P R O T O K Ó Ł nr VI/2019
z VI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 25 marca 2019 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 14 45.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 19 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Kokoszka Bogumiła Maria,
2. Rubiś Rafał Jan.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Wójt Gminy - Marcin Ratułowski, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy –
Monika Styrczula oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy
Jednostek organizacyjnych gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodniczący Rady – Pan Tadeusz Czepiel o godz. 1000 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie kolejno:
W pkt. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Czarny Dunajec od Powiatu
Nowotarskiego zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych
obejmujących przebudowę (wraz z wykonaniem chodnika) drogi powiatowej nr 1651K Czarny
Dunajec – Poronin w Czarnym Dunajcu od km 0 +91,5 w ramach inwestycji pn.:
„ Zagospodarowanie części Rynku w Czarnym Dunajcu – place pomiędzy kościołem a plebanią”
oraz pełnienia funkcji zarządcy odcinka drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin.
W pkt. 24. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W związku z tym dotychczasowe pkt. 23 i 24 uległy przesunięciu w dalszej kolejności.
Uzasadnienia do pierwszego projektu uchwały udzielił Antoni Chlebek – Kierownik Referatu
Budownictwa informując, iż gmina zamierza zawrzeć porozumienie ze Starostwem Powiatowym
w Nowym Targu w sprawie zagospodarowania placu parkingu pomiędzy plebanią a kościołem.
Aktualnie gmina jest w fazie końcowej jeśli chodzi o projekt budowlany, który posłuży do
złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, w związku z tym zawarcie takiego porozumienia
staje się koniecznym, ponieważ grunt ten nie stanowi własności gminy.
Konieczność wprowadzenia drugiego projektu uchwały uzasadniła Monika Zwijacz p.o.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Na wstępie informując o piśmie, które wpłynęło do
Urzędu Gminy od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego o uzgodnienie projektu uchwały
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Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Przyjęcie takiej uchwały wymaga uzgodnienia pozytywnego bądź też
odmowy uzgodnienia projektu uchwały przez Radę Gminy. Uzgodnienia dokonuje się w terminie
30 dni od daty otrzymania projektu uchwały. Projekt uchwały wpłynął 12 marca 2019 r.
Przedstawiony projekt uchwały przedstawia proponowane zmiany dotyczące głównie trzech
zagadnień : zakaz budowy wokół rzek, zakaz niszczenia zadrzewień oraz zakaz zniekształcania
rzeźby terenu w związku z wydobyciem kruszyw.
Proponowane zmiany do porządku obrad nie budziły wątpliwości – Przewodniczący Rady
kolejno poddał pod głosowanie :
Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Czarny Dunajec od Powiatu
Nowotarskiego zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych
obejmujących przebudowę (wraz z wykonaniem chodnika) drogi powiatowej nr 1651K Czarny
Dunajec – Poronin w Czarnym Dunajcu od km 0 +91,5 w ramach inwestycji pn.:
„ Zagospodarowanie części Rynku w Czarnym Dunajcu – place pomiędzy kościołem a plebanią”
oraz pełnienia funkcji zarządcy odcinka drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin.
W wyniku imiennego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad, przy
19 głosach „za”.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W wyniku imiennego głosowania uchwała została wprowadzona do porządku obrad, przy 19
głosach „za”.
Następnie porządek obrad z dokonaną zmianą Przewodniczący poddał po głosowanie, w wyniku
którego został przyjęty jednogłośnie, przy 18 głosach „za” w następującym brzmieniu:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Sportu za 2018 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny
Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2019 – 2029,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ.
10.Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Czarny Dunajec oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę na obszarze gminy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
12.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarny
Dunajec, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane.
1.
2.
3.
4.
5.

3

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/40/2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na rok 2019,
14.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2019 – 2024 oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na
terenie miejscowości Czarny Dunajec.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego
programu dla rodzin wielodzietnych pn: „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”
oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/47/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28
stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego
programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
23.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Czarny Dunajec od Powiatu
Nowotarskiego zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych
obejmujących przebudowę (wraz z wykonaniem chodnika) drogi powiatowej nr 1651K
Czarny Dunajec – Poronin w Czarnym Dunajcu od km 0 +91,5 w ramach inwestycji pn.:
„ Zagospodarowanie części Rynku w Czarnym Dunajcu – place pomiędzy kościołem
a plebanią” oraz pełnienia funkcji zarządcy odcinka drogi powiatowej nr 1651K Czarny
Dunajec – Poronin.
24.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
25.Interpelacje i zapytania radnych, w tym informacja Przewodniczącego o interpelacjach,
zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji,
26.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, w tym zgłoszone na poprzedniej sesji.
27.Wolne wnioski i informacje.
28.Zakończenie obrad sesji.
Radny Dusza Tadeusz nie oddał głosu.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 3. Z protokołem z V sesji Rady Gminy zapoznał się radny Bukowski Bartłomiej,
stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego przyjęcie bez
czytania.
Na pytanie Przewodniczącego Rady w sprawie ewentualnych uwag do protokołu głos zabrał
radny Tomasz Turski, który zwrócił uwagę na pewne nieścisłości dotyczące przeprowadzonego
głosowania podczas podejmowania uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu na realizację zadania inwestycyjnego, polegające na
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tym, iż błędnie podano wynik głosowania tj. 15 głosów „przeciw” i 5 głosów „za”, a winno być
15 głosów „przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących”.
Wobec powyższego dokonano stosownej poprawki w protokole V sesji Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z V sesji Rady, w wyniku
którego protokół z V sesji Rady został przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za” bez
czytania.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym złożył Marcin RatułowskiWójt Gminy.
Sprawozdanie obejmowało okres od 29 lutego 2019 r. do 24 marca 2019 r. i w formie pisemnej
zostało wraz z innymi materiałami dostarczone radnym przed sesją Rady – stanowiące zał. nr 8
do protokołu.
