P R O T O K Ó Ł nr III/2018
z III sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 13 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 21 Radnych.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Ratułowski Marcin - Wójt Gminy, 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 Czepiel Tadeusz o godz. 1000 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 21 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 zwrócił się do Rady w sprawie ewentualnych uwag do proponowanego
porządku obrad.
Glos zabrali :
radny Tomasz Turski zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt. 11 i 12 dot.
kwestii opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi, że temat bardzo ważny
i trudny, ponadto sprawa te nie była opiniowana na merytorycznych Komisjach Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej, oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej. Sprawa zbyt złożona by jedynie pod kątem finansowym była
rozpatrywana – stwierdził radny.
Sekretarz Gminy – Michał Jarończyk wnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt. 12
uzasadniając, iż punkt ten był wariantowo zakładany, jednak Komisja Rozwoju Budżetu i Spraw
Statutowych pozytywnie zaopiniowała wariant drugi dotyczący przyjęcia częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20% .
W związku z tym, Przewodniczący Rady kolejno poddał pod jawne imienne głosowanie wniosek
radnego Tomasza Turskiego w sprawie zdjęcie z porządku obrad pkt. 11 i 12, w wyniku którego
wniosek został odrzucony, przy 9 głosach „za” i 12 głosach „przeciw”,
oraz wniosek Sekretarza Gminy o zdjęcie z porządku obrad pkt. 12, w wyniku którego wniosek
został przyjęty, przy 21 głosach „za”.
Protokół dot. pierwszego wniosku ( radnego T. Turskiego) – stanowi zał. nr 4 do protokołu
i Protokół dot. drugiego wniosku (Sekretarza Gminy) – stanowi zał. nr 5 do protokołu.
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Następnie porządek obrad z dokonaną poprawką został poddany pod jawne imienne głosowanie,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z II 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 zmian budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2018 – 2028,
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy
Czarny Dunajec na lata 2016 -2019,
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zestawienia z przeprowadzonej edukacji ekologicznej
na terenie Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy,
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019
– 2023,
13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
14.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019.
15.Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu
lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec,
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnej Gminnym
Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Stare Bystre,
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.
19. Interpelacje i zapytania radnych, w tym informacja Przewodniczącego o interpelacjach,
zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji,
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, w tym zgłoszone na poprzedniej sesji.
21.Wolne wnioski i informacje.
1.
2.
3.
4.
5.

Protokół z przeprowadzonego głosowania dot. przyjęcia porządku obrad z dokonaną zmianą –
stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 3. Z protokołem z II sesji Rady Gminy zapoznał się radny Krzysztof Bartoszek,
stwierdził, że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego
przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu, iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne imienne głosowanie, w wyniku którego protokół z II sesji Rady
został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania.
Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym złożył Marcin Ratułowski
– Wójt Gminy.
Stwierdził, iż pomiędzy 10 grudnia, a 27 grudnia 2018 r. odbył 35 spotkań z mieszkańcami
gminy, średnio poświęcając czas od 30 min. do 60 min. na jedno spotkanie.
Ponadto w dniu 11 grudnia br. skorzystał z gościnności Term Chochołowskich, gdzie odbył
spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” P.
Dyrektor Pyzowską i partnerami słowackimi, z którymi gmina współpracuje w ramach
programów europejskich, reprezentowanych przez P. Dyrektor zamku orawskiego Marią
Jagnesową.
13 grudnia – odbył spotkanie z architektem P. Jackiem Bandułą w sprawie bieżących spraw
związanych z opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewidywany termin zakończenia prac został ustalony na 15 czerwca 2019 r. Rozpatrywanie
wniosków, które wpłynęły do planu Zarządzeniem Wójta zostało przedłużone, z uwagi na ich
dużą liczbę jaka wpłynęła do końca lipca 2019 roku. Trwają również prace związane
z opracowaniem studium uwarunkowań gminy, termin zakończenia tych prac jest wyznaczony,
zgodnie z umową na dzień 30 czerwca 2019 roku.
17 grudnia – spotkanie z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przedmiotem
spotkania było omówienie tematu związanego z obwodnicą Chochołowa, oraz remontu
modernizacji skrzyżowania w Piekielniku. W sprawie obwodnicy, z uwagi na brak
jednoznacznego stanowiska byłego Wójta Gminy przepadła dotacja na ten cel w wysokości 66
mln. złotych. Oznacza to, że obwodnica Chochołowa w najbliższych latach nie powstanie.
Odnośnie Piekielnika mieszkańcy tej miejscowości łącznie z radnymi i przedstawicielami
Wspólnoty Urbarialnej złożyli wniosek w sprawie zmiany planowanej organizacji ruchu na
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką i drogą powiatową przy strażnicy. Pismo w tej sprawie
zostało wystosowane do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
18 grudnia – na zaproszenie Dyrektorów szkół z terenu gminy uczestniczył w Wigilii
zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Czerwiennem, oraz w opłatku strażackim w sali
remizy OSP w Czarnym Dunajcu.
Z ważniejszych informacji to pozyskanie dotacji na program „Jeżdżę z głową” w kwocie 44.600
złotych. Jest to druga pod względem wielkości kwota uzyskana w województwie małopolskim.
W ramach Zarządzania kryzysowego, w związku z interpelacją zgłoszoną na poprzedniej sesji
został udrożniony potok „Młynówka” w Czarnym Dunajcu na dłg.150 m, zostały również
wycięte słupy drzew oraz gałęzie i posprzątane śmieci na odcinku 250 m. Koszt tego działania
operacyjnego wyniósł 10.000 złotych.
Również na wniosek mieszkańców Starego Bystrego osiedla drogi gminnej„ Do Szeligówki”
zabezpieczony został przepust na tej drodze, koszt działania wyniósł 4.500 złotych.
