P R O T O K Ó Ł nr I/2018
z I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 12 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 :
Wójt Gminy – Marcin Ratułowski, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy –
Monika Styrczula, oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni :
Jan Piczura – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Radni Rady Powiatu : Domagała Maria, Jacek Stopka- Studencki.
Ks. Dziekan Krzysztof Kocot – Parafia Rzymsko – Katolicka w Czarnym Dunajcu,
Zahora Czesław – Komendant Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu
Jarończyk Kazimierz – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu
- zgodnie z załączoną listą obecności – stanowiącą zał. nr 3 do protokołu.
Przed sesją o godz. 9-tej została odprawiona Msza Św. w Kościele pw. Przenajświętszej Trójcy
w Czarnym Dunajcu.
Przed rozpoczęciem sesji został odśpiewany Hymn Państwowy.
Następnie otwarcia I sesji Rady Gminy kadencji 2018 – 2023 dokonał najstarszy
wiekiem radny –senior Tomasz Garbaciak.
Powitał Wójta – elekta Marcina Ratułowskiego, radnego sejmiku Województwa Małopolskiego,
radnych powiatowych, radnych Rady Gminy Czarny Dunajec, sołtysów sołectw, oraz wszystkich
zaproszonych i uczestniczących w sesji gości.
Stwierdził, iż sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz art. 29a ust 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994,
1000,1349,1432) – Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4
listopada 2018r. W tym miejscu odczytał treść powołanego wyżej Postanowienia.
Następnie poprosił Pana Mateusza Latoszka - Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Czarnym Dunajcu o zabranie głosu i wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego
oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Czarny Dunajec.
Przed wręczeniem zaświadczeń Przewodniczący na wstępie podziękował wszystkim tym, którzy
brali czynny udział w organizacji wyborów samorządowych, członkom okręgowych komisji
wyborczych, członkom gminnych komisji wyborczych, oraz osobom, które zostały skierowane
przez Komitety Wyborcze do współpracy. Stwierdził, że współpraca ta przebiegała bez zarzutu,
dlatego też wybory zostały przeprowadzone sprawnie i bezproblemowo.
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Pogratulował wszystkim zwycięzcom, nowemu Wójtowi Panu Marcinowi Ratułowskiemu,
który pomimo, że miał ciężkich „rywali” uzyskał w wyborach znakomity wynik. Pogratulował
również radnym, gdyż o fotel radnego ubiegało się blisko 100 kandydatów, więc osiągnięty
wynik wyborczy świadczy o wysokim poparciu wśród lokalnej społeczności. Praca radnych
podczas kampanii wyborczej zaowocowała tym, iż wielu mieszkańców gminy Czarny Dunajec,
którzy dotychczas nie brali udziału w wyborach, tym razem ruszyli do urn i oddali swój głos, co
zaowocowało jedną z najwyższych frekwencji w historii wyborów w gminie Czarny Dunajec.
Życzył, aby praca związana z pełnieniem funkcji Wójta, oraz radnego przynosiła codziennie
wiele satysfakcji oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Życzył również, aby nikomu nie
zabrakło motywacji w dążeniu do określonego celu i aby budżet gminy zwiększał się z roku na
rok, tak aby można było zrealizować jak najwięcej inwestycji, które poprawią życie naszych
mieszkańców – mówił Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.
Dalej odczytując z imienia i nazwiska nowo wybranych radnych dokonał wręczenia im
zaświadczenia o wyborze, oraz wręczył zaświadczenia o wyborze Wójtowi- elektowi.
Ad. pkt. 3.W dalszej części sesji przystąpiono do przeprowadzenia ślubowania.
Przed złożeniem ślubowania Radny senior poinformował, iż Radny przed objęciem mandatu
składa ślubowanie. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Ślubowanie
odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają
słowo „Ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „ Tak mi dopomóż Bóg”.
Poprosił wszystkich o powstanie, bowiem w tym momencie rozpoczęto ślubowanie. Zgodnie
z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. ,
poz. 994) została odczytana rota ślubowania o następującej treści :
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
Następnie z listy obecności zostały odczytane nazwiska radnych, a każdy radny potwierdził
złożenie ślubowania, wypowiadając słowo „Ślubuję „
Ślubowanie złożone było u większości radnych z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. pkt. 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Czarny Dunajec.
Radny senior Tomasz Garbaciak przed przystąpieniem do ślubowania poinformował, iż objęcie
obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Rotę ślubowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) złożył wobec Rady Gminy – Wójt Gminy – Marcin
Ratułowski o następującej treści :
„Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”.
