P R O T O K Ó Ł nr VII/2019
z VII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 1305.
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, oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Przewodniczący Rady – Pan Tadeusz Czepiel o godz. 1000 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 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 i propozycji do
proponowanego porządku obrad. Ze strony Rady nie padły żadne wnioski, w związku z czym
Przewodniczący proponowany porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego
został przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” w poniższym brzmieniu :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie listów gratulacyjnych dla Sołtysów Sołectw wybranych na kadencję 2019 – 2024,
oraz podziękowań dla ustępujących Sołtysów.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Czarny Dunajec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny
Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2019 – 2029,
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11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
12.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
13.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności
nieruchomości położonej w miejscowości Koniówka.
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,
przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
20.Wolne wnioski i informacje.
21.Zakończenie obrad sesji.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 3. W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy – Marcin Ratułowski, który dokonał
podziękowania dla sołtysów, którzy zakończyli swoją kadencję przy ostatnich wyborach, bądź
też zdecydowali, że nie będą startować w wyborach. Wójt podkreślił, że rola sołtysa w gminie
wiejskiej jest bardzo ważna. W skład Gminy wchodzi 15 sołectw i niektóre są bardzo oddalone
od centrum Czarnego Dunajca. Dlatego też mieszkańcy w sprawach gminnych w pierwszej
kolejności kontaktują się właśnie z sołtysem. Rola sołtysa, jak i też radnego, a nawet Wójta jest
niejednokrotnie pracą niewdzięczną, ponieważ czasami trzeba podejmować decyzje niewygodne
dla pewnej części mieszkańców i trudno wyważyć różne zdania na temat działalności gminy.
Raz jeszcze w imieniu własnym i w imieniu mieszkańców wyraził uznanie za wieloletnią służbę
na rzecz rozwoju naszej gminy i społeczności lokalnej, wręczając na tę okoliczność ustępującym
sołtysom Dyplomy wraz z podziękowaniem.
Zaś nowo wybranym sołtysom na kadencję 2019 – 2024 Wójt pogratulował w imieniu całej
gminy i w imieniu mieszkańców poszczególnych sołectw. Wyraził nadzieję, że społeczny
mandat zaufania, którym obdarzyli Państwa sołtysów mieszkańcy jest gwarantem dobrej
współpracy pomiędzy lokalną społecznością a władzami samorządowymi. Liczymy zatem, że
w rozpoczynającej się kadencji będziemy podejmować szereg działań i konsultować
najważniejsze decyzje sołectw kierując się zawsze troską o dobro mieszkańców – powiedział na
zakończenie Wójt wręczając nowo wybranym sołtysom Listy Gratulacyjne.
Po tym miłym akcencie przystąpiono do kontynuowania zatwierdzonego porządku
dziennego sesji :
Ad. pkt. 4. Z protokołem z VI sesji Rady Gminy zapoznał się radny Bolesław Długopolski,
stwierdził, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad sesji, wnioskując jednocześnie o jego
przyjęcie bez czytania.
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Wobec faktu, iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego protokół z VI sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie, przy 21 głosach „za” bez czytania.
Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski –
Wójt Gminy.
Przedmiotowe Sprawozdanie zostało radnym dostarczona w formie pisemnej – stanowiące zał.
nr 6 do protokołu.
Ponadto Informacja ta została uzupełniona przez Wójta Gminy o dodatkowe sprawy takie jak :
W dniu 26 marca odbyło się spotkanie z Prezesem spółki Podhalańskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Nowym Targu w sprawie najważniejszej inwestycji na terenie gminy tj.
możliwości budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik. Efektem spotkania była
informacja, że gmina Czarny Dunajec chcąc realizować tą inwestycję musi nabyć w drodze
sprzedaży od spółki plan i pozwolenie na budowę, które to stanowi własność spółki. Na dzień
dzisiejszy jest to wydatek rzędu 180 tys. zł. W tej sprawie odbyto już rozmowę
z przedstawicielami samorządu w jaki sposób środki te wyasygnować w budżecie gminy. Wójt
dodał, że przejęcie tego pozwolenia od spółki zostanie poprzedzone analizą finansową gminy, po
to by mieć pełną świadomość czy gmina przy pomocy środków zewnętrznych i środków
własnych jest w stanie taką inwestycję zrealizować. W najbliższym czasie zostanie podpisana
umowa na to opracowanie, które zostanie również zaprezentowane radnym. Koszt tej inwestycji
szacuje się na kwotę ok. 20 mln. zł.