Urząd Gminy wystąpił o dofinansowanie na drogi uszkodzone w wyniku klęski żywiołowej
szacunkowa wartość tych dróg to 2.200.000 złotych.
W dniu 13 grudnia dokonano remontu pokrywy wraz z pierścieniem odciążającym na studzience
przy drodze gminnej „Do Cmentarza” w Miętustwie.
Na wniosek Sołectwa Koniówka przy okazji wizyty w Wojewódzkim Zarządzie Dróg został
złożony wniosek o dokończenie budowy chodnika na odcinku 255 m, który będzie realizowany
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w ramach inicjatywy społecznej na zasadzie finansowania 50% województwo, 50% gmina.
Wartość wnioskowanego projektu wyniesie 200 tys. zł.
17 grudnia dostarczono dokumentację projektową Decyzję pozwolenia na budowę na zadanie
„rozbudowa szkoły Nr 1 w Cerwiennem.
22 grudnia zakończenie prac projektowych pn. „montaż wiaty przystankowej nowej lokalizacji
przystanka autobusowego w miejscowości Piekielnik.
W ramach złożonego Sprawozdania zapytania wnieśli :
radny Tomasz Turski nawiązując do tematu obwodnicy Chochołowa pytał czy w tej sprawie nie
wpłynęła do Urzędu Gminy żadna informacja pisemna, tylko przy okazji spotkania
w Zarządzie sprawa została nagle przekazana. Nie było Decyzji w sprawie zaniechania realizacji
tej inwestycji.
Odpowiadając Wójt oświadczył, że sprawa obwodnicy nie była głównym celem spotkania,
sprawa była poruszona przy okazji omawiania spraw, o których wcześniej wspomniał. Nie
wpłynęła żadna pisemna informacja w tej sprawie, natomiast wynika to z faktu rozdysponowania
środków finansowych na ten cel. Projekt był współfinasowany ze środków europejskich, gdzie
był określony termin zakończenia realizacji zadania. Były Wójt nie podjął stanowczej decyzji,
według którego wariantu obwodnica ma być zrealizowana. Na pytanie radnego kiedy upłynął
termin na podjęcie takiej decyzji Wójt wskazał rok 2017.
radny Bolesław Długopolski zabierając głos poruszył sprawę rozbudowy szkoły podstawowej
w Czerwiennem, czy będzie możliwa jej realizacja.
Ustosunkowując się Wójt oświadczył, że w projekcie budżetu gminy na rok 2019 zadanie to nie
zostało ujęte, jedynie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych możliwa będzie
rozbudowa.
radna Kierkowska Zofia zabierając głos zapytała dlaczego nie został jeszcze ogłoszony konkurs
na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,
w związku z wakatem na tym stanowisku.
Wójt Gminy oświadczył, że Pan Dyrektor Ośrodka został zwolniony w trybie dyscyplinarnym.
Przyczyny zwolnienia zostały podane w uzasadnieniu do zwolnienia. Do tej pory Pan Dyrektor
nie odebrał zwolnienia, które została mu wysłane pocztą, żeby było skuteczne, jak też nie
otrzymano zwrotki potwierdzenia, gdyż aktualnie Dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim,
czyli formalnie jest nadal zatrudniony. Z chwilą powtórnego awiza zwolnienie dyscyplinarne
stanie się skuteczne, wtedy wyznaczy osobę pełniącą obowiązki Dyrektora i rozpisze konkurs na
wakujące stanowisko.
Na tym w całości został wyczerpany pkt. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
– Rada Gminy przez aklamację przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do akceptującej
wiadomości.
Ad. pkt. 5. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym przedstawił – Tadeusz Czepiel Przewodniczący Rady Gminy.
Do złożonej Informacji pytań nie wnoszono – stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Propozycję zmiany budżetu gminy na rok 2018 złożyła Skarbnik Gminy – Monika
Styrczula.
W stosunku do zmian jakie były przedmiotem omówienia na posiedzeniu komisji Rozwoju
Budżetu dodatkowo nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 złotych, w związku
z większymi kwotami odsetek od kredytów, a które wcześniej zaplanowano w budżecie
w kwocie mniejszej.
Pozostałe zmiany budżetu dotyczyły :
zmniejszenia dochodów o kwotę 977.000 złotych, oraz wydatków budżetu o kwotę 1.149.000
złotych.
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W dochodach zmiany związane dotyczyły:
Dział 630 – zmniejszenie planu dochodów w związku zmniejszą kwotą dotacji, mniejsza wartość
zadania niż planowana o kwotę 512.140 zł, dotyczyła projektu „Torfowiska wysokie unikat
polsko- słowackiego pogranicza”.
Dział 750 – zmniejszenie planu dochodów z odsetek o kwotę 20.000 zł,
Dział 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 142.140 zł – środki z rezerwy ogólnej.
Dział 926 – zmniejszenie planu dochodów w związku z odliczeniem podatku VAT z wydatków,
boisko Czarny Dunajec – 175.000 zł, skocznia 412.000 zł.
W wydatkach zmiany dotyczyły następujących zadań :
Dział 600 – przesunięcie kwoty 6.000 zł z remontów dróg w miejscowości Załuczne na projekt
oświetlenia w tej miejscowości kwota 6.000 zł (na wniosek sołtysa).
Dział 630 – zmniejszenie wartości zadania w stosunku do kwoty planowanej o 390.000 zł.
dotyczy projektu „Torfowiska wysokie europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza”.
Dział 757 – zwiększenie planu wydatków, w związku z zapłatą odsetek od kredytów kwota
100.000 zł,
Dział 801- przesunięcie kwoty 28.000 zł, z rozdz. 80113 do 75085- zmiana dotyczy wypłaty
odprawy dla pracownika oraz zakupem programu do tworzenia arkuszy organizacyjnych.