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Uroczystość ślubowania przyjęta została brawami.
Ad. pkt. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
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Radny senior zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy.
Radny Kazimierz Dzielski zgłosił kandydaturę radnego Tadeusz Czepiela. W uzasadnieniu
podkreślił, że radny Tadeusz Czepiel jest najbardziej doświadczonym spośród radnych
samorządowcem, gdyż służy gminie już 30 lat, jako radny i jako sołtys sołectwa Załuczne. Przez
okres 12 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Ponadto kolejny raz zdobył zaufanie
wyborców. Zna doskonale sprawy gminy, w związku z czym można liczyć na jego
doświadczenie. Jako Przewodniczący Rady Gminy na pewno zadba o prawidłową pracę Rady
Gminy i będzie Przewodniczącym wszystkich 21 Radnych, którzy mogą się różnić, ale osoba
Przewodniczącego ma jednoczyć i dbać o to, żeby gmina Czarny Dunajec rozwijała się. Wyraził
nadzieję, że zgłoszona kandydatura radnego Tadeusza Czepiela taką pracę gwarantuje.
Radny Tomasz Turski w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości i Komitetu Solidarni
z Wyborcami zgłosił kandydaturę Daniela Domagały. Uzasadniał, że jest to osoba bardzo
ambitna i rozwojowa. Zgodnie z oczekiwaniami zarówno Wójta jak i oczekiwaniami
społecznymi, żeby wizerunek władzy gminy trochę odmłodzić zgłoszenie jego kandydatury
wydaje się zasadne. Ponadto radny Domagała dostał wysokie poparcie społeczne w wyborach,
ponadto wiek 32 lat jest wiekiem odpowiednim na zdobywanie doświadczeń.
W związku z tym, że nie było więcej zgłoszeń – lista zgłoszeń została zamknięta.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Następnie zgodnie z obowiązującą procedurą dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. W jej
skład zostali zgłoszeni następujący radni, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji :
1.
2.
3.
4.
5.

radna Kierkowska Zofia Małgorzata
radny Bednarz Bartłomiej
radny Dusza Tadeusz
radny Dziubek Paweł
radny Gal Zdzisław

Na tę okoliczność została podjęta uchwała.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia Uchwały Nr I/1/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Czarny Dunajec – która wraz z protokołem jawnego imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Dalej Radny senior poprosił zgłoszonych kandydatów o krótką prezentację.
radny Tadeusz Czepiel - 58 lat. Prywatnie – żonaty, trójka dzieci Od roku 1990 pełni funkcję
sołtysa sołectwa. Pomimo tego, że jest emerytem nie pracuje zawodowo czuje się
samorządowcem, sprawy gminy są dla niego ważne. Wyraził wolę pracy na rzecz gminy
i lokalnej społeczności. W przypadku gdy zostanie wybrany na to stanowisko będzie starał się
nawiązać współpracę ze wszystkimi radnymi reprezentującymi różne ugrupowania. Od dnia
dzisiejszego zegar zaczął odliczać czas pięcioletniej kadencji Rady i to co zrobimy pozytywnego
w ciągu tej kadencji to z myślą dla dobra mieszkańców – mówił.
radny Daniel Domagała - jest młodym człowiekiem, jednak dla niego wiek to pojęcie względne.
Urodził się w Zakopanem od urodzenia mieszka w Cichem, żonaty dwoje dzieci. Pracuje
w Szkole Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie. Ukończył studia wyższe na
kierunku wychowanie fizyczne. Ukończył również studia wyższe w zakresie zarządzania
oświatą, jak również wiele kursów głównie w zakresie sportu, wychowania fizycznego i działa
cały czas w tym zakresie. Rozumie także głos przedsiębiorców, osób prowadzących działalności
gospodarcze, współpracuje z dorosłymi, z dziećmi od wielu lat. Współpracuje z różnymi
jednostkami gminy, gminą nie tylko Czarny Dunajec, ale miał również okazję współpracować
z innymi gminami z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.
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Dalej uzasadnił dlaczego została zgłoszona jego kandydatura. Z grupą osób, z którą wystartował
do wyborów, mieli taki cel, jak na pewno każdy z radnych żeby pracować dla ludzi. Nie
przyszedł „dla stołka”, w żadnym wypadku nie planował tego. Na pewno w tej grupie były
osoby, które bardziej na to zasłużyły. Jednak oczekiwania społeczne są inne. Dowodem na to jest
Pan Wójt, prawie 60% głosów. Ten fakt przemawia za tym, że większość mieszkańców gminy
opowiedziała się za zmianą. Chcą czegoś nowego, chcą nowych ludzi, chcą aby dokonać zmiany.