Poza pisemną Informacją z ważniejszych spraw, które Wójt przedstawił to :
W dniu 21 - udział w XI Międzynarodowym Forum Górskim w Zakopanem „Potrzeby Systemu
Transportowego w Powiecie Tatrzańskim i Nowotarskim na tle analizy funkcjonalnej obecnego
stanu” pod honorowym patronatem Prezydenta RP – Andrzeją Dudy. Między innymi na forum
został poruszony temat obwodnicy Chochołowa. W trakcie dyskusji omówiono 3 warianty
przebiegu obwodnicy. Wszyscy Dyrektorzy Wojewódzkiego Zarządu Dróg, jak również
i Powiatowego Zarządu Dróg opowiedzieli się za budowę obwodnicy w Chochołowie.
Bezpośrednio po odbytym spotkaniu Wójt stwierdził, że odbył rozmowę z Wicemarszałkiem
Województwa i P. Dyrektor Maj i po wyborze sołtysów zainteresowanych sołectw odbędzie
spotkanie w tym temacie w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego
kompleksowego przebiegu obwodnicy w kierunku zachodnim Podhala od Czarnego Dunajca do
granic gminy Kościelisko. Zaznaczył, że inwestycja ta znacznie przekroczy możliwości
finansowe gminy, w związku z czym pomoc państwa w tym zakresie jest niezbędna. Musi zatem
być wspólne działanie zainteresowanych 4 sołectw, Wójta i Rady Gminy, po to by wypracować
taką propozycję przebiegu drogi, która byłaby akceptowana przez wszystkich.
W dniu 22 marca w Starostwie Nowotarskim przy udziale Posła na Sejm RP Edwarda Siarki
odbyło się spotkanie w sprawie zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych w regionie
nowotarskim, oraz w temacie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego.
W dniu 14 marca odbyło się w Krakowie spotkanie z dr inż. Mateuszem Malinowskim
pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego w sprawie wykonania opracowania dla gminy Czarny
Dunajec najkorzystniejszego rozwiązania dotyczących nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Na dzień 19 marca wpłynęło 51 wniosków o likwidację azbestu w ramach projektu „Azbest –
STOP na łączną kwotę 32.968 złotych, w tym demontaż pokryć dachowych na kwotę 2. 596 zł.
27 lutego odbyło się spotkanie z udziałem instytucji „Wody Polskie” dotyczące koryt wodnych
i zabezpieczenie brzegów. Z przekazanej informacji wynika, iż jest możliwość pozyskania
środków finansowych na zabezpieczenie potoku „Bystry” w Starem Bystrym w kwocie około 70
tys. zł i potoku „Cichy” w Cichem przy drodze powiatowej w kwocie 40 tys. zł. oraz potoku
„Wielki Rogoźnik” w Starem Bystrym na kwotę 100 tys. zł.
Ponadto wykonano renowację 7 kapliczek na terenie gminy.
Od 6 lutego br. do 18 marca wpłynęło 347 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem
od stycznia wydano 606 Kart Dużej Rodziny.
Wójt Gminy poinformował, iż toalety publiczne w Czarnym Dunajcu są czynne od godz. 6 30 do
2000 w miesiącach od stycznia – kwietnia i od października do grudnia, oraz całodobowo
w miesiącach od maja do września.
Do połowy marca br. wpłynęło 96 wniosków w sprawie wsparcia finansowego dot. budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 roku na ten cel w budżecie gminy została
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zabezpieczona kwota w wysokości 300 tys. zł. z której może zostać zrealizowanych 42
wniosków, kolejne wnioski będą rozpatrywane w roku przyszłym.
Przy tej okazji Wójt poinformował, iż spółka PPK będzie realizowała zadanie dotyczące
modernizacji i rozbudowy czyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, kwota dofinansowania
wynosi 12,5 mln. zł. Prawdopodobnie jednak inwestycja oczyszczalni ścieków w Piekielniku
spadnie na barki gminy.
Z ważnych spraw inwestycyjnych, które są realizowane przez gminę to :
18 lutego br. dokonano odbioru robót w przedszkolu samorządowym w Czarnym Dunajcu –
remont sali zajęć oraz sanitariatów. Wartość zadania wyniosła 97.000 zł.
Została podpisana umowa na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi do cmentarza
w Podczerwonem. Wartość zadania 6.000 zł.
W dniu 7 marca br. dokonano odbioru dwóch zadań w Piekielniku – wykonanie oświetlenia
ulicznego dróg gminnych „Koło Tomali” i „Grelowska” – etap II. Wartość robót – 12.728 zł
i w Czarnym Dunajcu ul. Nadwodna – II etap, koszt 31.000 zł.
W dniu 12 marca br. podpisano umowę na dostawę i montaż lampy antybakteryjnej w Ośrodku
Zdrowia w Piekielniku . Wartość zadania 6.150 zł.
Dokonano utwardzenia placu za remizą OSP w Czarnym Dunajcu, koszt 2.460 zł.
Z zamówień publicznych :
W Czarnym Dunajcu –camping. Wykonano roboty budowlane związane z realizacją zadania
„Od przedszkola do seniora –strefa rekreacyjno-sportowa w Czarnym Dunajcu”, kwota 740.000
złotych. Realizacja od dnia 27 marca br. do dnia 28 czerwca 2019 r. W dniu 27 marca zawarta
zostanie umowa z wykonawcą oraz przekazany zostanie plac budowy.
Czarny Dunajec – stadion. Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej.
Wartość zadania 1.057.800 zł. Realizacja do dnia 28 czerwca br. W dniu 19 marca br. dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy planowane jest na koniec marca 2019 r.
Rozpoczyna się również budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec ul. Jana
Pawła II - na odcinku S-1 do S- 6. Wartość zadania to kwota 113.280 złotych. Wykonawca
Mrugała Piotr. Planowana jest także realizacja kanalizacji w Chochołowie, koszt około 500.000
złotych. Sprawa o tyle wydaje się skomplikowana, gdyż Konserwator Ochrony Zabytków
zamierza zadanie to objąć nadzorem archeologicznym, co może zwiększyć wydatki na to
zadanie.
Wysłano zapytanie ofertowe do trzech firm na agregat prądotwórczy na ujęciu wody w Czarnym
Dunajcu, który jest niezbędny w przypadku braku dostawy energii elektrycznej, po to by
mieszkańcy Czarnego Dunajca korzystający z wodociągu nie mieli przestoju w dostarczaniu
wody. Termin składania ofert do dnia 26 marca br. Koszt zadania wyniesie około 82.110 zł.
