P R O T O K Ó Ł Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki
z dnia 19 grudnia 2018 roku
Obecni na posiedzeniu Komisji – według załączonej listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli : Marcin Ratułowski – Wójt Gminy, Tadeusz CzepielPrzewodniczący Rady Gminy, Bukowski Bartłomiej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Anna
Trebunia – Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel.
Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
poinformował, iż zgodnie z § 71 statutu gminy pracami komisji kieruje przewodniczący lub
zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
Zatem zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego komisji.
Zostali zgłoszenie kandydaci :
1. Kierkowska Zofia Małgorzata, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
2. Bartoszek Krzysztof, który również wyraził zgodę na kandydowanie,
Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami :
Kandydatura radnej Kierkowskiej Zofii Małgorzaty uzyskała 5 głosów „za”.
Kandydatura Bartoszka Krzysztofa uzyskała – 4 głosy „za”.
Zatem na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki została
wybrana radna Zofia Małgorzata Kierkowska.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji zostali zgłoszeni radni : Bednarz Bartłomiej i Bartoszek
Krzysztof, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym kandydaci uzyskali następujące wyniki :
1. Bednarz Bartłomiej – 5 głosów „za”
2. Bartoszek Krzysztof – 4 głosy „za”.
W związku z powyższym na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki został wybrany radny – Bednarz Bartłomiej.
Dalsze prowadzenie posiedzenia komisji Przewodniczący Rady Gminy przekazał nowo wybranej
Przewodniczącej Komisji – Kierkowskiej Zofii Małgorzacie.
Przejmując dalsze prowadzenie posiedzenia nowo wybrana Przewodnicząca Komisji
podziękowała za obdarzenie jej osoby zaufaniem i wyborem na tą funkcję. Zadeklarowała, że
jako Przewodnicząca Komisji godnie będzie reprezentowała urząd i będzie starała się być
pomocna we wszystkich sprawach jakie będą tematem posiedzeń Komisji.
Przystępując do zatwierdzenia proponowanego porządku obrad – Przewodnicząca komisji
zaproponowała o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5. dot. „zasad udostępniania lodowiska
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w Czarnym Dunajcu, z uwagi na nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Czarnym Dunajcu, a która to głównie powinna odnieś się do tej kwestii.
Proponowany wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt. 5 – został poddany pod jawne
głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach „za”.
Następnie porządek obrad z dokonaną zmianą, poddany został pod jawne głosowanie, w wyniku
którego został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach „za” w poniższym brzmieniu :

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny
Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. pkt. 4. Z projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego zapoznała członków Komisji Anna Trebunia Wyrostek– Dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy, działania te obejmują rok
kalendarzowy 2019.
Celem głównym programu jest tworzenie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem,
a organizacjami pozarządowymi. W roku 2019 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania
publiczne :
1) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez krzewienie kultury
i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki
śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach, promocję regionu poprzez prezentację
folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych, oraz prowadzenie orkiestry dętej.
2) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy,
3) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,
4) uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
kulturalnych.
Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2019 przeznacza
środki finansowe w wysokości 530.000 złotych, w tym : wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury – 250.000 złotych, wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie sportu – 280.000 zł.
Projekt uchwały zgodnie z przepisami prawa był poddany konsultacjom społecznym, poprzez
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy przez okres 14
dni.
W ramach przedkładanego projektu uchwały radny Krzysztof Bartoszek pytał czy wysokość
środków finansowych przeznaczanych na program jest wyższa, czy też niższa w porównaniu
z rokiem poprzednim.
Udzielając odpowiedzi Dyrektor stwierdziła, iż środki na zadania z zakresu kultury zostały
zwiększone o 10.000 złotych, natomiast zadania z zakresu sportu pozostały na tym samym
poziomie. Związane to było z tym, że w roku 2018 była znaczna podwyżka kwot
z 200.000 zł. do 280.000 zł.
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Więcej pytań nie było – Komisja jednogłośnie, przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ad. pkt. 5. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach radny Kazimierz Dzielski przybliżył sprawę związaną z udostępnianiem
obiektu lodowiska w Czarnym Dunajcu. Poinformował, iż Rada Gminy w tej konkretnej sprawie
zajęła swoje stanowisko, że lodowisko dla klubów, stowarzyszeń i młodzieży winno być
udostępniane nieodpłatnie. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu jako
administrator obiektu powinna przyjęte przez Radę ustalenia respektować.
Do spostrzeżeń radnego ustosunkowała się Dyrektor CKiP informując, że Centrum zajmuje się
boiskami „Orlik” w Cichem i Piekielniku. Obiekty te powstały i dofinansowane były w ramach
projektu i gmina przez okres 5 lat zobowiązana była do bezpłatnego udostępniania tych boisk.
W Czarnym Dunajcu okres ten już minął dlatego boisko zostało przekazane szkole i można
z tytułu korzystania z tego obiektu pobierać opłaty. Zwróciła uwagę na koszty funkcjonowania
tych obiektów jak chociażby koszty oświetlenia i jedynie tu można by było szukać częściowego
zwrotu tych kosztów, ale na pewno nie na zasadzie zarobku. Do tej pory zasada była taka
stosowana, że młodzież, oraz kluby które kształcą dzieci i młodzież mają udostępnianą
infrastrukturę za darmo.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Kierkowska Zofia Małgorzata o godz. 1215.
dokonała zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.d/s rady