W dniu 11 kwietnia wspólnie z Sekretarzem Gminy Wójt uczestniczył w Kongresie
Sprawozdawczo – Wyborczym Euroregionu TATRY w Łopusznej. W tym miejscu Wójt
poinformował, że P. Sekretarz – Michał Jarończyk po raz kolejny został wybrany na członka
Zarządu Euroregionu.
W dniu 15 kwietnia spotkanie, w którym uczestniczył również Przewodniczący Rady z P.
Jackiem Bandułą w sprawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Najważniejsza informacja to taka, że w przypadku gdy nie będzie procedur odwoławczych
przedmiotowy plan może zostać uchwalony przez Radę w miesiącu wrześniu br. Wyraził
nadzieję, iż to najważniejsze zadanie z punktu widzenia planistycznego gminy zostanie
zrealizowane jeszcze w tym roku.
W ramach przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko Kierownika Referatu
Budownictwa został wyłoniony kandydat P. Krzysztof Kowalczyk, który uzyskał największą
ilość głosów. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o pracę.
W ramach Referatu Ochrony Środowiska:
W dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie w sprawie opracowania wytycznych (założeń) do systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy od stycznia 2020 roku. Z opracowania gmina pozyska informację
jaka będzie rzeczywista cena śmieci na terenie gminy, oraz jakie są ceny przyjmowania odpadów
z poszczególnych wysypisk. Wersję roboczą analizy systemu wykonawca zobowiązał się
wykonać do 30 kwietnia 2019 r. – zgodnie z zawartą umową.
Rozdysponowano 150 szt. sadzonek lip wśród pszczelarzy i mieszkańców gminy.
Na chwilę obecną wpłynęły 102 wnioski na łączną kwotę 622.500 zł o dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisano 43 umowy na kwotę 300.000 zł. ponieważ taka
kwota została zabezpieczona w budżecie gminy, środki na ten cel zostaną jeszcze przesunięte
w ciągu roku budżetowego z poręczeń i gwarancji dla spółki PPK. W tym roku zostały podpisane
umowy na dofinansowanie budowy oczyszczalni w następujących sołectwach : Ciche – 8,

4

Chochołów- 1, Czarny Dunajec- 2, Czerwienne- 4, Dział -2, Odrowąż -11, Pieniązkowice-6,
Piekielnik – 2, Ratułów -3, Stare Bystre-2, Wróblówka-1, Załuczne-1.
Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania :
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – odcinek d1-d34, zadanie
opiewa na łączną kwotę 258.300 zł. W ramach tego zadania planuje się przyłączyć
budynek szkoły, oraz 13 budynków. Wykonawca – Firma Usługowo Budowlana
„GRONIK” z Leśnicy. Realizacja planowana jest w okresie od 1 czerwca 2019 r. do dnia
31 października 2019 r. Zawracie umowy planowane jest na I połowę maja 2019 r.
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolejowej PKP na budynek
usługowy w Podczerwonem. Przeznaczone środki to kwota 1.056.872,08 zł brutto.
Wybrany został Wykonawca UNI-BUD Jacek Smoleń, umowa zostanie podpisana w II
połowie maja 2019 r. Przewidziany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec
2020r.
3. Wykonanie ścieżki rowerowej w ramach Historyczno- Kulturowo- Przyrodniczego szlaku
wokół Tatr – z kwotą 3.089.937,67 zł brutto. Przetarg wygrała Firma Przedsiębiorstwo
Robót Budowlanych „DROBUD” sp. z o.o. –Żywiec. Realizacja zadania do dnia 20
grudnia 2019 r. Planowane zawarcie umowy- druga połowa maja 2019r.
4. Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie gminy z terminem realizacji
do dnia 28 czerwca 2019 r.