W dniu 11 marca odbyto spotkanie z konserwatorem zabytków z Delegatury w Nowym Targu
w sprawie budynku posądowego w Czarnym Dunajcu. Z uzyskanej informacji wynika, że obiekt
ten zostanie wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków, w związku z czym skomplikuje to
realizację zadania, które gmina planuje wykonać. Pojawiła się również konieczność wymiany
pokrycia dachowego. Dlatego też podjęta została decyzja o rezygnacji z dotacji, która i tak nie
pokryje w całości zadania, szacowanego w granicach 10 mln. złotych. W przypadku gdy obiekt
zostanie wpisany do rejestru zabytków będzie możliwe pozyskanie funduszy na kompleksową
modernizację, wtedy to można pomyśleć o przeniesieniu do tego budynku siedziby Urzędu
Gminy.
Na koniec Wójt zwrócił uwagę na trudne warunki jakie panują w budynku apteki starej apteki,
w której mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wielokrotnie już klienci tego Ośrodka
zwracali uwagę, iż w warunki w których są przyjmowani nie są wystarczające. Dodał, że te
skargi częściowo są zasadne, ponieważ trudno sobie wyobrazić klienta który przychodzi do biura
tegoż Ośrodka po pomoc i swoje problemy musi ujawnić w obecności paru pracowników
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socjalnych, którzy pracują w jednym pomieszczeniu. W budynku tym nie ma oddzielnego pokoju
w którym taki klient mający trudną sytuację życiową mógłby zostać przyjęty.
W związku z tym powstał taki pomysł, by Ośrodek Pomocy przenieś do pomieszczeń
znajdujących się w Ośrodku Zdrowia w Czarnym Dunajcu, a zwolnionych po Agencji
Restrukturyzacji Rolnictwa. Takie rozwiązanie byłoby wyjściem z tej trudnej sytuacji lokalowej.
Wójt stwierdził, iż w najbliższym czasie sprawa ta na pewno będzie jeszcze tematem posiedzenia
merytorycznych komisji Rady, które pochylą się nad tym tematem.
Do złożonego Sprawozdania zapytania wnieśli :
radny Tomasz Turski odnosząc się do spotkania udziałowców Spółki Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne pytał czy jedynym tematem była modernizacja oczyszczalni
ścieków w Czarnym Dunajcu i budowa oczyszczalni w Piekielniku.
Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że był również poruszony ważny temat związany
z osadami pościekowymi i wzrostem cen za ich utylizację, co może odbić się na wysokości
taryfy za ścieki dla gmin będących udziałowcami w spółce o kwotę około 2 zł.
radny Turski Tomasz stwierdził, że gmina zmierza w kierunku samodzielnej gospodarki
ściekowej, jak będzie to wyglądało w przypadku miejscowości Piekielnik.
Wójt stwierdził, że przystępując do zadania w Piekielniku należy mieć pewność, że gmina
wydatkując własne środki, oraz pozyskując potencjonalne dofinansowanie czy to z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, czy też z Wojewódzkiego Funduszu, po pierwsze będzie
w stanie sfinansować to zadanie, a następnie ewentualnie czy będzie w stanie utrzymać
funkcjonowanie takiej oczyszczalni, która bezpośrednio byłaby zarządzana przez Gminny Zakład
Komunalny, który w takiej sytuacji należałoby utworzyć. Wcześniej jednak należy wykonać
odpowiednie opracowanie przez wyspecjalizowaną firmę.
Radny poparł taki kierunek działania zwracając jednocześnie na ogromny koszt związany
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu w wysokości 12,5 mln zł.
Wójt dodał, że zadanie to będzie realizowało Przedsiębiorstwo Komunalne, natomiast budowa
oczyszczalni ścieków w Piekielniku to kwota około 20 mln. zł. Zadanie to na pewno będzie
tematem dyskusji w najbliższych miesiącach, gdyż zadanie rzędu 20 mln zł obciążające budżet
gminy musi zostać dostatecznie rozeznane.
Dalej radny pytał o przetarg na termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej, czy
został przeprowadzony przetarg.
Wójt poinformował, że przetarg jest w trakcie i po ograniczeniu do 5 obiektów przewidzianych
do termomodernizacji, wreszcie zostanie rozstrzygnięty i gmina będzie mogła przystąpić do
realizacji tego zadania.
W związku z zapowiadanym przez Wójta audytem w urzędzie gminy, radny zapytał czy został
on przeprowadzony, gdyż jego zdaniem ilość urzędników wzrasta.
Wójt stwierdził, że w tej sprawie prowadzi konsultacje, kto ewentualnie podjął by się audytu tak
wielkiej gminy, prawdopodobnie audyt zostanie podzielony na kilka części. W pierwszej
kolejności audytem zostanie objęty Gminny Zespół Oświatowy, dopiero jednak po zatwierdzeniu
arkuszy organizacyjnych. W kwestii zatrudniania nowych pracowników Wójt poinformował, że
są przyjmowani na miejsca zwalniane przez pracowników odchodzących na emerytury.
Na tym w całości został wyczerpany pkt. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między
międzysesyjnym – stanowiące zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami złożył – Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy.
Do przedmiotowej Informacja ustosunkował się radny Turski Tomasz, który w imieniu Klubu
Radnych, który reprezentuje wyraził pogląd, iż radni tego Klubu chcieliby uczestniczyć
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w ważnych spotkaniach i mieć wpływ na pewne sprawy, a o których dowiadują się zazwyczaj po
fakcie.
Odniósł się również do organizowanych szkoleń i wyjazdów z jakich środków są pokrywane, czy
jest odrębny budżet na ten cel.
Przewodniczący w sprawie wyjazdu stwierdził, że głównym inicjatorem wyjazdu był radny T.
Garbaciak, który nawiązał kontakt z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w sprawie
opracowania koncepcji kanalizacji dla miejscowości z części południowej gminy i gospodarki
odpadami komunalnymi. Osobiście został poproszony by wziął udział w takim wyjeździe.