Dział 926 – zmniejszenie planu wydatków dotyczących inwestycji boisko w Czarnym Dunajcu –
rozwiązanie umowy z winy wykonawcy – realizacja dalszej części zadania w 2019 r. kwota
447.000 zł, (w tym zmniejszenie do dochodów o kwotę 103.300 zł- odliczony podatek VAT),
zmniejszenie planu wydatków na budowę skoczni w Chochołowie o kwotę 412.000 zł,
w związku z odliczeniem podatku VAT od zadania.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do jej
podejmowania :
Przed głosowaniem głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych
Wajda Czesław, który stwierdził, że proponowane zmiany budżetu dokonane na podstawie
ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych są zgodne z tymi przepisami,
w związku z tym komisja wydała pozytywną opinię do tych zmian.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/25/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018, oraz zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy
Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku, która wraz z Protokołem imiennego
głosowania – stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. W związku z dokonaną zmianą kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu
gminy na 2018 rok nastąpiła zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
Ponadto wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianę w przedsięwzięciu
o nazwie : „ Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu „.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/26/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czarny Dunajec na lata 2016 - 2019, która wraz z Protokołem imiennego głosowania – stanowi
zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na rok 2018, które nie wygasły
z upływem roku budżetowego zostały określone na ogólną kwotę w wysokości 1.790.655,30
złotych. Ostateczny termin realizacji zadań wykazanych w zał. nr 1 do uchwały to 30 czerwiec
2019 rok.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/27/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają
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z upływem roku budżetowego, która wraz z Protokołem imiennego głosowania – stanowi zał.
nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, Wójt Gminy sporządza na okres czterech lat gminny program opieki nad zabytkami.
Prace nad aktualną wersją gminnego programu przedłużył się o kilka lat, co było związane
z wymogiem aktualizacji istniejącej gminnej ewidencji zabytków. Uzupełniane karty gminnej
ewidencji zabytków były kwestionowane przez Konserwatora Zabytków na każdym etapie
uzupełnień, a więc wymagały ciągłego uzupełniania i poprawy. Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków uzgodnił pozytywnie Gminną Ewidencję Zabytków dopiero we wrześniu 2018 roku.
Po jej uzgodnieniu Wójt Gminy wystąpił o wydanie opinii do Gminnego Programu Opieki Nad
Zabytkami na lata 2016 -2019. W dniu 8 października 2018 r. Gminny Program został
pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Delegatury WUOZ w Nowym Targu.
Program uwzględnia m. in. uwarunkowania ochrony zabytków w gminie, problemy jakie dotyczą
ochrony zabytków oraz możliwości finansowania inwestycji, w celu poprawy stanu zachowania
zabytków.
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 – 2019” jest
aktualizacją uchwalonego w dniu 27 kwietnia 2012 r. „Gminnego programu opieki nad
zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012-2015” i opiera się na jego zapisach.
Komentarza udzielał Michał Jarończyk – Sekretarz Gminy.
W temacie uchwały głos zabrał Harbut Stanisław- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej informując, iż komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę,
pod warunkiem, iż właściciele których budynki objęte są gminnym programem opieki nad
zabytkami zostaną o tym fakcie poinformowani.
Pytań nie było dokonano podjęcia uchwały :
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/28/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami
Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 – 2019”, która wraz z Protokołem imiennego głosowania
– stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. Zgodnie z §34 aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, Wójt Gminy Czarny Dunajec obowiązany jest do przygotowania corocznego zestawienia
z przeprowadzonej edukacji ekologicznej tj. działań mających na celu podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców, które muszą zostać przedstawione również Radzie Gminy.
Edukacja taka została przeprowadzona w szkołach z terenu gminy w 2017 i 2018 roku, oraz
przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy na przełomie 2017/2018. Działania te miały
charakter edukacyjny związany z rozpoczęciem sezonu grzewczego i zanieczyszczenia
powietrza, możliwością zbierania zużytych/przeterminowanych lekarstw, wypalaniem traw
w okresie wiosennym, wprowadzeniem w ramach istniejącej zbiórki odpadów, odrębnej zbiórki
frakcji „SZKŁO” itp.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
poinformował o wydanej pozytywnej opinii do projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/29/2018 w sprawie przyjęcia zestawienia z przeprowadzonej edukacji
ekologicznej na terenie Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy, która wraz z Protokołem imiennego głosowania –
stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy ogłosił pięciominutową przerwę. Po
przerwie procedowano dalsze ciąg uchwał i tak :
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Ad. pkt. 11. Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – Rada Gminy w drodze uchwały, może zwolnic w całości lub w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W gminie Czarny Dunajec od stycznia 2016 roku przyznawane jest zwolnienie z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługujące rodzinom wielodzietnym, o których
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 50% całościowej
opłaty. W związku z tym, że od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy
o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z którymi m. in. zmienia się definicja rodziny wielodzietnej,
przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) mają lub mieli na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci bez względu na wiek – zdecydowano o obniżeniu zwolnienia dla rodzin
wielodzietnych do poziomu 20%. Stosowane dotychczas zwolnienie w wysokości 50%
wiązałoby się z dużymi kosztami jakie musiałaby ponieś gmina od stycznia 2019 roku.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy – Skarbnik poinformowała, że do tej pory były
ponoszone koszty w wysokości 121.500 złotych, więc od roku 2019 wg. nowej ustawy i przy
zastosowaniu 50% ulgi dodatkowo 23.000 zł. czyli ogółem 150.000 złotych. Należy jednak
jeszcze wziąć pod uwagę fakt, iż od 1 stycznia 2019 roku dużo więcej osób skorzysta z takiego
zwolnienia, zatem na pewno budżet gminy nie udźwignie takich wydatków.