Zakres zamówienia obejmuje remonty i przebudowę dróg rolniczych w następujących
miejscowościach:
„Zawodzie” w Cichem, dł. 0,08 km, szer. 3,0 m,
„Za Kopcem” w Czarnym Dunajcu, dł. 0,68 km, szer. 3,0m,
„Takuśki - Chodnik” w miejscowości Czerwienne, dł. 0,09 km, szer. 3,0 m,
„Lejowa” w miejscowości Koniówka, dł. 0,075 km, szer. 3,0 m,
„Grelowska” w miejscowości Piekielnik, dł. 0,15 km, szer. 3,5 m,
„Poza Śtreke” w miejscowości Podczerwone, dł. 0,20 km, szer. 3,5 m,
„Studzionki Łącznik” w miejscowości Podszkle, dł.0,215 km, szer. 3,0 m,
„Do Surowego” w miejscowości Ratułów, dł. 0,30 km, szer. 3,5 m,
„Do Kietów” w miejscowości Stare Bystre, dł. 0,19 km, szer. 3,5 m,
„Koło Brynkusa do góry” w miejscowości Załuczne, dł. 0,90 km, szer. 3,1 m,
5. Wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążu.
Realizacja zadania od dnia 22 czerwca br. do dnia 27.08. br.
Zostały podpisane umowy na następujące zadania inwestycyjne :
1. W dniu 28 marca br. podpisano zlecenie na opracowanie programu funkcjonalno –
użytkowego dla planowanej budowy żłobka w Czarnym Dunajcu. Wartość zlecenia 3.900
zł. Zlecenie zostało zrealizowane.
2. W dniu 8 kwietnia br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowej
robót remontowych w Szkole Podstawowej w Odrowążu. Wartość zlecenia 1.000 zł.
Zlecenie zostało zrealizowane.
3. W dniu 11 kwietnia br. podpisano umowę na dokończenie budowy boiska sportowego
o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu. Wykonawca firma ACTIVA Longin
Witkowski z Łodzi. Wartość umowy 1.057.800 zł. Termin realizacji do 28 czerwca 2019r.
4. W dniu 15 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podszklu. Wartość umowy 29.000 zł,
z terminem realizacji do 5 lipca br.
5. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę boiska sportowego
w Załucznem.
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W dalszej części Wójt Gminy przedstawił koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg na
terenie gminy w sezonie zimowym 2018- 2019 : największe wydatki z tym związane poniesione
zostały w Cichem – 146.980 zł, Czarny Dunajec – 98.370 zł, Czerwienne – 96.565 zł, Ratułów –
83.730,15 Podszkle- 70.446 zł, Piekielnik – 71.580 zł, Chochołów – 59.445 zł, Koniówka –
22.200 zł, Odrowąż – 82.430 zł, Pieniążkowice- 21.120 zł, Podczerwone- 39.610 zł, zł, Stare
Bystre- 66.375 zł, Wróblówka – 30.820 zł, Załuczne- 18.925 zł, Dział – 10.500 zł,
Ogółem poniesione koszt na utrzymanie zimowe dróg to kwota 919.096,15 złotych.
W ramach działania Biura Rozwoju złożono następujące wnioski o dofinansowanie na :
1) Remont posadzki w garażu i wymianę pokrycia dachu remizy OSP Ciche Środkowe –
wartość całkowita 78.647 zł, wnioskowana kwota 39.323 zł w ramach programu
Małopolskie remizy UMWM.
2) Remont i modernizację kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną c.o i c.w.u. w OSP
Czerwienne Górne, wartość całkowita 40.000 zł, wnioskowana kwota 20.000 zł,
w ramach programu Małopolskie remizy UMWM.
3) Utworzenie strefy rekreacyjnej w Ratułowie – miejsce integracji pokoleń dla zachowania
lokalnego dziedzictwa, wartość całkowita 249.942,10 zł, wnioskowana kwota 100%,
w ramach programu LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
4) Budowę drogi dojazdowej „Droga Za Wodą” do istniejącej zabudowy mieszkaniowej
w miejscowości Ratułów od km 0+ 017,92 km do km 0+159,06, wartość całkowita
446.202,70 zł, wnioskowana kwota 185.930 zł.
Od stycznia do 24 kwietnia 2019 r. wpłynęło 656 wniosków o Kartę Dużej Rodziny, z tego
zostało zamówione 1226 kart tradycyjnych i 321 kart elektronicznych.