Informacja stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził pięciominutową przerwę.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Sportu za 2018 rok przedstawiła Anna
Trebunia-Wyrostek –Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Stwierdził, ze Program realizowany jest w oparciu o działalność Klubów Sportowych. Są to
działania związane z upowszechnianiem sportu jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży.
W załączonym Sprawozdaniu w tabelach zostały wykazane koszty związane głównie
z zatrudnieniem trenerów prowadzących zajęcia sportowe, oraz koszty transportu i zakupu
sprzętu. Umowy trenerskie stanowią około 2/3 kosztów realizacji tego Programu. W 2018 roku
zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 50.000 złotych. W trakcie realizacji
programu przeprowadzono kontrole zajęć, oraz średnią liczbę uczestników biorących udział
w zajęciach w poszczególnych szkółkach.
Do złożonego Programu pytań nie wnoszono, przez aklamację zostało przyjęte do akceptującej
wiadomości – stanowiące zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.7. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2019 rok złożyła Skarbnik Gminy – Monika
Styrczula.
W Dochodach zmiany dotyczyły :
Dział 758 – zmniejszenie subwencji oświatowej na 2019 r. o kwotę 383.126 zł,
Dział 855 – zwiększenie kwot dotyczących zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z lat
ubiegłych na łączną kwotę 22.000 zł,
Dział 926 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 32.600 zł dotacja na projekt „Umiem pływać” –
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz o kwotę 11.475 zł na dofinansowanie zajęć sportowych
z elementami gimnastyki korekcyjnej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zwiększenie planu
dochodów o kwotę 29.900 zł (z podatku VAT odliczonego od zadania „Budowa boiska
sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Czarny Dunajec”.
Po stronie wydatków :
Zmiany dotyczyły zadań :
Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 60016 na remont dróg gminnych
w miejscowości Ratułów na zakup działki w tej miejscowości kwota – 10.000 zł,
Dział 851- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85153 o kwotę 11.400 zł i w rozdz. 85154
kwota 79.727 zł. Zwiększenie wynika z wyższych niż zaplanowano w 2018 dochodów za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 36.992 zł i niewykonanych wydatkach
w 2018 r. – kwota 49.135 zł.
Dział 855 – zwiększenie planu w rozdz. 85501 o kwotę 11.000 zł i w rozdz. 85502 kwota 11.000
zł – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat
ubiegłych wraz z odsetkami.
Dział 926 – zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92605 na realizację projektów „Gimnastyka
korekcyjna” i „Umiem pływać” o kwotę 44.075 zł, na realizację projektu „od przedszkola do
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seniora strefa rekreacyjno-sportowa w miejscowości Czarny Dunajec kwota 160.000 zł (koszty
kwalifikowane projektu kwota po przetargu 143.000 zł + 17.000 zł nadzór inwestorski).
Zwiększenie planu wydatków na kwotę 160.000 zł w rozdz. 92601 na zadanie ”Budowa boiska
sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Czarny Dunajec” (wyższa kwota po
przetargu). Podatek VAT z tego zadania zostanie odliczony.
Przed przystąpieniem do głosowania – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw
Statutowych poinformował o wydanej przez komisję pozytywnej opinii do propozycji zmiany
budżetu gminy na 2019 rok. W uzasadnieniu zwrócił uwagę na aurę zimową, która
spowodowała, że tzw. „Wolne środki” zostały uruchomione na zimowe utrzymanie dróg, a teraz
galopujące ceny towarów i usług w budownictwie powodują, że zaplanowana nadwyżka
budżetowa maleje. Jednak biorąc pod uwagę zadania jakie są zaplanowane do realizacji
wymagają finansowania, by mogły być zrealizowane i to w jak najszybszym tempie, dlatego jeśli
się będzie utrzymywać taka sytuacja na rynku jak obecnie, to siła nabywcza tych środków będzie
z dnia na dzień malała. Dlatego wydając pozytywną opinię Komisja wzięła ten aspekt pod
uwagę.
Do zmian w budżecie głos zabrał radny Turski Tomasz pytając o wysokość tzw. „Wolnych
środków”, oraz zwrócił uwagę na fakt, iż wzrasta deficyt budżetu gminy.
Skarbnik Gminy podała, iż wysokość „Wolnych środków” wynosi 4.242.333,11 złotych.
Odnośnie deficytu stwierdziła, że jest to wirtualny deficyt, ponieważ na zadania inwestycyjne nie
jest zaciągane zadłużenie. W przypadku gdy do budżetu wprowadzane są środki z roku
poprzedniego automatycznie rośnie deficyt, ponieważ wydatki są wyższe w stosunku do
dochodów zaplanowanych w roku 2019. Generalnie stwierdziła, iż deficyt nie jest powodowany
tym, że gmina się zadłuża, lecz wprowadzeniem środków do budżetu w celu zrealizowania
inwestycji.
Dalej radny Turski T. ciągnąc swoją narrację pytał czym jest powodowane zmniejszenie
subwencji oświatowej o kwotę 383.126 złotych.
Wyjaśnień udzieliły : Skarbnik Gminy wyjaśniając, iż kwota subwencji zaplanowana w projekcie
budżetu w październiku roku poprzedniego była wyższa właśnie o 383.126 zł, niż to wynikało
z wyliczenia dokonanego przez Ministerstwo na jednego ucznia, oraz szczegółowe wyliczenie
algorytmu wskaźnika subwencji oświatowej podała Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego –
Iwona Wontorczyk.
Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr VI/56/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy, oraz zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy
Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku, która wraz z protokołem imiennego
głosowania stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścili radni : Dzielski K. i Marduła K. Aktualna ilość Radnych
wynosi -17.