W dużej mierze to się im udało. Dzisiaj jest drugi etap ważnych wyborów. Musimy podjąć
współpracę, gdyż nie wyobraża sobie tego, żeby działać na zasadzie wspólnego przekrzykiwania,
działania przeciwko sobie, że musi być opozycja. Wskazane jest żeby jeden pilnował drugiego,
ale na zasadach zdrowego rozsądku. W Radzie zasiada wielu mądrych ludzi, każdy jest inny
inteligentny, każdy przyszedł ze swoją wiedzą i doświadczeniem. Przyznał, że może nie ma aż
takiego doświadczenia samorządowego, ale ma zapał, siłę do pracy, jest ambitnym człowiekiem,
stara się dążyć do osiągnięcia postawionych mu celów. Jego propozycja jest taka, żeby nie
marnować połowy głosów, żeby połowa ludzi nie była zablokowana i aby każdy mógł pracować
na tą Radę, gdyż to będzie duże wsparcie dla gminy, a przecież wszystkim na tym zależy, aby
nasza gmina się rozwijała. Wyraził swoje zadowolenie z tego, że właśnie Ten Wójt został
wybrany, ponieważ zna go od dawna, jako ministranta i lektora. Ich wzajemne relacje były dobre,
nie kłócili się i mieli razem wiele tematów. Pan Wójt jest na tyle otwarty, że po wygraniu
wyborów nie miał oporów, żeby rozmawiać z innymi. W tym momencie zwrócił się do Pana
Wójta, że również i On taką wolę współpracy okazuje i jeżeli tak zdecyduje większość to
postara się zrobić wszystko i stanie na wysokości zadania, żeby robić to co jest potrzebne dla
ludzi, żeby zarówno małe jak i duże problemy rozwiązywać i współpracować z jednostkami
wyższymi, a przez to rozsławiać dobre imię gminy. Liczy na poparcie, że zostanie obdarzony
zaufaniem, jeśli nie to na pewno się nie zrazi i z każdym będzie rozmawiał i każdemu poda rękę.
Radny senior udzielił głosu Radcy Prawnemu – Marianowi Walkosz, który zapoznał
Radę z regulaminem głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Po przedstawieniu Regulaminu przystąpiono do podjęcia uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec – która wraz z Protokołem jawnego
imiennego głosowania - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Rady –
Senior poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną
większością głosów, w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość głosów dla
Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec wynosi 11 głosów.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Kierkowska Zofia Małgorzata objaśniła
zasady głosowania. Zgodnie z § 3 i 4 regulaminu- radni wywołani wg. listy obecności z imienia
i nazwiska oddawali głos na wybranego kandydata i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucali
do urny karty do głosowania.
Po przeprowadzeniu głosowania Radny- Senior zarządził piętnasto-minutową przerwę,
w trakcie której Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów, sporządzając na tę
okoliczność stosowny Protokół.
Po przerwie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytując Protokół z ustalenia
wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy został
wybrany Tadeusz Czepiel, uzyskując wymaganą bezwzględną liczbę głosów.
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Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania – stanowi zał. nr 6 do niniejszego
protokołu.
Została odczytana Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Czarny Dunajec.
Przedmiotowa uchwała – stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Radny Senior – Tomasz Garbaciak dalsze prowadzenie obrad sesji przekazał nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy – Tadeuszowi Czepielowi.
Rada poprzez aplauz przyjęła wybór Tadeusza Czepiela na funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy. Kontrkandydat radny Daniel Domagała pogratulował nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady.
Przejmując dalsze prowadzenie obrad sesji Przewodniczący Rady podziękował za
obdarzenie go zaufaniem i wybór na tak zaszczytną funkcję. Potwierdził, że będzie się starał być
Przewodniczącym dla wszystkich 21 radnych. Podziękował radnemu Danielowi Domagale za
gratulację i wyraził nadzieję, że połączy swoje doświadczenie z jego młodością, jak również
z radnymi, którzy po raz pierwszy zasiedli w Radzie, a którzy wiekowo są młodzi, że współpraca
będzie układała się dobrze dla dobra gminy, czego by sobie życzył. Nawiązując do słów
ks. Dziekana wypowiedzianych podczas kazania wyraził nadzieję, że będą one dotrzymywane,
pomimo różnicy zdań jakie mogą się pojawiać podczas debat sesyjnych.