W ramach złożonego Sprawozdania zapytania wnieśli :
radny Tomasz Turski w związku ze złożonym wnioskiem o dofinasowanie zadania pn.:
„Utworzenie strefy rekreacyjnej w miejscowości Ratułów” pytał w którym miejscu planowane
jest utworzenie takiej strefy?. Ponadto w sprawie dofinansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków, chciał uzyskać informację czy wszyscy mieszkańcy, którzy takie wnioski złożyli
otrzymają dofinansowanie?, oraz w związku z tym, że z miejscowości Piekielnik wpłynęły
również 2 wnioski - radny pytał czy posesje tych wnioskodawców zlokalizowane są w dalszej
odległości, od głównej nitki planowanej głównej oczyszczalni ścieków.
Odpowiadając Wójt w kwestii strefy rekreacyjnej stwierdził, że będzie to teren niedawno nabytej
działki położonej koło remizy OSP w Ratułowie. Co do dofinansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków Wójt stwierdził, że wpłynęło dwa razy więcej wniosków i zaplanowana
w budżecie gminy wysokość dotacji nie pokryje w całości zgłoszonego
zapotrzebowania, w związku z tym jeżeli w tym roku nie uda się wyasygnować odpowiedniej
kwoty na ten cel, wnioski te będą realizowane w pierwszej kolejności w roku przyszłym. Zaś co
do wniosków o dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Piekielniku ustalono, że taka
odpowiedź zostanie radnemu udzielona po zakończeniu sesji rady. Dodatkowo Wójt
przypomniał, iż w roku zeszłym kiedy został uchwalony program dot. przydomowych
oczyszczalni, tego typu obawy się pojawiały, jednak gmina nie może wyłączać z tego programu
mieszkańców Piekielnika. Biorąc pod uwagę fakt, że budowa oczyszczalni ścieków w samym
Piekielniku będzie realizowana przez kilka lat, również w innych miejscowościach gminy
perspektywa jest bardzo odległa, ponadto trwałość przydomowych oczyszczalni ścieków jest
ograniczona czasowo, dlatego też zanim powstanie oczyszczalnia w Piekielniku i zostanie
uruchomiony Gminny Zakład Komunalny, przydomowe oczyszczalnie w tym czasie będą
spełniać swoją rolę.

6

radny Paweł Dziubek nawiązując do ilości wydanych Kart Dużej Rodziny pytał czy zostały już
zawarte umowy z Przedsiębiorcami na świadczenie dóbr i usług na rzecz posiadaczy Karty
Dużej Rodziny.
Wójt stwierdził, że obecnie trwają negocjacje z przedsiębiorcami. Zaznaczył, że są one bardzo
trudne, takie rozmowy zostały już przeprowadzone z właścicielem Term Chochołowskich
oraz z mniejszymi podmiotami, jednak dopóki nie zostaną podpisane umowy nie chce
wypowiadać się w tej kwestii, żeby nie wprowadzać Rady w błąd.
Ad. pkt. 6. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami złożył – Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy.
Przedmiotowa Informacja drogą elektroniczną została wcześniej przekazana radnym –
stanowiąca zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
W ramach jej omawiania głos zabrał radny Tomasz Turski, który nawiązując do akcji zbierania
śmieci wzdłuż ścieżki rowerowej przez młodzież Szkoły Zawodowej w Czarnym Dunajcu
zwrócił uwagę na porzucone worki ze śmieciami wzdłuż ścieki rowerowej w rejonie „Wierchu
Domańskiego” w kierunku Starego Bystrego – prosił więc o podjęcie stosownych czynności.
W związku ze skierowaną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji - Petycją rodziców uczniów
z Ratułowa do rozpatrzenia przez Wójta gminy pytał, czy w związku z tym Wójt Gminy podjął
już decyzję dot. powołania dyrektora w szkole w Ratułowie.
Wójt poinformował, że w tej sprawie spotkał się z P. Dyrektor szkoły, natomiast ostateczna
decyzja w sprawie obsadzenia tego stanowiska zostanie podjęta w połowie maja br. Ponadto na
zgłoszoną Petycję zainteresowanym rodzicom odpowiedź została udzielona.
Ad. pkt. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu za 2018 rok zostało w formie pisemnej przedstawione przez Dyrektora tego
Ośrodka- Rafała Wilkusa.
Zgodnie z art. 110 ust. 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U.
z 2018., poz. 1508), Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności tego ośrodka wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej.