Ad. pkt.8. W następstwie dokonanych zmian kwot dochodów i wydatków, oraz przychodów
budżetu gminy zmianie uległa również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy. Dodatkowo do
Wieloletniej Prognozy wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie :” Od przedszkola do
seniora strefa rekreacyjno- sportowa w miejscowości Czarny Dunajec” poprzez zwiększenie
wartości przedsięwzięcia w 2019 r. o kwotę 160.000 złotych i „Budowa boiska sportowego
o nawierzchni sztucznej w miejscowości Czarny Dunajec” poprzez zwiększenie wartości
przedsięwzięcia w 2019 r. o kwotę 160.000 zł.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji przystąpiono do podejmowania uchwały:
Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr VI/57/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarny Dunajec na lata 2019 -2029, która wraz z protokołem imiennego głosowania
stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 9. Pomoc finansowa na rzecz gminy Nowy Targ dotyczyła pokrycia kosztów imprezy
„Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu”. Kwota w wysokości 10.000
złotych jaka będzie udzielona, została wcześniej zabezpieczona w budżecie gminy na 2019 rok.
Pytań nie wnoszono, podjęta została uchwała:
Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr VI/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Gminy Nowy Targ, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 13 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Cykl uchwał oświatowych do podjęcia przez Radę Gminy przedłożyła Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego – Iwona Wontorczyk.
Stwierdziła, iż Uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych ma kluczowe
znaczenie dla całej oświaty na terenie gminy Czarny Dunajec, ponieważ na jej podstawie będą
ustalane i zatwierdzane arkusze organizacyjne. Poprzednia uchwała w tej sprawie obowiązywać
będzie do 31 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające Prawo oświatowe, uchwały w sprawie planu sieci szkół obowiązują jedynie dwa
lata, dopóki nie zakończy się cały cykl reformy oświatowej. W związku z tym, że reforma
oświatowa jest na finiszu należy podjąć nową uchwałę w sprawie planu sieci szkół. Dyrektor
dodała, że przedkładany projekt uchwały nie wprowadza żadnych zmian, sieć szkół pozostaje na
tych samych zasadach jaka była do tej pory. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Kuratora
Oświaty jak również Związków Zawodowych działających na terenie gminy. Ponadto uchwała
uzyskała akceptację Komisji Oświaty Rady Gminy, która wydała pozytywną opinię.
Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/59/2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy, która wraz z protokołem imiennego
glosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. pkt. 11. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący
obowiązany jest określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze. Organ prowadzący w gminie Czarny Dunajec, uwzględniając postulaty związków
zawodowych, nauczycieli, jak również Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki postanowił
ustalić wymiar pensum nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących
w grupach mieszanych na poziomie 22 godzin. Uchwała obowiązywać będzie od 1 września
2019 r. jednakże należy mieć świadomość, że arkusze organizacyjne opracowywane są na
wrzesień, więc Dyrektorzy będą znać zasady jakie należy przyjąć do arkuszy w przypadku
nauczycieli, którzy mają pensum mieszane w oddziałach przedszkolnych.
Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Komisji Oświaty pozytywnej opinii, przystąpiono do
podejmowania uchwały :
Rada Gminy w obecności 17 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/60/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 15 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 12. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów
prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, dzięki którym nauczyciele mogą się dokształcać,
rozwijać swój warsztat pracy. Środki te stanowią 0,8% środków planowanych rocznie na
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wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Do tej pory było to w ten sposób uregulowane, że
dopłacano kwotę nie większą niż 1.000 złotych opłaty za koszty pobierane przez uczelnie
wyższe. Propozycja jest, aby kwotę tę podnieś do 1.500 złotych, z tego względu, że zawsze te
środki nie były do końca wykorzystane. W § 4 uchwały zostały zaproponowane te kierunki, które
w pierwszej kolejności będą dofinansowane. Podział środków dokonano w porozumieniu
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, oraz po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli.
Rada Gminy w obecności 17 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/61/2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Czarny
Dunajec, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane, która wraz z protokołem imiennego głosowania
stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 13. Zmiana uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii spowodowana była wprowadzeniem dodatkowych
środków finansowych na 2019 rok w łącznej kwocie 86.127 zł. brutto. Po wprowadzeniu tych
środków ogółem Preliminarz wydatków na 2019 rok wynosi 396.127 złotych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu poinformował o wydanej pozytywnej opinii.
Rada Gminy w obecności 17 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/62/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/40/2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2019, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 17
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 14. Przepisy art. 11a ustawy o ochronie zwierząt zobowiązują Radę Gminy do
określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy projekt uchwały został
przekazany do zaopiniowania m.in. Powiatowemu lekarzowi Weterynarii, organizacji społecznej,
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz Kołom Łowieckim. Projekt
uchwały uzyskał niezbędne opinie. Wysokość środków finansowych na realizację zadań
wynikających z programu określa budżet gminy w kwocie 90.000 złotych.
Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr VI/63/2019 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 18 do
protokołu.
W głosowaniu udziału nie wzięła radna Z. Kierkowska, która chwilowo opuściła salę obrad.
Ad. pkt. 15. Obowiązująca do 31 grudnia 2018 roku uchwała określająca wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy utraciła swoją moc, w związku z tym
koniecznym staje się uchwalenie nowego programu. Udzielając komentarza Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami podkreślił, że projekt uchwały był prezentowany na posiedzeniu
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Następnie podał dochody
z tytułu wynajmu mieszkań w 2018 roku, które kształtowały się na poziomie 160. 460 złotych,
natomiast wydatki wynosiły 59.266 złotych. Dodał, że Komisja zawnioskowała o wprowadzenie
do zasad wynajmowania lokali w § 2 ust. 1 pkt. 1) zapisu o treści : „ w pierwszej kolejności
mieszkania będą przyznawane osobom, których zatrudnienie na terenie gminy Czarny Dunajec
jest niezbędne z uwagi na realizację zadań własnych gminy”.
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Przewodniczący Komisji Harbut Stanisław poinformował o pozytywnej opinii do uchwały
wydanej przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VI/64//2019 w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2019 –
2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. pkt. 16. Z wnioskiem o dzierżawę terenu położonego w Czarnym Dunajcu stanowiącego
część działki ewidencyjnej 400/40 o pow. 13 arów wraz z budynkiem gospodarczym wystąpiła
Firma Handlowo Usługowa EDEN. Właściciel tej firmy na podstawie umowy dzierżawy
z czerwca 2016 r, wynajmuje od gminy teren o pow. 0.0600 ha, który znajduje się w sąsiedztwie
przedmiotowego budynku. Dzierżawa tego budynku jest konieczna w celu poszerzenia już
istniejącej działalności gospodarczej tej firmy.