Obecnie gospodarka dotycząca zbiórki i wywozu odpadów komunalnych w gminie pochłania
koszt w wysokości 1.700.000 złotych. Poinformowała również, iż zgodnie ze stanowiskiem
Regionalnej Izby Obrachunkowej gmina nie powinna dopłacać do gospodarki odpadów
komunalnych, ponieważ dochody z tytułu opłat za odpady winny bilansować wydatki ponoszone
na ten cel. Obecnie umowa na wywóz odpadów komunalnych, zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem obowiązywać będzie do końca 2019 roku.
W ramach przedkładanej uchwały wywiązała się dyskusja w której głos zabierali kolejno :
radny Rafał Rubiś proponował by do końca roku 2019 zastosować zwolnienie w wysokości 50%
całościowej opłaty, w związku z tym, że umowa z Wykonawcą odpowiedzialnym za wywóz
i zbiórkę odpadów komunalnych kończy się właśnie z końcem roku 2019.
Odnosząc się do propozycji radnego Wójt stwierdził, iż jego propozycja jest co najmniej
zaskakująca, tym bardziej że temat ten był dokładnie omówiony na merytorycznej komisji.
Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia
rodziny wprowadzone zostały przepisy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.
Poprzedni Wójt Gminy zatwierdzając projekt budżetu gminy na 2019 rok nie zabezpieczył
środków finansowych na dopłatę z tytułu 50% zwolnienia dla rodzin wielodzietnych.
Reasumując stwierdził, iż w projekcie budżetu na 2019 rok nie ma środków na ten cel, zatem
pozostaje wariant utrzymania ulgi kosztem inwestycji lub całkowitego jej zniesienia. Decyzja
jego jest taka, aby jednak zwolnienie utrzymać na poziomie 20%, gdyż budżet gminy taki
wydatek jest w stanie udźwignąć. Wygłosił tezę, iż Państwo zrzuca na samorządy pewne zadania,
jednak w ślad za tym nie idą środki finansowe. Następnie zwrócił się do władz Stowarzyszenia
Dużych Rodzin, które reprezentuje radny Dziubek dlaczego przez okres 1,5 roku nie został
zgłoszony żaden wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu
na 2019 rok, tym bardziej że był w koalicji z Wójtem Babiczem. Ponadto zaznaczył, że Klub
radnych Prawa i Sprawiedliwości powinien sygnalizować aby Rząd zabezpieczył w budżecie
państwa środki na pomoc dla rodzin wielodzietnych, w związku z wprowadzeniem ustawy
z dniem 1 stycznia 2019 r., zgodnie z którą Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi
rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica
mają lub mieli co najmniej troje dzieci bez względu na wiek. Stwierdził, że ten system w jego
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ocenie nie jest sprawiedliwy, ponieważ rodziny, które nie są rodziną wielodzietną
niejednokrotnie mają ciężką sytuację materialną, a zwolnienie im nie przysługuje.
Stowarzyszenie Dużych Rodzin winno wspierać nie tylko rodziny wielodzietne lecz wszystkich
mieszkańców, ponieważ polityka śmieciowa, która jest prowadzona przez rząd wymyka się spod
kontroli Samorządom. Obecnie Samorządu mają ogromne problemy, gdyż po przeprowadzonych
przetargach kwoty zwiększają się prawie dwukrotnie.
radny Dziubek Paweł odnosząc się do zarzutu Wójta celem wyjaśnienia stwierdził, iż w tym
czasie nie był ani Przewodniczącym Dużych Rodzin, jak też nie był w koalicji z P. Babiczem.
O ile pamięta w programie wyborczym obecnego Wójta środków miało starczyć na wszystko
i miała zostać zwiększona funkcjonalność Gminnej Karty Dużej Rodziny. Osobiście jest przeciw
zastosowaniu zwolnienia w wysokości 20% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i zagłosuje przeciw. Następnie zwrócił się do P. Skarbnik o szczegółowe wyjaśnienie czy gmina
może dopłacać do śmieci, czy też jest zdecydowany zakaz dopłaty.
Skarbnik wyjaśniła, że gmina nie powinna dopłacać. Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca
uwagę, czy dochody wpływające do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarkę komunalną
pokrywają wydatki przeznaczane na ten cel.
Odnosząc się do uwag radnego Wójt zwrócił uwagę, iż wprowadzane przepisy dotyczą tego, że
funkcjonalność Karty Dużej Rodziny zostaje rozszerzona o pewien znaczny krąg osób na terenie
gminy, gdyż daje możliwość każdemu kto ma, lub miał troje dzieci z takiej ulgi skorzystać. Nie
może podtrzymać zwolnienia w wysokości 50%, gdyż jaki już wcześniej przekonywał
w budżecie nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. Na koniec zwrócił się do radnego jako
Prezesa Dużych Rodzin o podjęcie inicjatywy społecznej w sprawie wsparcia samorządów
w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych.
Zaznaczył, iż jest Wójtem przez 1,5 miesiąca i żaden wniosek od Stowarzyszenia nie wpłynął.