Wcześniej niniejsze Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia merytorycznej Komisji,
w związku z tym Dyrektor tytułem uzupełnienia jedynie zwrócił uwagę na ogrom pracy jaką
wykonują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina Czarny Dunajec jest gminą dużą, do
której przynależy 15 sołectw, co również przedkłada się na ogromne wydatki, zarówno w dziale
pomocy społecznej, jak i w świadczeniach rodzinnych. Ogółem na różne rodzaje świadczeń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w 2018 roku wydatkował środki
w wysokości ok. 30 mln. zł. Zwrócił również uwagę na ciężką i odpowiedzialną pracę
środowiskową. W tym miejscu skierował podziękowania w stronę Rady Gminy, Wójta Gminy
i Skarbnika Gminy, oraz pracownikom Ośrodka za ich ciężką pracę.
Następnie Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Obywatelskich przedstawił pozytywną
opinie wydaną w przedmiocie niniejszego sprawozdania – stanowiącego zał. nr 8 do protokołu.
Ad. pkt. 8. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za rok 2018 złożyła Anna Trebunia –
Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
W związku z tym, że wcześniej Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia merytorycznej
komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Turystki Dyrektor przekazała podstawowe informacje :
W roku 2018 przyjęto następujące priorytetowe zadania publiczne : Zadania z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą :
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”. Ogłoszono dwa oddzielne konkursy na
realizację tych zadań. Na wykonywanie zadań z zakresu kultury wpłynęło 17 ofert, zaś na
zadania związane z kulturą fizyczną 21 wniosków. Z wszystkimi podmiotami, które złożyły
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wnioski zostały podpisane umowy - łącznie 38. Gmina współpracując z organizacjami w ramach
uchwalonego programu na rok 2018 przeznaczyła środki finansowe w wysokości 520.000
złotych, w tym na realizację zadań w zakresie kultury – 240.000 zł i na realizację zadań
w zakresie sportu -280.000 złotych. Załączone w Sprawozdaniu tabele pokazują wydatkowanie
tych środków, oraz podział na konkretne cele, jak również przedstawiają organizację zajęć
z zespołami regionalnymi, oraz orkiestrą dętą. Każda organizacja przedstawiła w swoich
sprawozdaniach z działalności, składanych do Centrum najważniejsze cele i zadania jakie
w 2018 roku zostały przez nich wykonane. Analogicznie w zakresie sportu załączona tabela
przedstawia wydatkowane środki wraz z podziałem na konkretne cele, jak również najlepsze
wyniki zawodników klubów sportowych na poziomie wojewódzkim, krajowym
i międzynarodowym.
Pytań do złożonego Sprawozdania nie zgłaszano – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
Sportu i Turystyki poinformowała o wydanej pozytywnej opinii do przedmiotowego
Sprawozdania – stanowiącego zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2019 rok złożyła Skarbnik Gminy – Monika
Styrczula.
Proponowane zmiany budżetu gminy dotyczyły:
Dochody :
Zwiększenie ogółem dochodów i wydatków na kwotę 2.950 zł.
W Dziale 801 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł – darowizna z Banku
Spółdzielczego dla Szkoły Podstawowej w Podczerwonem na dofinansowanie wycieczki
szkolnej,
W Dziale 926 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 950 zł – odszkodowanie za uszkodzoną
szybę na lodowisku.
Pozostałe zmiany w wydatkach dotyczyły :
Rozdz. 75704 – przesunięcie kwoty 120.000 zł w związku ze spłatą zobowiązań przez Spółkę
PPK za I kwartał 2019 r. na zadanie : 20.000 zł na remont drogi w miejscowości Pieniążkowice,
rozdz. 60016 (pożyczka wewnętrzna dla wsi), remont drogi Rynek w miejscowości Czarny
Dunajec kwota 100.000 zł, rozdz. 60017,
Rozdział 85195 – Wprowadzenie do realizacji zadania polegającego na adaptacji części budynku
Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na cele biurowe, plan wydatków na kwotę 700.000 zł,
Rozdz. 92116 – zmniejszenie planu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym
Dunajcu o kwotę 2.700.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pod nazwą
Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku gimnazjum na
Bibliotekę Gminną.
W związku z takimi zmianami budżet gminy zamyka się nadwyżką w wysokości 26.920 zł.
