakazuje się spalania mułów węglowych,
flotokoncentratów, węgla brunatnego, dowolnej mieszaniny paliw (o których mowa wcześnie) z
dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, zawierającą mniej niż 85% węgla kamiennego,
biomasy o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
3. Wprowadzenie zakazu instalacji nowego kotła lub miejscowego podgrzewacza pomieszczeń
na węgiel od 1 stycznia 2022 roku.
4. Uchwała dopuszcza możliwość spalania biomasy o wilgotności w stanie roboczym nie
wyższej niż 20%.
5. Lokalna uchwała antysmogowa utrzymuje terminy wymiany aktualnie eksploatowanych
urządzeń z terminami wynikającymi z treści uchwały antysmogowej dla Województwa
Małopolskiego.
Radny Paweł Dziubek zapytał, czy z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały, będzie
obowiązywał zakaz montażu kotłów na ekogroszek. Kierownik wyjaśnił, że zakaz obowiązywał
będzie od 1 stycznia 2022 r.
Radny Paweł Dziubek zapytał, kiedy należy wymienić kotły na ekogroszek. Kierownik wyjaśnił,
że nadal pozostają aktualne zapisy uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego z
2017 r., które nakazują, aby kotły bezklasowe, pierwszej i drugiej klasy, wymienić do końca
2022 r., kotły trzeciej, czwartej klasy wymienić do końca 2026 r. Natomiast, kiedy wejdzie w
życie uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, kotły piątej klasy, trzeba będzie wymienić
do końca 2029 r.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel zwrócił się do Kierownika Mariusza Hajduka i zapytał, czy
faktycznie podjęcie przedmiotowej uchwały lub jej niepodjęcie, nie będzie miało wpływu na
funkcjonowanie uchwały o dotacjach, która została podjęta w pkt. 6. Kierownik poinformował,
że poprzednio procedowana uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w zakresie udzielania
dotacji przez Gminę, natomiast w tym przypadku Gmina wyraża wolę przystąpienia do działań
podjętych przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Kierownik dodał, że niepodjęcie
przedmiotowej uchwały może skutkować ograniczeniem w przystępowaniu Gminy do różnych
programów pomocowych.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, 14 głosami
„za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymał się”, podjęła Uchwałę Nr XXXIV/337/2021 w
sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli przystąpienia przez Gminę
Czarny Dunajec do działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny Dunajec ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, poprzez wprowadzenie lokalnej
uchwały antysmogowej, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 9 do
niniejszego protokołu.
Radny Czesław Wajda zwrócił się do Kierownika Mariusza Hajduka i zapytał, czy podjęcie
powyższej uchwały, wiąże się z otrzymaniem dofinansowania dla osób najuboższych, w
wysokości 70%.
Kierownik wyjaśnił, że jednym z warunków ubiegania się o dotację w programie „Stop Smog” i
pozyskania 70% kosztów kwalifikowanych na wymianę źródła ogrzewania jest posiadanie
lokalnej uchwały antysmogowej.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy stwierdzenie Marszałka Województwa Małopolskiego
o konsekwencjach nieposiadania przez Gminy lokalnych uchwał antysmogowych zostało

11

przesłane do tut. Urzędu w wersji pisemnej, czy miało jedynie formę ustną. Kierownik wyjaśnił,
iż takie słowa padły jedynie w rozmowie z Marszałkiem, a nie miały formy pisemnej.
Ad. Pkt. 8. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2025.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GOPS Rafał Wilkus. Następnie poinformował o błędzie w
zapisie wejścia w życie uchwały, w §3, gdzie jest zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem
01 stycznia 2021 r., a powinno być: Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od
01 stycznia 2021 r.
Dyrektor dodał, że w związku z pandemią, prace wydłużyły się i dlatego projekt został
przygotowany dopiero teraz.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował o
pozytywnej opinii Komisji dla procedowanego projektu uchwały.
Wobec braku pytań ze strony Radnych przystąpiono do głosowania w sprawie projektu uchwały
z uwzględnieniem poprawki w §3.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, 16 głosami
„za”, podjęła Uchwałę Nr XXXIV/338/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2025, która wraz z protokołem
imiennego głosowania – stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. Pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów
sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz powierzenia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec
uprawnienia do ustanawiania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor GZO Iwona Wontorczyk i wyjaśniła, że w obszarze
normowanym niniejszą uchwałą obowiązuje już Uchwała Nr XXXIV/360/2018 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 11 czerwca 2018 r. Konieczność zastąpienia dotychczas obowiązującego
aktu prawa miejscowego spowodowana została znaczną intensywnością wykorzystania obiektów
gminnych przez kluby sportowe realizujące zadania powierzone przez Gminę. Zapisy ww.
Uchwały przewidują w takich przypadkach zupełne i bezwarunkowe zwolnienie z opłat.
Powoduje to istotne zmniejszenie możliwości odpłatnego i komercyjnego wynajmu gminnych
obiektów sportowych, a tym samym dochody z tytuły opłat za korzystanie w coraz mniejszym
stopniu pokrywają koszty utrzymania. Przekazanie Wójtowi Gminy kompetencji do stosowania
zwolnień, czy też ulg w postaci opłat obniżonych, pozwoli na bardziej elastyczne
gospodarowanie ww. obiektami, poprzez dostosowanie polityki opłat do aktualnego stopnia
zainteresowania i wykorzystania. Umożliwi tym samym bieżące zbalansowanie potrzeby o
charakterze społecznym – tj. preferencyjnego udostępniania obiektów podmiotom realizującym
ważne dla mieszkańców zadania z zakresu sportu – z potrzebą częściowego przynajmniej
pokrywania kosztów funkcjonowania gminnych obiektów z dochodów uzyskanych z tytułu ich
użytkowania.
Dyrektor poinformowała o sugestii Radnych na posiedzeniu połączonych Komisji Rozwoju,
Budżetu i Spraw Statutowych i Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby w regulaminie, w §4, pkt. 8
słowo „może”, zastąpić słowem „powinien”, czyli: „zarządzający obiektem sportowym powinien
ustalić szczegółowy, dostosowany do danego obiektu regulamin jego użytkowania; regulamin ten
nie może wykraczać poza zasady określone niniejszym regulaminem”. Zmiana została
skonsultowana z Radcą Prawnym. Następnie Dyrektor Iwona Wontorczyk poprosiła o dopisanie
w §3, pkt. 5 Gmina Czarny Dunajec.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zofia Kierkowska poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji dla procedowanego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawek przedstawionych
przez Panią Dyrektor.
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Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, 16 głosami
„za”, podjęła Uchwałę Nr XXXIV/339/2021 w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z
obiektów sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz powierzenia Wójtowi Gminy Czarny
Dunajec uprawnienia do ustanawiania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
sportowych, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 11 do niniejszego
protokołu.