Następnie nawiązując do porządku obrad ustalonego przez Komisarza Wyborczego
w Nowym Sączu zaproponował o jego poszerzenie o dodatkowe punkty :
pkt. 6. dot. Ustalenia liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2018 -2028.
Ad. pkt. 6. Realizując przedmiotowy temat radny Tadeusz Krupa zgłosił wniosek aby ustalić
jednego wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Swój wniosek poparł tym, że przez okres dwóch
ostatnich kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady i jego zdaniem jest to optymalna
liczba. Wiceprzewodniczący wykonuje zadania w razie nieobecności lub niemożności pełnienia
funkcji przez Przewodniczącego.
W związku z tym, że innych propozycje nie było Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie, w wyniku którego – Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział
w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr I/4/2018 w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarny Dunajec - która stanowi zał. nr 8 do protokołu.
W związku z brakiem możliwości głosowania za pomocą odpowiedniego urządzenia z przyczyn
technicznych - zostało przeprowadzone głosowanie jawne – zgodnie z § 60 i 61 statutu gminy.
Zostały zgłoszone następujące kandydatury na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy :
radny Tadeusz Krupa zgłosił kandydaturę radnego Bartłomieja Bukowskiego.
Radny Bartłomiej Bukowski wyraził zgodę na kandydowanie.
radny Tomasz Turski zgłosił kandydaturę radnego Rafała Rubisia uzasadniając, że jest to osoba
bardzo aktywna w Czarnym Dunajcu. Pełni funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej,
ponad 20 lat związany z działalnością w Straży, ponadto jest członkiem Rady Sołeckiej
i członkiem Wspólnoty Leśnej. Prosi o jego poparcie.
radny Rafał Rubiś wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie zgłoszeni kandydaci dokonali krótkiej prezentacji i tak :
Bukowski Bartłomiej Kazimierz – 33 lata, pochodzi z Czarnego Dunajca, żonaty, jedno dziecko.
Jest członkiem Rady Sołeckiej pierwszą kadencję, gdzie starał się rzetelnie pracować.
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Jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Dunajcu, pełniąc funkcję
w Zarządzie. Jego zdaniem nabyte doświadczenie w straży może cos wnieś do pracy
w samorządzie.
Jest otwarty na współpracę z Przewodniczącym Rady, będzie się od niego uczył i nabywał
doświadczenie, jeżeli dane mu będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Rafał Rubiś - 39 lat, żonaty, dwoje dzieci. Od 20 lat działa w Straży, od 16 lat pełni
funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzecią kadencję jest członkiem Rady Sołeckiej
w Czarnym Dunajcu, pierwsza kadencja we Wspólnocie Leśnej. Zasiada po raz pierwszy
w Radzie Gminy, ale współpracuje z niektórymi radnymi. Wszystko co osiągnął to dzięki
radnym, którzy byli, albo są w Radzie i którzy zawsze służyli dobrą radą. Wyraził nadzieję, że ta
współpraca będzie nadal się układała i gwarantuje, że tę pracę którą wykonywał do tej pory
będzie starał się nadal wykonywać.
W związku z tym, że procedura wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy była analogiczna
jak w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady – Komisja Skrutacyjna przystąpiła do
przeprowadzenia tajnego głosowania.
Po zakończeniu prac związanych z wyborem głos zabrała – Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej – radna Zofia Małgorzata Kierkowska, która odczytała Protokół z ustalenia
wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
został wybrany radny Bukowski Bartłomiej Kazimierz.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania – stanowi zał. nr 9 do niniejszego
protokołu.
Na tę okoliczność została odczytana uchwała Nr I/5/2018 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec – stanowiąca zał. nr 10 do protokołu.
Nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady podziękował za zaufanie i wybór na to stanowisko.
Wyraził nadzieję, że będzie godnie wypełniał obowiązki jakie stoją przed nim i będzie prosił
Pana Przewodniczącego Rady, by swoim wieloletnim doświadczeniem go wspierał
w powierzonych mu obowiązkach.
Ad. pkt. 7. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedstawiła Monika Styrczula –
Skarbnik Gminy.
Zmiana dotyczyła nowego programu projektu, na realizację którego udało się pozyskać środki
finansowe w formie dotacji w wysokości 380.000 złotych. Wartość całego zadania wynosi
597.711 złotych. Jest to projekt sportowo –rekreacyjny o nazwie „Od przedszkola do seniora”.
