P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2020
z XXVIII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
w dniu 30 grudnia 2020 roku
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 i trwała do godziny 1350.
Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w Sesji uczestniczyli:
Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy –
Monika Styrczula.
Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Gminy – zgodnie z załączoną listą obecności – stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 1000 otworzył Sesję i po
powitaniu Radnych i Gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy
20 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięci Ś.p. Władysława Kataniaka,
byłego Sołtysa wsi Odrowąż i wieloletniego samorządowca.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi lub propozycje.
Radna Zofia Kierkowska wystąpiła z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6, dotyczącego
projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców
prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czarny Dunajec i zwrotu części tej opłaty.
Radna uzasadniła swój wniosek niekorzystnym wpływem skutków uchwały na budżet Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której plan jest już zatwierdzony. Zwrot
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych byłby niepomyślny dla
dzieci z Gminy Czarny Dunajec, które korzystają z pomocy Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż 07.12.2020 r. do Biura Rady Gminy wpłynęło od
Wójta pismo informujące, iż Rada Gminy może, w drodze uchwały zwolnić Przedsiębiorców z
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zostało ono również
przekazane Przedsiębiorcy. Przewodniczący przygotował projekt uchwały, który został
podpisany przez grupę Radnych i poddany opinii pod względem prawnym oraz przez Skarbnika
Gminy.
W tym momencie do obrad dołączył Tadeusz Dusza. Liczba Radnych wynosi 21.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel zaznaczył, iż ustawa COVID-owa dopuszcza takie
zwolnienie oraz podkreślił, iż w tak trudnym czasie Gmina powinna być wsparciem dla
przedsiębiorców, ponieważ to dzięki nim m.in. wpływają środki do budżetu Gminy. Radny
Tomasz Garbaciak zabierając głos zaapelował, aby spojrzeć na problem szerzej, z perspektywy
miejsc pracy oraz pracowników. Zwrócił uwagę na fakt, iż zwolnienie z opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie dobrym gestem w stronę przedsiębiorcy.
Dodał, że Komisja Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych wyraziła pozytywną opinię dla
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omawianego projektu uchwały. Następnie głos zabrał Radny Kazimierz Dzielski, który poparł
swojego przedmówcę Radnego Tomasza Garbaciaka, aby nie przyjmować wniosku Radnej Zofii
Kierkowskiej. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż od sierpnia Przedsiębiorca nie korzystał z
przywileju sprzedawania alkoholu ze względu na panującą na całym świecie pandemię COVIDSars-CoV-2.
Radna Bogumiła Kokoszka poinformowała o negatywnej opinii Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na posiedzeniu w
dniu 18.12.2020r. oraz o niejednoznacznym stanowisku połączonych komisji w dniu
21.12.2020r.
Radny Czesław Wajda zapytał, czy usuwając pkt 6 z porządku obrad, temat zwolnienia z opłaty
będzie zakończony, czy tylko odłożony w czasie.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel przypomniał, iż ustawa COVID-owa działa do
31.12.2020r. Jeśli na dzisiejszym posiedzeniu uchwała nie zostanie podjęta, procedowanie jej w
styczniu będzie bezprzedmiotowe.
Następnie głos zabrał Wójt, który stwierdził, iż problem jest bardziej złożony, ponieważ dotyczy
natury prawnej. Radca Prawny Michał Chytła wydał opinię do przedmiotowego projektu
uchwały, z której wynika, że podjęcie uchwały będzie miało niekorzystne konsekwencje
finansowo-prawne. Przepisy COVID-owe obowiązują do końca bieżącego roku, a uchwała, która
zostanie podjęta dzisiaj, wejdzie w życie w połowie stycznia 2021 roku.
Zgodnie z zasadą, że wszyscy wobec prawa są równi, Rada Gminy nie może uchwalić uchwały
obniżającej opłatę tylko dla gastronomii, ale dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających
alkohol. W tym branży handlowej, która nie miała przerwy w sprzedaży. Zwolnienie może
sięgnąć kwoty 150.000,00 zł., co zagrozi funkcjonowaniu wszystkich instytucji, które są
finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Będzie to również niekorzystne dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym.