Rada Sołecka Sołectwa Czarny Dunajec pozytywnie zaopiniowała prośbę o wydzierżawienie
budynku gospodarczego.
Dzierżawiona nieruchomość została zaprezentowana w formie wizualizacji.
Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr VI/65/2019 w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia
komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec, która wraz protokołem imiennego
głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. pkt.17. Uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie gminy gminnego programu dla rodzin
wielodzietnych pn.:” Karta Dużej Rodziny” zreferował Radca Prawny Urzędu - Michał
Chytła.
Zgodnie z dyspozycją przepisów zawartych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny przedkładana
uchwała ma na celu rozszerzenie zastosowania obecnie funkcjonującej Karty Dużej Rodziny.
Polega to na rozszerzeniu oferty i możliwości nadawania dóbr i usług dla podmiotów
korzystających z Karty Dużej Rodziny, oraz aby usługi lokalne były oferowane przez podmioty
świadczące te dobra i usługi na lokalnym rynku. Szczegółowe zasady Programu zapisane zostały
w załączniku do niniejszej uchwały. Partner, który będzie zainteresowany programem zawrze
stosowne porozumienie z gminą, w którym określone zostaną dobra i usługi lub usługi, które
Partner zobowiąże się świadczyć na rzecz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, jak również okres
świadczenia przez Partnera tych usług. Te usługi i dobra to inaczej profity, które będzie osiągał
posiadacz Karty Dużej Rodziny, czyli wszelkiego rodzaju ulgi. Ulgi będą negocjowane
indywidualnie z określonym Partnerem i zawarte będą w treści Porozumienia, co daje wtedy
gminie gwarancję, że przez okres, w którym Partner brał będzie udział w Programie, wartość
tych ulg i profitów będzie na stałym poziomie.
W ramach przedkładanej uchwały głos zabrali :
radny Krzysztof Bartoszek podniósł kwestię taką : osoba posiada Kartę Dużej Rodziny wydaną
przez Gminę Nowy Targ, obecnie zamieszkuje na terenie gminy Czarny Dunajec i w Urzędzie
Gminy odmówiono mu korzystania z ulgi przy opłacie za odpady komunalne.
Z kolei radny Dziubek Paweł chciał uzyskać informację czym podyktowana została zmiana
uchwały.
Do podnoszonej kwestii odniósł się Radca Prawny Urzędu informując, iż ustawa o Karcie Dużej
Rodziny kreuje taki wymóg, aby każdorazowo przy zmianie miejsca zamieszkania wystąpić do
organu właściwego z wnioskiem o wydanie nowej Karty Dużej Rodziny. W tym przypadku
decydujące znaczenia ma nabycie uprawnień, które następują z chwilą wyrobienia nowej Karty
Dużej Rodziny przez właściwy miejscowo organ wykonawczy gminy.
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Zmiana uchwały wynikła w związku z Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego
przez organ nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Prawny i Nadzoru
dotyczącego oceny legalności tejże uchwały.
Rada Gminy w obecności 17 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/66/2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec
gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn.:” Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny
Dunajec” oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/47/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec
gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „ Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny
Dunajec”, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 21 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 18. W dniu 28 stycznia 2018 roku Rada Gminy uchwaliła uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. W dniu 4 lutego
br. do urzędu wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego przez organ
nadzoru dot. oceny legalności powyższej uchwały. W postępowaniu nadzorczym, w wyniku
wstępnej oceny uchwały organ powziął wątpliwość co do zgodności z prawem zapisów
zawartych w § 4 załącznika do uchwały, które dotyczą warunków, trybu i maksymalnej długości
zwolnienia z opłat za świadczone usługi. W ocenie organu nadzoru wątpliwe jest, aby norma
kompetencyjna w brzmieniu ustalonym w art. 97 ust. 5 ustawy uprawniała organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia komu i kiedy przysługuje zwolnienie od opłat
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, oraz na czyj wniosek organ
podejmuje decyzję w tej sprawie i jaki może być maksymalny okres tego zwolnienia. O tym kto
nie ponosi opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustawodawca
zadecydował w art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Przepis art. 97 ustawy nie daje
podstaw do dokonywania zwolnień…”. Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy zdecydował
o uchyleniu treści § 4 załącznika do uchwały Nr IV/41/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
Dokonano podjęcia uchwały :
Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr VI/67/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady
Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, która wraz z protokołem imiennego
głosowania stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny B. Bednarz. Aktualna ilość radnych -16.
Ad. pkt. 19. Kolejna uchwała związana była z zatwierdzeniem planów pracy stałych komisji
Rady Gminy. Przedmiotowe plany pracy na 2019 rok były wcześniej przyjęte przez wszystkie
merytoryczne komisje Rady.
Pytań nie było została podjęta uchwała w tej sprawie :
Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr VI/68/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
Rady Gminy, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 23 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 20. Trzy kolejne uchwały dotyczyły zmian w składzie osobowym Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki, oraz Komisji Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
W ramach przedkładanych uchwał głos zabrał radny Turski Tomasz, który w imieniu Klubu
„Prawo i Sprawiedliwość – Niezależni” zgłosił wniosek, by nie zmieniać liczby członków
w poszczególnych komisjach i w miejsca radnych, którzy złożyli rezygnację z pracy w

13

komisjach, dzisiaj na sesji dokonać uzupełnienia składu komisji, poprzez powołanie radnych,
którzy są chętni na pracę w tychże komisjach.
W związku z powstałymi wątpliwościami prawnymi Przewodniczący Rady zarządził
przerwę w celu ustalenia dalszego toku procedowania uchwał i uwzględnienia ewentualnych
autopoprawek do uchwał.
W takcie przerwy dokonano pewnej modyfikacji treści uchwał polegającej na pozostawieniu
pierwotnego składu liczebnego komisji, oraz ustalono, iż uzupełnienie składu komisji o nowych
radnych, nastąpi na kolejnej sesji.