Wyraził nadzieję, iż po jego reprymendzie Stowarzyszenie rozpocznie konstruktywne działania
w tym kierunku.
radny Tomasz Turski zabierając głos zauważył, że nie wie na ile może zawęzić swoje
wystąpienie, żeby dostosować się do apelu Przewodniczącego, by dyskusja była merytoryczna,
ponieważ debata została rozszerzona przez Wójta o działalność Stowarzyszenia. Zaznaczył, że
wspólnie z radnym P. Dziubkiem są aktywnymi działaczami Związku Dużych Rodzin 3+. Tu
zwrócił się do Wójta by się zainteresował w jakiej skali pomoc żywnościową społecznie
organizuje Związek dla mieszkańców gminy Czarny Dunajec. Zauważył, iż Wójt Gminy
pozwolił sobie na udzielenie reprymendy radnemu, a zarazem Prezesowi Oddziału
Małopolskiego Związku Dużych Rodzin na posiedzeniu Rady Gminy, za to, że zatroszczył się
o Duże Rodziny. W tym miejscu podkreślił, że jako działaczom dobro rodzin zwłaszcza dużych
leży im na sercu więc nie można się tutaj nie wypowiadać w tej kwestii, kiedy to jest decyzja
o obniżeniu ulgi do 20%, a zapowiedź Wójta w kampanii wyborczej dotyczyła poprawienia
funkcjonowania Karty Dużej Rodziny. Dodał, że Rząd zrobił bardzo wiele w kierunku polityki
prorodzinnej, natomiast samorządy mają swoją inicjatywą, swoje możliwości. Związek Dużych
Rodzin współpracuje z Rządem współpracuje z Samorządami i oczekuje, aby kontynuacja była
na poziomie samorządowym.
Wracając do tematu cieszy go fakt, że Wójt troszczy się o stan budżetu gminy. Jednak jego
zdaniem projekt uchwały powinien zostać omówiony również na Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej, gdyż nie można tak ważnego tematu rozpatrywać przez pryzmat finansowy. W tym
miejscu jako przykład podał opracowanie P. Urbaniaka w kwestii produkowania śmieci przez
gospodarstwo domowe. Przykładowo gospodarstwo jedno osobowe produkuje 100% śmieci, to
wtedy krzywa wykresu spada, jeśli 4 osobowe tj. w okolicach 50%, a dla 10-cio osobowej spada
poniżej 20% przeliczając na osobę.
Na koniec swojego wystąpienia stwierdził, iż nie może się zgodzić na obniżenie ulgi do 20%
i „Klub Prawo i Sprawiedliwość – Niezależni” zagłosuje przeciwko tej uchwale zakładającej
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ulgę 20%. Jeżeli nie może być większa więc proponuje podtrzymanie w takiej wysokości jaka
funkcjonuje w tym roku czyli 50%.
Odnosząc się jeszcze do wcześniejszych słów Wójta zapewnił, że w trakcie trwania pięcioletniej
kadencji wspólnie z prezesem będą starali się prowadzić negocjacje z Wójtem, a już na pewno
wyjdą z inicjatywą uchwały w sprawie Gminnej Karty Dużej Rodziny.
Wójt Gminy zabierając głos stwierdził, iż końcowe wystąpienie radnego było bardzo
konstruktywne i cieszy go, że jego słowa trafiły na podatny grunt. Zgłoszona inicjatywa odnośnie
Gminnej Karty Dużej Rodziny na pewno posłuży rodzinom i przy jego współpracy powinna się
rozwinąć w okresie 5-cio letniej kadencji. Raz jeszcze powtórzył wcześniejsze słowa, iż biorąc
pod uwagę ogromne zadłużenie gminy stanął przed możliwością całkowitego zniesienia ulgi, lub
jej obniżenia. Przyznał, że na pewno taka pomoc dla rodzin wielodzietnych się należy i osobiście
jest za tym aby wspomagać rodziny wielodzietne, jednak pomoc państwa jest jak najbardziej
potrzebna, tylko problem jest taki, że jest to przerzucane na samorządy. Natomiast gmina Czarny
Dunajec tego nie udźwignie. W budżecie roku 2019 jest zabezpieczona kwota w wysokości
150.000 złotych z przeznaczeniem na dopłatę do śmieci i w tym należy się zmieścić. Dodał, że
liczba rodzin korzystających z ulgi z 500, po wejściu w życie nowych przepisów z dniem
1 stycznia 2019 r. może wzrosnąć nawet do 2000 rodzin.
W tym miejscu doszło do wymiany zdań pomiędzy radnym S. Chowaniec, a radnym T. Turskim
– Przewodniczący Rady zwrócił się z apelem o zachowanie powagi sesji i merytorycznej
dyskusji w omawianym temacie.
Głos zabrał jeszcze Wójt Gminy odnosząc się do zaprezentowanego przez radnego Tomasza
Turskiego opracowania dot. produkowania śmieci. Stwierdził, że przedstawiany wykres nie
zakłada tonażu produkowanych śmieci, a konkretnie w naszej gminie opłata za odpady
komunalne ustalona jest od osoby. Stwierdził, że można wzorować się na opracowaniach, ale
tylko takich, które dotyczą konkretnego przypadku jaki jest stosowany w gminie.
Ad vocem radny Tomasz Turski przyznał, że zdaje sobie sprawę, że są stosowane różne formy
odbierania śmieci, natomiast domyśla się, że Firma, która wygrała przetarg nie pobiera opłaty od
osoby, tylko od tonażu śmieci, a nie ilości osób.
Wójt przyznał, że Spółka, która zajmuje się odpadami liczy od tonażu, ale polityka śmieciowa
jest tak regulowana, że gmina ustala opłatę od mieszkańca.
Przewodniczący Rady kończąc dyskusję w tym temacie zwrócił jeszcze uwagę na problem
zmowy cenowej firm przystępujących do przetargu. Stwierdził, że dwie firmy na Podhalu
założyły Consorcjum i dyktują cenę za odpady. Po przeprowadzonych przetargach przez niektóre
samorządy okazało się, że opłata za odpady komunalne drastycznie wzrosła.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych - Wajda Czesław
poinformował, że członkowie komisji po przeprowadzonej dyskusji stwierdzili, że przygotowany
projekt uchwały został opracowany w oparciu o wiedzę i dotychczasowe działanie w tym
obszarze, oraz przewidzianymi środkami finansowymi na ten cel. Ponadto Komisja wzięła pod
uwagę to, że proponowana zmiana będzie traktowana pilotażowo, gdyż do końca nie wiadomo
ile rodzin skorzysta z takiego zwolnienia.