Rocznie z tego tytułu wpływa do budżetu Gminy ok. 400.000,00 zł. W nowym roku być może
wejdą w życie przepisy COVID-owe związane ze zwolnieniami. Wtedy Rada Gminy może
uchwalić zwolnienia dla szerszej grupy przedsiębiorców. Istnieje ryzyko, że Wojewoda uchyli
uchwałę, wtedy przedsiębiorcy będą musieli zwrócić otrzymaną pomoc,
Radny Paweł Dziubek zaproponował, aby Radna Kierkowska wycofała swój wniosek, ponieważ
dyskusja nad pkt. 6 już się toczy. Radna Zofia Kierkowska nie wyraziła zgody na wycofanie
swojego wniosku.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel oznajmił, że Rada Gminy została postawiona w trudnej
sytuacji, otrzymując pismo od Przedsiębiorcy, które nie zostało poprzedzone opinią prawną
Radcy Prawnego oraz Pani Skarbnik, a także rozmową na temat różnych możliwości rozwiązań.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnej Zofii Kierkowskiej, dotyczącym usunięcia z
porządku obrad pkt. 6.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych, przy 9 głosach „za”, 10 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących się”, wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w
wyniku którego został przyjęty, przy 18 głosach „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się” w
poniższym brzmieniu:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020
1.
2.
3.
4.
5.
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przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czarny Dunajec i
zwrotu części tej opłaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały
Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2020 – 2031.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego.
10.Budżet Gminy Czarny Dunajec na rok 2021.
a. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Gminy na 2021 rok.
b. Opinia Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych o projekcie budżetu.
c. Dyskusja.
d. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na
lata 2021-2032.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czarny Dunajec.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,
przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zakończenie obrad Sesji.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3. Z protokołem z XXVII sesji Rady Gminy zapoznał się Radny Daniel Domagała
i stwierdził, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad Sesji, wniósł o jego przyjęcie bez
czytania.
W związku z tym, że pozostali Radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący
poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVII Sesji Rady
Gminy został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski –
Wójt Gminy.
W dniu 01.12.2020 r. uczestniczył w spotkaniu on-line zarządu powiatu nowotarskiego, którego
tematem były aktualne problemy samorządów, w szczególności w obszarze oświaty. W tym dniu
odbyła się również odprawa kierowników poszczególnych referatów oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych w celu omówienia bieżących spraw urzędu.
02.12.2020 r. miało miejsce podpisywanie protokołów dotyczących modernizacji , ewidencji
gruntów miejscowości Ratułów.
Kolejnego dnia tj. 03.12.2020 r. wręczał nagrodę Państwu Sobczykom za szczególne osiągnięcia
i wieloletnią działalność na rzecz kultury regionalnej.
07.12.2020 r. brał udział w spotkaniu Mikołajkowym, zorganizowanym dla uczniów klas I-III
Szkół Podstawowych naszej gminy, które odbyło się na Lodowisku w Czarnym Dunajcu.
W dniu 14.12.2020 r. uczestniczył w spotkaniu z Przewodniczącym Rady Gminy wraz z
przedstawicielami poszczególnych komisji a dotyczyło ono organizacji sesji budżetowej.

4

15.12.2020 r. brał udział w szkoleniu z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego dla
pracowników gminy.
16.12.2020 r. wręczył podziękowania firmą i przedsiębiorstwom biorących udział programie
wspierania rodzin wielodzietnych tj. "Karty Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec". W tym
dniu spotkał się również z prezesem PPK w sprawie dzierżawy wybudowanych przez
gminę odcinków sieci kanalizacyjnej.
Kolejnego dnia tj. 17.12.2020 r. uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej.
18.12.2020 r. spotkał się z prezesem PSG Janem Pawlikowskim. Spotkanie dotyczyło planu
rozwoju sieci gazowej w Czarnym Dunajcu.
W dniu 21.12.2020 r. uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej oraz w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa. W tym dniu spotkał się również z Mikołajem Lipieniem, mieszkańcem
miejscowości Czarny Dunajec któremu wręczył nagrodę za szczególne osiągnięcia w piłce
nożnej. Tego dnia wręczył także podziękowanie firmie „Janas” za udział w programie
"Karty Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec".