Ad. Pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w
gminie Czarny Dunajec, w roku szkolnym 2021/2022.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor GZO Iwona Wontorczyk. Podjęcie uchwały dot. średniej
ceny jednostki paliwa w gminie Czarny Dunajec na rok szkolny 2021/2022 jest związane ze
zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile
dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych realizują
rodzice.
Zgodnie z art. 39 a ustawy z 16 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 poz.
910 ze zm.), zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie
wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Zgodnie z art.39a ust.
3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy,
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto
średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny Pb95 i Pb98 ustalonych protokolarnie
składem komisji w dniu 25 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zofia Kierkowska poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji dla procedowanego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 16 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, 16 głosami
„za”, podjęła Uchwałę Nr XXXIV/340/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek
paliwa w gminie Czarny Dunajec, w roku szkolnym 2021/2022, która wraz z protokołem
imiennego głosowania – stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. Pkt. 11. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos zabrał Sołtys wsi Odrowąż Józef Bobek i wyraził swoje
niezadowolenie z faktu, że Sołtysi podczas posiedzenia Sesji są ulokowani na krzesłach, pod
ścianą i nie mają stolików, a dokumenty muszą trzymać na kolanach.
Przewodniczący zapewnił, że postara się razem z Wójtem, aby zapewnić Sołtysom lepsze
warunki i dodał, że ta sytuacja ma związek z obostrzeniami, które wprowadzono w czasie
pandemii.
Następnie Radny Paweł Dziubek zwrócił się do Wójta, aby poważnie traktował uwagi jakie
zgłaszają Radni, ponieważ ustalono, że rozmowy na temat uchwały antysmogowej będą jeszcze
prowadzone z Radnym, a tymczasem Radni otrzymują w ostatniej chwili projekt uchwały o
przystąpieniu Gminy Czarny Dunajec do działań Sejmiku Województwa Małopolskiego w
zakresie lokalnej uchwały antysmogowej. Dodatkowo Radny Paweł Dziubek zwrócił się do Pana
Wójta o częstsze konsultacje dotyczące przedkładanych uchwał, w takim przypadku Radni będą
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mieć więcej czasu na zapoznanie się z projektami uchwał i zasygnalizowanie ewentualnych
uwag.
Następnie Przewodniczący Tadeusz Czepiel udzielił głosu Sołtysowi wsi Pieniążkowice. Sołtys
Jan Gawron zwrócił się z zapytaniem, jaka inwestycja wykonywana jest na działkach
zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej w stronę Pieniążkowic za żwirownią. Dalej wskazał,
iż mieszkaniec Pieniążkowic przychodził do Wójta z prośbą o uwłaszczenie nieruchomości na
jego rzecz, lecz takiej zgody nie otrzymał, pomimo faktu, że za tę nieruchomość płacił podatki
oraz on i jego przodkowie użytkowali przedmiotową nieruchomość. W tym samym czasie Gmina
wydzierżawiła innej osobie tę działkę, nie pytając jednocześnie o opinię Sołtysa i Rady Sołeckiej
wsi Pieniążkowice. Dodatkowo Sołtys zapytał, za jaką kwotę nieruchomość została
wydzierżawiona oraz, czy Rada Gminy wyrażała zgodę na taką dzierżawę.
Wójt, odpowiadając Sołtysowi, w pierwszej kolejności wskazał, że osoba, która nie jest
właścicielem nieruchomości, nie otrzymuje nakazów płatniczych, a dodatkowo przekazał, iż
Kierownik Geodezji ustali, jaka inwestycja wykonywana jest na tych działkach.
Ad. Pkt. 12. Zakończenie obrad Sesji.
Wobec wyczerpania w całości obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel
o godz. 1410 dokonał zamknięcia XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:
Beata Stopka-Studencka
Inspektor d.s. Obsługi Rady Gminy
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