Mając na uwadze powyższe Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie zwolnienia w części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 12 głosami „za”, przy 9
głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr III/30/2018 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wraz z Protokołem imiennego głosowania –
stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Rodziny, Płacy i Polityki Społecznej
w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
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2023, oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, warunkiem otrzymania przez
gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, do wysokości 150%
kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy,
podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się
zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych.
Pytań do przedkładanej uchwały nie było, po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do jej
podejmowania :
Rada Gminy w obecności 20 radnych aktualnie biorących udział w głosowaniu – 20 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr III/31/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 -2023, która wraz z Protokołem imiennego głosowania – stanowi zał.
nr 15 do niniejszego protokołu.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny Z. Gal. Aktualna ilość radnych – 20.
Ad. pkt. 13. Zgodnie ze wskazówkami ministerstwa Rodziny, Płacy i Polityki Społecznej
w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023, oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę
stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. W związku z trudną
sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy
społecznej podwyższenie kryterium dochodowego do poziomu 150% ułatwi oraz uskuteczni
działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom,
w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Przed przystąpieniem do głosowania głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Pomocy Społecznej – Tomasz Garbaciak, który przedstawił pozytywną opinię do
uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/32/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, która wraz
z Protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 14. Program współpracy gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przedstawiła
Anna Trebunia – Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Pytań do proponowanej uchwały nie było. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki – Kierkowska Zofia Małgorzata poinformowała o wydanej przez Komisję
pozytywnej opinii.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/33/2018 w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019, która wraz z Protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 17
do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 15. Dodatkowo do kategorii dróg gminnych zostały zaliczone następujące drogi :
1) w miejscowości Ciche – droga o nazwie „Do Potoku” – działka ewid. nr 17988/3
2) w miejscowości Dział – droga o nazwie „pod Gronostolke” działka ewid. nr 433
3) w miejscowości Odrowąż – droga o nazwie „Za Tomoskiem” działka ewid. nr 4937
Pytań nie było. Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr III/34/2018 w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg
gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec, która wraz
z Protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16. Kolejna uchwała dotyczyła powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
W ramach przedkładanej uchwały głos zabrała radna Kierkowska Zofia, która w związku
z wyznaczeniem radnego Tomasza Turskiego jako przedstawiciela Wojewody Małopolskiego
w skład Rady Społecznej SG ZPOZ pytała czy na tę okoliczność wpłynęło pismo od Wojewody
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady udzielając odpowiedzi wyjaśnił, iż takie upoważnienie od Wojewody
wpłynęło w 2017 roku do Urzędu Gminy i jest nadal obowiązujące. Uchwała zostanie przesłana
do Wojewody, więc w trakcie trwania kadencji Rady Społecznej Wojewoda może powołać
nowego przedstawiciela, wtedy uchwała w tym zakresie zostanie zmodyfikowana.
Podjęta została uchwała :
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/35/2018 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, która wraz
z Protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 17. Nabycie przez gminę w drodze zakupu nieruchomości gruntowej położonej
w Starem Bystrem o łącznej pow. 0.1356 ha za cenę wynegocjowaną z właścicielem miało na
celu regulację stanu prawnego drogi gminnej tzw. „Do Kietów”.
Sołtys Sołectwa Stare Bystre Andrzej Ligas poinformował o pozytywnej opinii wydanej przez
Radę Sołecką Sołectwa Stare Bystre, oraz argumentował konieczność zakupu przedmiotowej
nieruchomości w celu uregulowania drogi gminnej, tym bardziej, że został już wykonany most
do przysiółka „Kiety”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Budżetu poinformował o pozytywnej opinii wydanej przez
komisję, uzasadniając to faktem, iż proponowana cena za 1 m2 tej nieruchomości, w porównaniu
z innymi zakupami i cenami jakie gmina już dokonała nie jest wygórowana, ponadto cel
uregulowania stanu tej drogi jest jak najbardziej zasadny.
Przystąpiono do podjęcia uchwały:
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 20 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr III/36/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Stare Bystre, która wraz z Protokołem imiennego
głosowania – stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 18. Ostatnia uchwała jaką procedowano dotyczyła zmiany uchwały podjętej na sesji
Rady w dniu 7 grudnia w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych, polegająca na
uszczegółowieniu treści zapisu § 1 o wyraz „półtorakrotności” (kwoty bazowej”).
radny Dziubek Paweł zapytał, czy w efekcie dokonania zmiany uchwały, dieta radnego będzie
wyższa od poprzednio uchwalonej.

12

Przewodniczący Rady stwierdził, iż poprzednia uchwała zakładała dietę niższą od tej, która była
ustalona w poprzedniej kadencji, w wyniku dokonania zmiany uchwały wysokość diety
wzrośnie.
Rada Gminy w obecności 20 radnych biorących udział w głosowaniu – 18 głosami „za”, przy 1
głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr III/37/2018 w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet
dla radnych, która wraz z Protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 21 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 20. W ramach ogłoszonego punktu Przewodniczący poinformował, iż w okresie od
ostatniej sesji Rady na jego ręce wpłynęły dwie interpelacje, na które zostały udzielone pisemne
odpowiedzi i dostarczone zainteresowanym radnym.
Na dzisiejszej sesji zostały zgłoszone dwie pisemne interpelacje radnych :
radnej Zofii Kierkowskiej w sprawie wypłaty odprawy dla byłego Wójta Gminy, a głównie :
1.
2.
3.
4.

Ile wynosiła całkowita wysokość odprawy dla byłego Wójta,
Jakie są składniki tej odprawy,
Czy odprawa została wypłacona?. Jeżeli tak, to kiedy?