22.12.2020 r. udał się do Pani Dyrektor RDOŚ w celu omówienia zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowiska.
W tym okresie spotkał się z 20 mieszkańcami gminy.
Kończąc sprawozdanie Wójt poprosił o ewentualne pytania.
Radny Paweł Dziubek zapytał, czy nawierzchnia asfaltowa na ul. Targowej będzie położona w
ramach wcześniej ustalonej na przetargu kwoty. Wójt zapewnił, że asfalt zostanie położony po
zakończeniu wszystkich prac, łącznie z infrastrukturą gazową w ramach wcześniej ustalonej
kwoty. Następnie Radny Tomasz Turski zadał pytanie dotyczące kwoty wykonania oświetlenia
na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu, która miała być niższa. Wójt wyjaśnił, że firma,
która wygrała przetarg na wykonanie oświetlenia, wycofała się. W związku z tym druga z kolei
firma będzie realizowała projekt za kwotę ok. 109.000,00 zł. I zaznaczył, że jest ona niższa od
zaplanowanej na to zadanie kwoty 140.000,00 zł. Następne pytanie Radnego Tomasza
Turskiego, dotyczyło kwoty 600.000,00 zł. Na utrzymanie linii autobusowej, na trasie
Chochołów-Nowy Targ, a mianowicie czy obejmie ona okres całego roku. Wójt wyjaśnił, że
kwota obejmuje okres od marca do grudnia i jest dofinansowana z zadań powiatu, Gmina dopłaci
ok. 31.000,00 zł.
Radny Kazimierz Dzielski, nawiązując do rozmowy Wójta z Panią Dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich zapytał, czy są jakieś nowe informacje dotyczące obwodnicy Chochołowa. Wójt
wyjaśnił, że obwodnica nosi nazwę: „Obwodnica Czarnego Dunajca i Chochołowa”. Projekt
modernizacji odcinka drogi w Chochołowie, który przeszedł pozytywną opinię środowiskową
nie ma jednak prawomocnej decyzji, ponieważ zostało złożone skuteczne odwołanie od tej
decyzji. Wójt zaznaczył również, że w 2021r. odbędzie się spotkanie w sprawie obwodnicy
Czarnego Dunajca i Chochołowa. Wspomniał, że kwota przeznaczona na tę inwestycję może
sięgnąć 300 000 000,00 zł. Program Podtatrza zakłada, że do 2025 r. ma być gotowy projekt, zaś
wykonanie do 2030 r.
Radny Sebastian Chowaniec zwrócił się do Wójta o ingerencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
o dokończenie remontu drogi wojewódzkiej w Piekielniku. Wójt zapewnił o swoim
zaangażowaniu w tę sprawę i wyjaśnił, że sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ firma
wykonująca remont, wycofała się z pracy. Zostanie ogłoszony nowy przetarg i firma, z którą
zostanie podpisana umowa dokończy remont drogi w 2021 r.
Następnie Radny Tomasz Turski zapytał, czy udało się pozyskać dotację na termomodernizację
obiektów oświatowych. Wójt wyjaśnił, iż na obecną chwilę nie ma informacji o przydzieleniu
środków. Wniosek przeszedł wstępną weryfikację.
Przewodniczący Rady Tadeusz Czepiel udzielił głosu Sołtysowi wsi Odrowąż, który publicznie
podziękował za remont drogi Odrowąż Żary oraz wyraził nadzieję na remont dróg: Odrowąż
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Beskid oraz Odrowąż Pod Grapę, a także dokończenie budowy ścieżki rowerowej na trasie
Czarny Dunajec –Odrowąż.
Ad. pkt 5. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym złożył Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy.
Do przedmiotowej informacji nikt nie zgłaszał żadnych pytań, przez aklamację została przyjęta
do akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Na wniosek Radnego Daniela Domagały Przewodniczący Tadeusz Czepiel zarządził
kilkuminutową przerwę.
Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok
2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czarny Dunajec i
zwrotu części tej opłaty.