Również zmniejszeniu ulegają przychody o kwotę 2.000.000 zł. – zgodnie z zał. nr 4 do
niniejszej uchwały.
W ramach proponowanej zmiany budżetu głos zabrali :
radny Paweł Dziubek zabierając głos odniósł się do kwestii związanej z rezygnacją dotacji dla
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu w wysokości 2.700.000 zł. Zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami przed podjęciem decyzji o rezygnacji z dotacji miała się odbyć
wizytacja budynku po byłym gimnazjum, w którym planowano przenieś i urządzić bibliotekę
oraz Centrum Kultury. Podnosił przy tym, że w związku z taką decyzją budynek nie zostanie
wyremontowany i będzie dalej niszczał.
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Odnosząc się do uwagi Wójt przypomniał radnemu, iż na ostatniej sesji dokładnie informował
o tym dlaczego została podjęta decyzja w sprawie rezygnacji z dotacji. Jednym z głównych
powodów to powód finansowy, ponieważ gmina nie udźwignie tego zadania pomimo dotacji,
gdyż w grę wchodzi wydatek rzędu 8 mln. zł. na które należałoby zaciągnąć kolejne
zobowiązanie, a na które jako Wójt osobiście nie wyrazi zgody. Dalej Wójt przekonywał, że
w gminie są o wiele ważniejsze zadania jak chociażby budowa kanalizacji w Piekielniku, czy
budowa chodników przy drogach powiatowych. Zaznaczył, że budynek ten bardzo powoli
niszczeje i na pewno z dnia na dzień nie runie. Zgodził się z tym, że przedmiotowy budynek jest
reprezentacyjny i należy odrestaurować jednak w odległej przyszłości.
Na argument radnego, że wydatek rzędu 8 mln. wiązałby się z przeniesieniem urzędu gminy,
natomiast jeśli w tym budynku utworzono by bibliotekę i Centrum Kultury te koszty byłyby
niższe – Wójt stwierdził, że każde projektowanie i zmiana projektu dofinansowania wiązałaby
się z gigantycznymi kosztami, dotacja nie pokryje kosztów adaptacji tego budynku. Natomiast
w przypadku przeniesienia samej biblioteki budynek ten nie zostanie w całości wykorzystany.
Dodał również, że informacja o spotkaniu z konserwatorem zabytków była podana i wszyscy
zostali poinformowani więc każdy mógł w nim uczestniczyć. W tym miejscu poinformował, że
konserwator zabytków negatywnie odniósł się do wymiany pokrycia dachowego, który po
remoncie winien zostać przywrócony do stanu pierwotnego (czyli dachówki), również w jego
ocenie posadzka znajdująca się wewnątrz budynku na parterze powinna zostać utrzymana,
a w projekcie uwzględniono ogrzewanie podłogowe. Generalnie konserwator odniósł się do
wielu elementów, które w jego ocenie stanowią zabytek jak chociażby nadproża drewniane
mieszczące się przy wejściach do poszczególnych klas, które również należy zachować
w pierwotnym stanie, a których jest kilkadziesiąt i koszt jednego nadproża waha się w granicach
20 – 30 tys. Z tego względu również zadanie to nie będzie realizowane stwierdził na koniec
Wójt.
Zabierając głos radny Tomasz Turski wyraził podobne stanowisko do zaprezentowanego wyżej
argumentując, że pierwotnie w budynku tym planowano bibliotekę i Centrum Kultury, ponieważ
niejednokrotnie podnoszono aby utworzyć Centrum Kultury i Promocji Gminy z prawdziwego
zdarzenia na wzór Centrum Orawskiego w gminie Jabłonka. Dalej podkreślał, że gmina
rezygnuje z tak wysokiej dotacji, a po raz drugi na ten cel takiego dofinasowania na pewno nie
będzie.