Zadanie realizowane będzie na stadionie w Czarnym Dunajcu. Termin realizacji zadania
przewidziany jest w 2019 roku. Przed podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa
Małopolskiego zadanie musi zostać wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
Ostatnim dniem na podpisanie umowy to 23 listopad br.
Wypowiedź Skarbnik Gminy pod kątem samej realizacji zadania uzupełnił Jacek Piotrowski
insp. ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych. Zadanie pn. „ Od przedszkola do seniora”.
jest to strefa aktywności sportowej. Będzie służyła zarówno najmłodszym dzieciom poprzez
wybudowanie placu zabaw, oraz poprzez wybudowanie boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną
nawierzchnią dla młodzieży i wykonanie urządzeń do gimnastyki plenerowej. Zostanie również
odrestaurowana wiata ogniskowa, wybudowany grill, czyli cała powierzchnia zostanie
zagospodarowana. Kończąc stwierdził, że zadania dość ciekawe i do tej pory w gminie tego typu
zadanie nie było realizowane.
Do przedkładanej uchwały zapytania wnieśli :
radna Kierkowska Zofia pytała w której miejscowości zadanie to będzie realizowane.
Insp. Jacek Piotrowski poinformował, że zadanie będzie realizowane w miejscowości Czarny
Dunajec na obecnie budowanym stadionem z boiskiem z nawierzchnią bezpieczną, czyli tzw.
dawny camping.
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Radny Rubiś Rafał podniósł, że ten teren Rada Sołecka wydzierżawia dla Klubu Podhalański.
Jak teraz sprawa będzie wyglądała ?.
Odnosząc się Sekretarz Gminy potwierdził, że jest zawarta umowa dzierżawa z Klubem
sportowym, lecz rolą gminy jest to, aby ten teren był udostępniany nieodpłatnie i takie zapisy do
umowy zostaną wprowadzone.
Radna Hosaniak Lucyna zauważyła, że w zał. do uchwały w wykazie przedsięwzięć znajduje się
poz. dot. budowy boiska o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu, w związku z tym pytała
czy to jest w ramach tego samego programu i czy inne miejscowości nie miały szansy na
realizację takiego zadania.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zadanie to zostało już wcześniej wprowadzone do projektu.
Natomiast budowa boiska o sztucznej nawierzchni jest to zupełnie nowe zadanie.
Piotrowski Jacek uściślił wypowiedź informując, że po pierwsze powstawanie takiego projektu
związane było z posiadaniem mapy do celów projektowych i po drugie - przeznaczenie terenu
pod tego typu inwestycję. Z Referatu Budownictwa i Inwestycji wskazane były możliwe
lokalizacje i tylko lokalizacja w miejscowości Czarny Dunajec wpisywała się w ten program
jeśli chodzi o stan posiadanej dokumentacji.
radny Daniel Domagała uściślając pytał czy chodzi o dwa boiska obok siebie o sztucznej
nawierzchni.
Jacek Piotrowski potwierdził, że chodzi o dwa boiska, przy czym jedno boisko służyć będzie do
piłki nożnej, natomiast boisko, które ma powstawać w ramach tego zadania ma służyć bardziej
pod piłkę siatkową i koszykówkę.
Radny Daniel Domagała kontynuując dalej nawiązał do pytania radnej Hosaniak L. czy nie
można było takiego boisko wykonać w miejscowości Podszkle wraz z zapleczem dla seniora,
z tego względu że w Podszklu nie ma takiego boiska, natomiast w Czarnym Dunajcu jest już plac
zabaw. Jest Orlik ze sztuczną nawierzchnią i będzie kolejne boisko, przy Orliku jest również
boisko wielofunkcyjne.
Insp. Jacek Piotrowski powtórzył raz jeszcze, iż teren który został zgłoszony umożliwiał
realizacje tego zadania, nie było odgórnego wskazania na teren Czarnego Dunajca.
Radny Daniel Domagała na koniec zapytał jeszcze kto podejmował decyzję, że zadania będzie
realizowane właśnie w Czarnym Dunajcu.