Przystąpiono do podjęcia uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w głosowaniu – 11 głosami „za” , 5
głosami „przeciw oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/272/2020
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020
przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czarny Dunajec i
zwrotu części tej opłaty, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania- stanowi
zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany
Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020.
Pan Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Czepiel udzielił głosu Skarbnik Gminy Monice Styrczuli, która przedstawiła projekt wyżej wymienionej uchwały.

Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2020 rok
Zmiany dotyczą:
Dział 855- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700,00zł – środki finansowe z Funduszu
Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia
dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
Dział 756- zmniejszenie planowanych dochodów z CIT w kwocie 26.430,31 zł.
Dział 758- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 323.043,00zł – środki z rezerwy
subwencji ogólnej dla jst na uzupełnienie dochodów gmin. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalne znak ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r.
Dział 900- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu rozliczenia zadania Azbest Stop ! o
kwotę 296.612,69 złotych . Przedłużenie rozliczenia. Dotacja planowana do wpływu w 2021r.
Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2020 rok
Zmiany dotyczą zadań:
Rozdział 85504- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700,00zł w związku z otrzymaniem
środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie
jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o
pracę lub umowę cywilnoprawną.
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Rozdział 92695- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 142.400,00zł w związku z brakiem
możliwości zrealizowania projektu zagospodarowania stadionu, przedłużające się procedury.
Zadanie będzie realizowane w 2021r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych poinformował o pozytywnej
opinii Komisji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za” i 1
głosem nieoddanym podjęła Uchwałę Nr XXVIII/273/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020, która wraz z
protokołem z przeprowadzonego głosowania - stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czarny Dunajec na lata 2020 – 2031.
Konsekwencją dokonanej zmiany budżetu Gminy na 2020 rok była również zmiana Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy polegająca na zmianie kwot dochodów, wydatków i przychodów
budżetu 2020 roku oraz zmianie wydatków i przychodów budżetu 2021 roku.
Po przedstawieniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Rozwoju Budżetu i Spraw
Statutowych, przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”
podjęła Uchwałę Nr XXVIII/274/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2031, która wraz z protokołem z przeprowadzonego
głosowania- stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
Skarbnik Gminy Monika Styrczula zaczęła omówienie projektu uchwały, przedstawiając
na wstępie Autopoprawkę dotyczącą nazwy drogi rolniczej w Czerwiennem, wymienionej w pkt.
6 wykazu wydatków niewygasających, tj. droga „Pocesowa”, a ma być „Pocosowa”. Następnie
omówiła planowane wydatki niewygasające na 2021 rok, które zostały zwiększone o kwotę
173.158,59 zł. i dotyczy ona budowy kanalizacji w Czarnym Dunajcu. Łączna kwota
planowanych wydatków niewygasających wraz z upływem 2020 roku wynosi 1.862.778,30 zł.
Po zakończeniu omawiania projektu uchwały przez Panią Skarbnik, Przewodniczący Tadeusz
Czepiel poprosił o ewentualne pytania.
Pierwszy głos zabrał Radny Paweł Dziubek i zapytał, czego dotyczy zmiana kwoty w rozdz.
9001. Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, iż zmiana wynikła z powodu
niedokończenia części robót w zakresie kanalizacji, które będą wykonane w 2021 roku i wtedy
nastąpi ich odbiór oraz zapłata.
Radny Tomasz Turski zapytał dlaczego w wydatkach pojawia się ponownie opracowanie
projektu żłobka oraz kotłowni gazowej. Kierownik Budownictwa Krzysztof Kowalczyk
wyjaśnił, iż dodatkowe opracowanie projektu wynika ze zmiany sposobu ogrzewania żłobka.
Na początku projekt zakładał ogrzewanie biomasą, ale w trakcie wydawania decyzji o
pozwoleniu na budowę, pojawiła się możliwość podłączenia żłobka do sieci gazowej. W
związku z tym Wójt Gminy przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej na kotłownię
gazową.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 2
głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/275/2020 w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, która wraz z
protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10. Budżet Gminy Czarny Dunajec na rok 2021.
Ad. ppkt 10.a. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Gminy na
2021 rok.