Skąd pochodziły środki na wypłatę?. Czy były przewidziane (zabezpieczone) w budżecie
Gminy na rok 2018.

radnego Tomasza Turskiego - jego interpelacja dotyczyła zasięgu sieci telefonii komórkowej
w miejscowościach przygranicznych takich jak : Podczerwone, Koniówka, Chochołów,
w których występuje zanikanie sieci telefonii komórkowej. Prosił o podjęcie działań
zmierzających do wzmocnienia sygnału telefonii cyfrowej.
Ad. pkt. 21. Odpowiedzi wstępne na zgłoszone interpelacje radnych udzielali :
Skarbnik Gminy w kwestii odprawy byłego Wójta Gminy poinformowała, że były Wójt otrzymał
odprawę emerytalną, której wartość brutto wyniosła 63.720 zł i odprawę na zakończenie kadencji
w wysokości 31.860 zł. brutto. Dodatkowo został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy w kwocie 26.907,04 zł. brutto. Wynagrodzenie ze stosunku pracy za m-c
listopad w wysokości 7.434 zł, brutto i ryczałt samochodowy – 182,34 zł. Łącznie brutto
otrzymał 130.103,38 zł, z czego kwota netto stanowiła 86.992,34 zł. Środki finansowe na
wypłatę tych świadczeń pochodziły z budżetu gminy. W budżecie gminy roku 2018 były
zaplanowane odprawy emerytalne dla pracowników w wieku emerytalnym, jednak nie wszyscy
pracownicy, którzy mieli możliwość przejścia na emeryturę skorzystali z tego prawa. W związku
z tym w budżecie gminy pozostały niewykorzystane środki finansowe, które przeznaczono na
wypłatę powyższych świadczeń dla byłego Wójta.
Wójt Gminy udzielając wstępnej odpowiedzi na interpelację radnego T. Turskiego wyjaśnił, że
należy zgłosić się do Operatorów w celu zamontowania stosownego masztu sieci telefonii
komórkowej. Wójt zaproponował, że wiedzę w tym temacie posiada radny Czesław Wajda, który
tą konkretną sprawą zajmował się w swojej miejscowości .
radny Wajda zabierając głos poinformował, że jeśli chodzi o zasięg telefonii komórkowej to
problem nie występuje jedynie w Koniówce i Podczerwonem lecz także w Cichem Górnym.
W związku z tym zostały podjęte działania jeszcze w poprzedniej kadencji. Wójt Gminy wystąpił
z pismem do Operatora Plus, który najlepiej sprawdza się w tym rejonie, ale poza umieszczeniem
informacji w bazie nie podjęli żadnych czynności. W związku z tym zostało ponowione
wystąpienie do pozostałych Operatorów i działania związane z postawieniem takiego
przekaźnika podjął T-mobile i prace są kontynuowane. Przedsięwzięcie byłoby zakończone

13

gdyby nie protest dwóch mieszkańców, co spowodowało przedłużenie realizacji zadania o cały
rok. Dokumenty odbiorcze znajdują się w Starostwie, z chwilą ich uprawomocnienia zostaną
przekazane do inwestora sieci T-mobile i przekaźnik zostanie uruchomiony. Przekaźnik
przeszedł już próby pozytywnie i został odebrany. Wtedy będzie można stwierdzić, czy
w Koniówce i Podczerwonem zasięg uległ poprawie, gdyż jest tak umiejscowiony, że swoim
zasięgiem obejmie właśnie te miejscowości.
radny Rubiś Rafał dziękując za pozytywne i szybkie działanie związane z udrożnieniem Potoku
„Młynówka” w Czarnym Dunajcu poprosił o szerszą informację w temacie uchwalenia statutu
obszaru ochrony uzdrowiskowej gminy Czarny Dunajec.
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował, że procedura jest w toku, jest ona
wieloetapowa. Został uchwalony operat i statut obszaru ochrony uzdrowiskowej, kolejną
najważniejszą rzeczą jest uchwalenie planu zagospodarowania miejscowego przestrzennego
gminy, a procedura rozpoczyna się od opracowania studium planistycznego. Dokumenty te są
w trakcie opracowywania, jednak wynikły pewne ograniczenia terytorialne, z uwagi na opinie
i uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Cały teren, który znajduje się
w obszarze Natura 2000, poza terenem inwestycyjnym w planie miałby zostać przeznaczony na
cele nie inwestycyjne. Sprawa ta jest jeszcze na etapie analizy.
radny Dzielski Kazimierz poruszył sprawę postawienia znaku drogowego przy drodze gminnej
w rejonie tartaku P. Szuby w Czarnym Dunajcu. Pomimo, że Rada Sołecka Sołectwa Czarny
Dunajec wydała negatywną opinię znak został zamontowany. W związku z tym radny pytał kto
imiennie podjął decyzję w tej konkretnej sprawie.
Kierownik Referatu Budownictwa stwierdził, że osobiście sprawa nie jest mu znana i takiej
decyzji na pewno nie podejmował, postara się sprawę rozeznać i udzielić stosownej informacji.