Wójt Gminy udzielając odpowiedzi przytoczył swoje wcześniejsze stanowisko. Przywołane
przez radnego Centrum Orawskie to jest wydatek rzędu kilkudziesięciu milionów, natomiast
gmina Czarny Dunajec potrzebuje przede wszystkim salę widowiskową. Z koncepcji nie wynika,
by na górze tego budynku miała ona powstać, zaplanowano jedynie typowe pomieszczenia
biurowe i ewentualnie dwa pomieszczenia na sale dydaktyczne (wystawowe). W żadnym
wypadku budynek ten nie zapewni wszystkich potrzeb Centrum Kultury. Dalej Wójt stwierdził,
iż jego priorytetem nie są sprawy górnolotne, a sprawy bardziej przyziemne nie mniej jednak
bardzo potrzebne takie jak : wspominana już wcześniej kanalizacja i chodniki, które w tej
kadencji ma zamiar realizować, wyrażając jednocześnie nadzieję, że radny to zrozumie i poprze
jego wizję. Co do budynku po byłym gimnazjum stwierdził, że jego stan techniczny nie jest zły
i może jeszcze stać przez wiele lat bez żadnej ingerencji i środków z budżetu gminy.
radny Dzielski Kazimierz zabierając głos w dyskusji stwierdził, że należy myśleć
perspektywicznie i nie zamykać sprawy rekonstrukcji i doprowadzenia tego budynku do stanu
używalności. Zdaniem radnego sprawa budynku jest już po części rozwiązana. W tym celu
należy podjąć działania w kierunku pozyskania nowego terenu położonego wokół tego budynku,
po to gdy nadejdzie bardziej sprzyjający czas i warunki zaadaptować go pod siedzibę Urzędu
Gminy, Centrum Kultury i Oświatę. Zwrócił uwagę, że pół roku toczy się dyskusja na temat
przeniesienia biblioteki, w przypadku gdy w Ośrodku Zdrowia znajdują się pomieszczenia , które
są ogrzewane, a nie są niewykorzystywane. Należy podjąć konkretną decyzję i zamknąć temat,
a nie sprowadzać go jedynie do dyskusji.
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Przewodniczący Rady zamykając dyskusję stwierdził, że rozmowy w sprawie wykupu terenu
wokół budynku były już prowadzone i samorząd sołectwa zobowiązał się takie działania podjąć
przy pełnej akceptacji ze strony Wójta.
Głos został udzielony jeszcze Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw
Statutowych, który przed wydaniem opinii zwrócił uwagę, że tego typu dyskusję należało
prowadzić na sesji kiedy była podejmowana uchwała w tej konkretnej sprawie. Natomiast dzisiaj
jest to jedynie sprawa techniczna związana ze zmniejszeniem planu dotacji w odpowiednim
rozdziale budżetowym.
Na koniec poinformował o pozytywnej opinii wydanej przez Komisję do zaproponowanej
zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
Na tym w całości został temat wyczerpany.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”, przy 4
głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr VII/74/2019 w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019,
Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku, która wraz
z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy, zmianie uległa również
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy. W zał. Nr 1 do uchwały dot. objaśnień przyjętych
wartości do WPF został wycofany kredyt w wysokości 2.000.000 złotych, dodatkowo zostały
wprowadzone zmiany w dochodach, wydatkach i przychodach w związku ze zmniejszeniem
kwoty kredytu.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji przystąpiono do podejmowania uchwały :
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”, przy 4
głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr VII/75/2019 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019 -2029, która wraz
z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. Kolejny pakiet uchwał dotyczył ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów
sołectw z terenu gminy, oraz zarządzenia poboru podatków lokalnych i zarządzenia poboru opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Sołtysom z tytułu pełnienia obowiązków organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
zaproponowano dietę miesięczną w formie ryczałtu w wysokości 900 zł.
Zaś wysokość wynagrodzenia inkasentów z tytułu pobierania podatków lokalnych ustalono
w wysokości 10% zebranych kwot, natomiast wysokość wynagrodzenia z tytułu pobierania opłat
za odpady komunalne ustalono w wysokości 5% zebranych kwot opłat.
W ramach omawianej uchwały głos został udzielony Panu Józefowi Bobkowi – Prezesowi
Gminnego Koła Sołtysów, który w imieniu sołtysów wnioskował, by przedmiotowa uchwała
weszła w życie od miesiąca grudnia, a tym samym wyrównanie diet nastąpiło również od tego
miesiąca.
Do zgłoszonego wniosku odniósł się Przewodniczący Rady, który stwierdził, że w miesiącu
grudniu doszło do spotkania sołtysów, jednak nie zgłaszano w tej sprawie żadnych propozycji
dlatego Wójt zdecydował, że po przeprowadzonych wyborach sołtysów nadszedł odpowiedni
czas na podjęcie uchwały w tej sprawie.