Zostały podjęte uchwały jak poniżej:
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/69/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 24 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 21.
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/70/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 25 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 22.
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/71/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Pomocy Społecznej, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał.
nr 26 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 23. Komentarza do projektu uchwały dot. przejęcia przez Gminę od Powiatu
Nowotarskiego zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych udzielił
Chlebek Antoni – Kierownik Referatu Budownictwa.
W formie wizualizacji został przedstawiony Rynek w Czarnym Dunajcu począwszy od lat kiedy
jeszcze odbywały się słynne jarmarki, oraz stan istniejący już po przeprowadzonym remoncie.
Modernizacja Rynku została podzielona na III obszary projektowania. Obszar pierwszy
obejmował płytę główną Rynku przed Bankiem Spółdzielczym. Następnie obszar II obejmował
część od Urzędu Gminy do końca kościoła i obszar III obejmujący plac pomiędzy kościołem
a plebanią, który obecnie jest projektowany. Zakres robót będzie obejmował : budowę parkingów
(21 wyznaczonych i możliwych miejsc, oraz 16 miejsc niewyznaczonych), wykonanie
odwodnienia, przebudowę oświetlenia, wymianę wodociągu, zabezpieczenie sieci
teletechnicznej, ukształtowanie terenu i zieleni, oraz wykonanie chodników. Następnie
Kierownik podał parametry jakie należy spełnić przy projektowaniu.
Dodał, iż przy projektowaniu brano pod uwagę : czytelność placów postojowych, jednoznaczne
wjazdy i wyjazdy z placów, uzyskanie maksymalnej ilości miejsc parkingowych wyznaczonych
i niewyznaczonych, zapewnienie dużej przestrzeni na odśnieżanie, uwzględnienie właścicieli
sąsiednich posesji włącznie z uzyskaniem zgód na dysponowanie terenem.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie przejęcia tego zadania od Zarządu
Powiatu Nowotarskiego jest jak najbardziej uzasadnione.
Zapytania do uchwały wnieśli :
radny Sebastian Chowaniec zwrócił uwagę, że wizualizacja nie uwzględniła zdaniem radnego
ważnej kwestii dot. przystanku dla busów na Zakopane.
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Kierownik stwierdził, że w projekcie nie został uwzględniony przystanek, w związku
z protestami od mieszkańców i samych kierowców. Zostanie on przeniesiony w miejsce
obecnego przystanku na Jabłonkę.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej poinformował o pozytywnej opinii wydanej przez komisję.
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/72/2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Czarny Dunajec od Powiatu
Nowotarskiego zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych
obejmujących przebudowę (wraz z wykonaniem chodnika) drogi powiatowej nr 1651K
Czarny Dunajec – Poronin w Czarnym Dunajcu od km 0 +91,5 w ramach inwestycji pn.:
„ Zagospodarowanie części Rynku w Czarnym Dunajcu – place pomiędzy kościołem
a plebanią” oraz pełnienia funkcji zarządcy odcinka drogi powiatowej nr 1651K Czarny
Dunajec – Poronin, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 27 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 24. Ostatnia wprowadzona do porządku obrad uchwała związana była z wydaniem
opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Komentarza udzielała Monika Zwijacz p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska.
Na wstępie przybliżyła całą procedurę związaną z powstaniem projektu uchwały w sprawie
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Procedura ta rozpoczęła się już
w lipcu 2018 roku. Zostały wytyczone nowe granice stref ochronnych wokół rzek z zakazem
zabudowy. Projekty zmieniały się na etapie uzgodnień i konsultacji. Oczywiście Urząd Gminy
przedłożył swoje uwagi w sierpniu 2018 roku. Uwagi dotyczyły głównie stref z zakazem
zabudowy wokół rzek, które w pierwotnej wersji sięgały nawet 200 m od brzegu rzeki, (na prawo
i lewo wokół rzeki). Gmina wyraziła swoje negatywne stanowisko w stosunku do takiego zapisu
i przekazała informację, aby te strefy zostały zawężone, a szersze strefy zostały tylko i wyłącznie
w terenach gdzie są sprzyjające warunki naturalne np. (łęgi nadrzeczne). Samo to rozwiązanie
200 m w pierwotnej wersji od brzegu rzek było bardzo niekorzystne ze względu na szeroki zakaz
zabudowy i wyłączenie tych terenów od wszelakich inwestycji. Drugi zapis odnosił się do
uwzględnienia możliwości realizacji dróg publicznych wewnętrznych oraz niezbędnych
dojazdów, dojść czy też szlaków turystycznych pieszych, konnych i rowerowych w strefach
z zakazem zabudowy i ten zapis częściowo został uwzględniony. W dniu 12 marca br. do Urzędu
Gminy trafił ostateczny projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, którego
uzgodnienie jest niezbędne i wynika z przepisów ustawy. Rada Gminy może bądź to pozytywnie
zaopiniować projekt uchwały bądź też odmówić jego uzgodnienia. W przypadku nieuzgodnienia
projektu uchwały przez którąś z gmin projekt ten nie będzie dalej procedowany, czyli nie
zostanie przedłożony Sejmiku Województwa do jego uchwalenia. Zapisy projektu uchwały, które
zostały przedłożone do uzgodnienia wskazują, że najszersze strefy z zakazem zabudowy zostały
wyznaczone wokół głównych rzeki tj. przez główne rzeki rozumie się rzeki, które są uznawane
jako jednolite części wód powierzchniowych i te strefy zostały wyznaczone w granicach od 10 –
100 m, w zależności od terenu w jakim przebiegają. Czyli w strefach zurbanizowanych zostały
one zwężone, natomiast w strefach rolnych, bądź też w terenach gdzie występują lasy łęgowe,
strefy te są maksymalnie rozszerzone do 100 m. Jeżeli zaś chodzi o małe cieki, wszystkie cieki
które są zgodnie z prawem wodnym wyznaczane, czyli wszystkie strumyki, okresowe potoki
również posiadają swoje strefy z zakazem zabudowy, które nie są przedstawione na załączniku
graficznym i ten zakaz zabudowy wynosi 10 m od brzegu cieku wodnego na prawo i na lewo
i jest to stała szerokość bez względu na teren w jakim przebiega ten ciek.