Sekretarz odnosząc się do pytania stwierdził, że temat był analizowany całościowo, pierwotnie
wytypowanych było kilka miejsc, jednak warunkiem było spełnienie kilku kryteriów takich jak :
przeznaczenie terenu w planie miejscowym, możliwość dokonania zgłoszenia w krótkim czasie
i odpowiednie miejsce (fizycznie). Była brana pod uwagę miejscowość Stare Bystre
i Wróblówka. Z różnych względów obiektywnych nie można było zlokalizować takiego miejsca
rekreacyjnego w tych miejscowościach. Pozostał zatem Czarny Dunajec, decyzję w tej sprawie
podjął Wójt Gminy. W temacie Podszkla Sekretarz stwierdził, że należy się zastanowić nad
zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, głównie mając na względzie salę gimnastyczną, która
jest priorytetem i gdy zapadnie decyzja w sprawie jej budowy, wtedy będzie możliwe
zagospodarowanie pozostałego terenu, pod parking jeśli zajdzie taka potrzeba, czy pod place
zabaw.
Na tym temat został wyczerpany. Po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do jej
podejmowania.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 20 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr I/6/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 - 2028, która stanowi zał. nr 11 do
protokołu.
W związku z brakiem możliwości głosowania za pomocą odpowiedniego urządzenia z przyczyn
technicznych - zostało przeprowadzone głosowanie jawne – zgodnie z § 60 i 61 statutu gminy.
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Na zakończenie obrad sesji miało miejsce wystąpienie Wójta Gminy – Marcina
Ratułowskiego , który m. in. powiedział :
Wysoka Rado!. Szanowni goście. Zostałem przez mieszkańców gminy wybrany na Wójta Gminy
Czarny Dunajec. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim wyborcom za udział
i wysoką frekwencję. Jest mi niezmiernie miło i czuję się dumny, że będę piastował tak
zaszczytną funkcję jaką jest funkcja Wójta Gminy, jak również będę mógł reprezentować
mieszkańców gminy Czarny Dunajec. Mam nadzieję, że współpraca pomiędzy Wójtem, a Radą
Gminy będzie układała się w sposób należyty. Dziękuję Komitetowi Wyborczemu, który
startował ze mną w wyborach, gdyż każdy tu obecny radny wie, że kampania wyborcza
wymagała wiele wyrzeczeń i nakładu pracy osobistej, która odbyła się kosztem rodziny. Rok
2018 dla mnie jest rokiem dobrym, gdyż w wieku 31 lat osiągnąłem bardzo wiele. W tym
miejscu pragnę podziękować mojej rodzinie, mojej żonie która w tym, ciężkim okresie bardzo
mnie wspierała i mam nadzieję, że będzie moją podporą w tej pięcioletniej kadencji. Będzie to
kadencja ciężka, gdyż gmina Czarny Dunajec musi się zmierzyć z wieloma zadaniami, na które
wskazywałem w programie wyborczym. Te inwestycje mogą powstać w gminie Czarny Dunajec,
ale musi tu być rola fundamentalna zarówno Wójta jak i Rady. Jeżeli współpraca pomiędzy
organem wykonawczym jakim jest Wójt i Rada będzie się układała pomyślnie, to uważam, że ta
kadencja przyniesie wymierną korzyść dla mieszkańców gminy. Radni Rady Gminy i wyborcy
muszą mieć transparentność tego, co robią organy gminy, gdyż jest to fundamentalna zasada
jawności działania organu wykonawczego. Ja deklaruję, że będę słuchał głosu ludu i proszę
radnych aby czynnie włączyli się w inicjatywę budżetową i pracowali w komisjach i w Radzie
i wyznaczali kierunki w gminie. Myślę, że jeżeli wszyscy będziemy pamiętać o tym, co
deklarowaliśmy swoim wyborcom, to jesteśmy w stanie zrealizować wiele zadań, takie jak
kanalizacja w gminie, która do tej pory była odkładana w czasie, czy gazyfikacja w gminie, czy
też budowa chodników. Są to zadania kosztowne dla gminy, jednakże powinny już być
rozważane w naszych myślach. Będę wyznaczał takie kierunki rozwoju gminy, aby podstawowe
sprawy dotyczące infrastruktury w naszej gminie zostały zrealizowane. Jednym z pierwszych
punktów w programie wyborczym było to, żeby Urząd Gminy powinien funkcjonować w sposób
godny i prawidłowy i każdy obywatel, który chce uzyskać pomoc w gminie powinien być
szanowany. Tak zorganizuję funkcjonowanie urzędu, aby to urząd był dla ludzi. Drzwi do
gabinetu Wójta będą zawsze otwarte.
Wystąpienie Wójta zostało przyjęte brawami.
Wójt odebrał gratulacje m.in. od delegacji z mie+jscowości Ratułów.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –
Tadeusz Czepiel o godz. 1235 dokonał zamknięcia obrad I sesji Rady Gminy w kadencji 2018
– 2023.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Czepiel Tadeusz