Skarbnik Gminy Monika Styrczula rozpoczęła omawianie budżetu od odczytania pozytywnych
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Gminy na 2021 rok oraz do
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata
2021-2032.
Ad. ppkt 10.b. Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych Czesław
Wajda poinformował o pozytywnej opinii Komisji do projektu uchwały w sprawie budżetu
Gminy na 2021 rok.
Ad. ppkt 10.c. Dyskusja
Radny Paweł Dziubek zwrócił się z prośbą o umieszczenie w wykazie przyjętych zadań do
realizacji nazwy „brodo przejazd”, a nie samego „brodu”, ponieważ to wyrażenie dotyczy
jedynie utwardzenia terenu, następnie Radny wyraził swoje wątpliwości w związku z budową
żłobka. Zmiany projektów generują koszty, których można byłoby uniknąć. Jego zdaniem
należało najpierw zrobić analizę, czy w szkole mógłby się zmieścić żłobek oraz ile dzieci by
pomieścił. Następne pytanie Radnego Pawła Dziubka dotyczyło szacunkowych kosztów
rocznego utrzymania żłobka oraz jaki będzie dochód.
Następnie głos zabrał Tomasz Turski, nawiązując do tematu budowy żłobka, zapytał czy zostało
ustalone, ile osób z Gminy Czarny Dunajec oddaje swoje dzieci pod opiekę do żłobka. Radny
poddał w wątpliwość zasadność budowy tak dużego żłobka. Zaproponował przeprowadzenie
analizy, czy w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu zmieściłby się żłobek na trzydzieścioro
dzieci. Swoją propozycję Radny argumentował tym, iż w związku z likwidacją gimnazjum, w
szkole zwolniły się sale, w których mógłby powstać żłobek. Ograniczyłoby to koszty związane z
projektowaniem nowego obiektu.
Wójt na wstępie odniósł się do wypowiedzi Radnego Pawła Dziubka i wyjaśnił, że w
Wieloletniej Prognozie Finansowej została zapisana nazwa „przeprawa przez potok”., ustalona
na poprzedniej Sesji. Będzie to połączenie z centrum wsi Piekielnik.
Odnośnie umieszczenia żłobka w szkole, Wójt poinformował, iż teoretycznie istnieje taka
możliwość, ale wiązałoby się to z koniecznością przebudowy i poważnej modernizacji szkoły na
potrzeby żłobka. Przepisy związane z lokalizacją żłobka, który ma pod opieką bardzo małe
dzieci są bardzo restrykcyjne.
Czarny Dunajec, jako siedziba Władz oraz stolica Gminy zasługuje na wybudowanie żłobka,
który pomieści dzieci z terenu całej Gminy i będzie dumą mieszkańców.
Rodzice, mając możliwość oddania dziecka pod opiekę do żłobka, oboje będą mieli możliwość
pracy zawodowej. Zaznaczył również, że w obecnych czasach trudno jest utrzymać
gospodarstwo domowe z jednej pensji.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel podsumował, iż budżet na 2021 rok jest pod
względem księgowym ambitny i poprawny. Zaapelował, aby miejscowość, która zaciąga dług
wewnętrzny, rocznie spłacała 40% długu, zaś pozostałe 60 % zostawało na potrzeby tej
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miejscowości. Takie rozwiązanie już funkcjonowało i warto do takiego podziału środków
wrócić.
Przewodniczący wyraził nadzieję, że na stronie północnej Gminy powstaną ścieżki rowerowe,
które były dotychczas finansowane ze środków ogólno gminnych, a których tam brakuje.
Następnie na wniosek Radnego Tomasza Turskiego Przewodniczący Tadeusz Czepiel zarządził
10-minutową przerwę.
Ad. ppkt 10.d. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok.
Radny Tomasz Turski w imieniu Klubu poinformował, że oczekuje deklaracji o
przeprowadzeniu analizy dzieci korzystających ze żłobka oraz ponownego omówienia na Sesji
tematu jego budowy, po otrzymaniu dotacji na ten cel.
Wójt zapewnił, iż analiza zostanie przeprowadzona oraz temat budowy żłobka zostanie
ponownie przedyskutowany i skonsultowany z Radą Gminy, jeśli środki z programu „Maluch
Plus” zostaną przyznane.