W dalszej części insp. ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Urzędu Gminy - Tomasz
Nowak przybliżył wizualizację załącznika graficznego projektu miejscowego planu

15

gospodarowania przestrzennego gminy, z zaznaczeniem miejscowości w których taka strefa
ochronna występuje.
W ramach omawianego tematu głos zabrał radny Sebastian Chowaniec zwracając uwagę na, iż
na gminę Czarny Dunajec zostało już nałożonych tyle ograniczeń wynikających z obszaru Natura
2000, dlatego też stanowisko Rady odmawiające uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku jest jak
najbardziej zasadne, które być może doprowadzi do ograniczenia zakazów budowlanych.
Rada Gminy w obecności 16 radnych biorących udział w posiedzeniu – 16 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VI/73/2019 w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa
małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 28 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 25. W ramach realizowania przedmiotowego punktu Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji Rady nie wpłynęła żadna interpelacja.
Natomiast na VI sesji w dniu 25 marca zostały zgłoszone poniżej wymienione pisemne
interpelacje :
radna Zofia Kierkowska – W 2019 r. planowana jest w Czarnym Dunajcu inwestycja Zarządu
Dróg Wojewódzkich polegająca na modernizacji drogi wojewódzkiej wzdłuż ulicy Jana Pawła II.
Od roku 2014 mieszkańcy tej ulicy bezskutecznie apelowali do Wójta Gminy, Rady Sołeckiej
sołectwa Czarny Dunajec oraz Zarządu Dróg Wojewódzki w Krakowie o wykonanie chodników
i brakującego oświetlenia wzdłuż tej ulicy, a także usytuowania przystanku autobusowego, pod
który część swojej działki pragnie udostępnić jeden z właścicieli.
W związku z licznymi pytaniami i prośbami mieszkańców Czarnego Dunajca, radna zwróciła się
o udzielenie odpowiedzi na pytania :
1. Czy Urząd Gminy złożył w Zarządzie Dróg Wojewódzkich stosowny wniosek
uwzględniający prośby mieszkańców?
2. Czy Gmina opracowuje/opracowała lub posiada opracowaną dokumentację projektową
i uzyskała niezbędnie decyzje administracyjne?
3. Jeżeli, nie to kiedy zamierza przychylić się do próśb mieszkańców?. Czy jest to możliwe
w tym roku?
4. Czy w związku z tak dużym zagrożeniem życia i zdrowia najmłodszych mieszkańców
Czarnego Dunajca istnieje możliwość transportu autobusem szkolnym, który rano i po
południu jeździ na trasie Czarny Dunajec – Chochołów ?.
radny Tomasz Garbaciak zwrócił się o pilne zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie omówienia kwestii związanej z projektowaniem
i budowę chodników w miejscowości Czerwienne. W sprawie tej już kilkakrotnie interweniował
zarówno w Urzędzie jak też w Powiatowym Zarządzie Dróg, ponieważ ruch na tej drodze jest
bardzo natężony i stanowi realne zagrożenie dla pieszych korzystających z tej drogi.
Do zgłoszonych interpelacji odniósł się Wójt Gminy udzielając wstępnej odpowiedzi informując
,że rozpoczęcie projektowania chodników zaplanowane jest na rok 2022. Wójt zauważył, iż
wniosek ten powinien być przekazany do organu zarządcy tej drogi czyli do Powiatu. Dodał, że
istnieje możliwość wykonania niektórych robót na zgłoszenie, a także można będzie zastosować
niektóre odstępstwa od projektu budowlanego i trzecia możliwość najdłuższa i pracochłonna
przeprowadzenie wywłaszczeń ZRID-skich. W Czerwiennem istnieje poważna obawa, że bez
wywłaszczenia nie uda się inwestycji zrealizować. Zapewnił, że takie spotkanie, o które
wnioskuje radny zostanie zorganizowane.

16

Ad. pkt. 26. Wolne wnioski.
radna Zofia Kierkowska powołując się na art. 24 pkt 2-4 ustawy o samorządzie gminnym oraz
§ 37 statutu gminy złożyła wniosek o podwyższenie nauczycielskiego dodatku funkcyjnego za
wychowawstwa klasy. Uzasadniając dodała, iż wysokość tego dodatku nie uległa zmianie od 10
–ciu lat, czyli od 2009 r. Od tego czasu w Polsce wzrosła płaca minimalna, a coroczna inflacja
powoduje podwyżkę cen rodzaju artykułów i usług. Podkreślała, że nauczyciele są oddanymi,
rzetelnymi i odpowiedzialnymi pracownikami, a ich praca wymaga wielkiej energii
i zaangażowania. Podniesienie dodatku dawałaby im większą satysfakcję z pracy, a jednocześnie
motywowała do zwiększonej aktywności.
radny Tomasz Turski przedłożył wniosek w sprawie informowania o terminach posiedzenia
stałych Komisji Rady wszystkich radnych, którzy mogą uczestniczyć w takich posiedzeniach,
pomimo, że nie są ich członkami.
Gawron Jan – sołtys sołectwa Pieniążkowice złożył oświadczenie, w związku z tym że na
ostatniej sesji podczas swojego wystąpienia użył pełnego nazwiska i imienia jednego
z mieszkańców swojej miejscowości - za ujawnienie publicznie nazwiska i imienia przeprosił
zainteresowanego Pana.
Lenart Władysław – nowo wybrany sołtys Sołectwa Piekielnik podziękował swoim
mieszkańcom, iż w dniu 17 marca br. biorąc udział w głosowaniu okazali mu kredyt zaufania
wybierając go na tę funkcję i że to właśnie On ma ich reprezentować. Podziękowania skierował
do wszystkich Tych, którzy go wspierali i motywowali, by podjął ten trudny obowiązek.
Zapewnił, iż obowiązki sołtysa będzie wykonywał rzetelnie i będzie służył mieszkańcom.

Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –
Tadeusz Czepiel o godz.1445 dokonał zamknięcia obrad VI sesji Rady Gminy Czarny
Dunajec.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Czepiel Tadeusz