Ad. pkt. 21. Wolne wnioski i informacje.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
radny Marduła Kazimierz ustosunkował się do sprawy obwodnicy Chochołowa. Stwierdził, że
w temacie obwodnicy odbyło się kilka Zebrań Wiejskich na których były zgłaszane różne
warianty począwszy od wariantu wschodniego czy zachodniego. W związku z brakiem
jednoznacznego stanowiska Urząd Gminy przeprowadził tzw. rozprawę administracyjną dając
możliwość wypowiedzenia się zainteresowanym środowiskom lokalnym, poprzez tajne
głosowanie. W wyniku tego wybrano wariant zachodni. W tym miejscu podkreślił, że nie jest
winą byłego Wójta, że pomysł budowy obwodnicy Chochołowa upadł, ponieważ Wójt Gminy
przeznaczył dodatkowe środki finansowe w wysokości 25 tys. zł na przerobienie dokumentacji,
z uwzględnieniem wariantu zachodniego, drugą połowę kwoty 25 tys. przeznaczył Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
Ustosunkowując się Wójt do wypowiedzi radnego oświadczył, że jednoznaczną informację
uzyskał od P. Dyrektor Zarządu Dróg, z uwagi na to, że nie było zdecydowanego stanowiska
byłego Wójta w sprawie obwodnicy nie zostanie ona zrealizowana. Procedura trwała tak
naprawdę od 2014 roku i z przyczyn formalnych nie może zostać zrealizowana. Te środki
o których wspomniał radny w wysokości. 25 tys. przekazane przez byłego Wójta dotyczyły
skrócenia wariantu zachodniego z obejściem „Beskidu” (wejście od strony skoczni). To działanie
spowodowało przedłużenie procedury związanej z wydaniem decyzji środowiskowej. Zasady
finansowania środków unijnych są sztywne określające konkretne terminy, które należy
dotrzymać.
Zaznaczył, iż budowa obwodnicy jest uwzględniona w programie, jednak środki finansowe
zostały już rozdysponowane. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy o funduszu
dróg samorządowych. Gmina poczyni starania, aby jednak ta obwodnica była kontynuowana
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właśnie z tych funduszy, ale wiąże to się z tym, że duże koszty poniesie gmina, nawet przy
dofinansowaniu 20% jako wkład własny gminy, 80% środki zewnętrzne.
Na pytanie radnego co ze środkami, które zostały przekazane czy one przepadną Wójt
oświadczył, że zostały zawieszone i ewentualnie zostaną przekazane na poczet studium
transportowego, który gmina będzie opracowywać.
radny Garbaciak Tomasz wnioskował o wcześniejsze wyłączanie i późniejsze włączania
oświetlenia ulicznego na terenie gminy, przynajmniej o 1 godzinę, w celu uzyskania
oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej. Dalej poruszył sprawę zimowego
utrzymania dróg na terenie gminy, a zwłaszcza odśnieżania chodników. Na wiosnę proponował
by w tej sprawie odbyło się spotkanie robocze przed przeprowadzeniem przetargu w celu
wypracowania pewnych ustaleń, jednak do spotkania nie doszło, przetarg został przeprowadzony
i skutki takiego działania są już widoczne.
Wójt Gminy odnosząc się do uwagi radnego stwierdził, że zgadza się z radnym, jednak chodniki
głównie są wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich. Rolą gminy jest by znaleźć jakieś
rozwiązanie, w przeciwnym wypadku będą one wyglądały jak do tej pory. Jeśli chodzi o chodniki
wzdłuż dróg gminnych jest zakupiony odpowiedni sprzęt, który będzie wykorzystywany właśnie
do odśnieżania chodników. Przyznał również rację radnemu w kwestii oświetlenia ulicznego,
jego zdaniem nie funkcjonuje ono prawidłowo i odpowiedni Referat zajmie się tym problemem,
zwłaszcza, że z ostatnich zapowiedzi rządu wynika, że od 1 stycznia 2019 r. dość znacznie
wzrośnie cena energii elektrycznej.
Bobek Józef – sołtys Sołectwa poruszył sprawy związane z Gminnym Programem Opieki nad
Zabytkami Gminy Czarny Dunajec. Zdaje sobie sprawę, że prace trwały od wieli miesięcy
i w przypadku Odrowąża nastąpiła korekta, w wyniku której z 36 zakładanych obiektów,
ostatecznie zostało ujętych 20. Apelował, aby te obiekty, które już nie istnieją albo są w złym
stanie technicznym uległy wykreśleniu z gminnej ewidencji zabytków.
Gawron Jan zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy w sprawie zorganizowania spotkania
roboczego na którym zostanie omówiona sprawa odśnieżania głównie chodników wzdłuż dróg
na terenie gminy, gdyż Wykonawcy odśnieżając chodniki nie posiadają odpowiedniego sprzętu
i niejednokrotnie niszczą nawierzchnię chodników.
radny Domagała Daniel również nawiązał do złego zimowego utrzymania dróg polegającego na
tym, że po ostatnich opadach śniegu drogi wojewódzkie były w tragicznym stanie, ponadto
chodniki przy drogach powiatowych nie są odśnieżane. Proponował aby odśnieżanie było
dokonywane na bieżąco, wtedy kiedy jest zasadne, a nie wtedy kiedy śnieg jest już zajeżdżony.
radny Tomasz Turski wnioskował by Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy było przedstawiane
w formie pisemnej.
Przed udzieleniem głosu P. Sekretarzowi Gminy - Przewodniczący Rady Gminy poinformował,
że wstępny termin sesji jest przewidziany na dzień 28 stycznia (poniedziałek) 2019 r.
Na koniec głos zabrał jeszcze Sekretarz Gminy informując, iż wszystkie uwagi zgłoszone do
statutów sołectw były przedmiotem posiedzenia merytorycznej Komisji. Następnym etapem jaki
przewiduje uchwała to etap przeprowadzenia konsultacji społecznych. Takie konsultacje muszą
zostać przeprowadzone w 15 sołectwach. W tym miejscu zwrócił się do sołtysów sołectw by
w swoim kalendarzu przewidzieć w określoną niedzielę w miesiącu styczniu były
przeprowadzone Zebrania Wiejskie.
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Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –
Tadeusz Czepiel o godz. 1330 dokonał zamknięcia obrad III sesji Rady Gminy Czarny
Dunajec.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Czepiel Tadeusz