Skarbnik Gminy Monika Styrczula odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy na
2021 rok.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”,
podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXVIII/276/2020 w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok,
która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 11 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt 11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2021-2032.
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych poinformował o pozytywnej
opinii Komisji do procedowanego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”,
podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXVIII/277/2020 w sprawie, Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2032, która wraz z protokołem z
przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czarny
Dunajec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa Krzysztof Kowalczyk.
W związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 310) Wójt Gminy Czarny Dunajec dokonał przeglądu obszarów i granic aglomeracji
wyznaczonej Uchwałą nr LVI/902/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec. W wyniku przeglądu ustalono, iż zachodzi
potrzeba dostosowania parametrów aglomeracji do stanu aktualnego
w terenie, tzn. zmiany ilości RLM wynoszącego 10 375 RLM do stanu faktycznego 10 499 RLM
oraz zmiany obszaru i granic aglomeracji.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) organem właściwym do wyznaczania
obszarów i granic aglomeracji jest rada gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art.
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87 ust. 1, 2 i 4, art. 92 oraz art. 565 ust. 2 ww. ustawy, w celu zmiany istniejącej aglomeracji
zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały przez Radę Gminy Czarny Dunajec.
Projekt uchwały został uzgodniony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 16.12.2020 r. oraz przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 16.12.2020 r.
Weryfikacja obszaru, granic oraz wielkości aglomeracji umożliwi wypełnianie zobowiązań
wynikających z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz
ubieganie się o środki pomocowe (dedykowane fundusze unijne) na realizację inwestycji
prowadzonych w ramach gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Czarny Dunajec.
Przewodniczący Stanisław Harbut poinformował o pozytywnej opinii połączonych Komisji, tj.
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Ładu
Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”,
podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXVIII/278/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Czarny Dunajec, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania
stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Beata Rawicka.
Radny Sebastian Chowaniec poprosił o informację, czy wnioski zgłoszone na posiedzeniu
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zostały uwzględnione w preliminarzu.
Inspektor odpowiedziała, że nie zostały one ujęte, ponieważ zaburzyłoby to opracowany
wcześniej program. Ponadto przedsiębiorca nie jest w stanie dostarczyć pozostałej ilości
alkomatów danego modelu i cenie, za którą zostały zakupione poprzednie alkomaty.
Radny Sebastian Chowaniec zaapelował, aby zabezpieczyć środki na zakup alkomatów do
wszystkich miejscowości oraz na wyposażenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w
Piekielniku. Skarbnik Gminy Monika Styrczula poinformowała, że niewykorzystane środki,
przeznaczone na określone zadanie w bieżącym roku, będą przeznaczone na to samo zadanie w
przyszłym roku. Pod warunkiem, że środki pochodzące z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych będą wystarczające.
Radny Czesław Wajda zauważył, iż zakup alkomatów do wszystkich miejscowości został
uchwalony w roku poprzednim i należy się zastanowić, dlaczego nie zostały zakupione
wszystkie alkomaty. Zaznaczył też, że głosowanie dotyczy obecnego projektu uchwały i na tym
należy się skupić.
Przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za”, i 3
„wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/279/2020 w sprawie, uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 która wraz z protokołem z przeprowadzonego
głosowania stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
W związku z brakiem pytań oraz interpelacji w tym punkcie, Przewodniczący Rady Gminy
stwierdził, że można przejść do omawiania kolejnego punktu Sesji.
Ad. pkt 15. W ramach realizacji niniejszego punktu Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że w okresie od ostatniej Sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.
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Ad. pkt 16. W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel złożył
wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne, życząc przede wszystkim zdrowia i pomyślności w
nowym roku. Każdy z obecnych otrzymał symboliczny opłatek. Do życzeń przyłączył się
również Wójt, który podziękował Radnym, za jednogłośne podjęcie budżetu Gminy na 2021
rok..
Ad. pkt. 17. Zakończenie obrad Sesji o godz. 1350.
Protokołowała:
Beata Stopka-Studencka
Insp. ds. Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Czarny Dunajec
Tadeusz Czepiel