Przedstawiając opinię Komisji Rozwoju Budżetu – Przewodniczący Wajda Czesław stwierdził,
że na posiedzeniu komisji, w skład której wchodzą radni będący równocześnie sołtysami nie
zgłaszali żadnych innych propozycji, dlatego projekt uchwały w takiej wersji w jakiej został
skierowany od Wójta Gminy – został zaopiniowany pozytywnie.
Przystąpiono zatem do głosowania :
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Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za”, podjęła
Uchwałę Nr VII/76/2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, która wraz
z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
3 Radnych pełniących jednocześnie funkcję sołtysa nie wzięło udziału w głosowaniu.
Ad. pkt. 12. Do projektu uchwały w sprawie ustalenia inkasa w wysokości 10% zebranych kwot
podatków lokalnych uwag nie wnoszono, bezpośrednio po przedstawieniu pozytywnej opinii
przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych, przystąpiono do
podejmowania uchwały :
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VII/77/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku
rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso, która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 13
do niniejszego protokołu.
3 Radnych pełniących jednocześnie funkcję sołtysa nie wzięło udziału w głosowaniu.
Ad. pkt. 13. Przedstawiając pozytywną opinię Przewodniczący komisji Rozwoju Budżetu
zwrócił uwagę, iż komisja przed wydaniem opinii podjęła informację, że pobór opłat za odpady
komunalne w tym roku nastąpił w większości już w I kwartale tego roku. Po drugie mając na
uwadze to, że od przyszłego roku nastąpi znaczna podwyżka opłat nieuzasadnionym byłoby, przy
takim wzroście opłat, utrzymanie inkasa za pobór tych opłat na poziomie 10%, dlatego Komisja
przychyliła się, by inkaso za pobór odpadów komunalnych ustalić w wysokości 5% .
Do projektu uchwały uwagę wnosił Prezes Gminnego Koła Sołtysów – Bobek Józef
argumentując, że jest sporo mieszkańców, którzy nie uiścili całorocznej opłaty za śmieci tylko
rozkładają tę opłatę na raty i generalnie sołtysi od tych opłat będą mieli obniżoną prowizję do
5%.
Wyjaśnień udzieliła jeszcze Skarbnik Gminy podając, że w tym roku zaplanowana kwota
w budżecie na inkaso dla sołtysów za śmieci wynosi 100 tys. zł. na chwilę obecną wypłacona
została kwota w wysokości 82.118 zł. i na tej podstawie należy domniemywać, że znaczna część
tej opłaty została zebrana.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr VII/78/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso która wraz z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 14
do niniejszego protokołu.
3 Radnych pełniących jednocześnie funkcję sołtysa nie wzięło udziału w głosowaniu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził piętnastominutową przerwę. Po przerwie
procedowano kolejne uchwały :
Ad. pkt.14. W związku z faktem, iż z pracy w 3 stałych Komisjach Rady Gminy rezygnację
złożyło 3 członków, dokonano zatem uzupełnienia składów osobowych w tych komisjach.
Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało zgłoszeni radni :
1) Dusza Tadeusz
2) Dziubek Paweł
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą
ilość głosów :
Kandydatura radnego Pawła Dziubka – 9 głosów „za” – protokół z przeprowadzonego
głosowania stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Kandydatura radnego Tadeusza Duszy – 11 głosów „za”
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Dokonano zatem uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poprzez dodanie w § 2
po punkcie 2 pkt. 2a, w brzmieniu : „ Dusza Tadeusz” - Uchwała Nr VII/79/2019 w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji, wraz z protokołem
z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
W trakcie przerwy salę obrad opuścił radny K. Dzielski. Aktualna ilość radnych – 20.
Ad. pkt. 15. Do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zgłoszeni zostali radni :
1) Bolesław Długopolski
2) Bartłomiej Bukowski
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą
ilość głosów :
Kandydatura Bolesława Długopolskiego – 9 głosów „za” – protokół z przeprowadzonego
imiennego głosowania – stanowi zał. nr. 17 do niniejszego protokołu.
Kandydatura Bartłomieja Bukowskiego – 11 głosów „za”
Dokonano zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poprzez
dodanie w § 2 po punkcie 4 punkt 4 a, w brzmieniu : „ Bukowski Bartłomiej” – Uchwała
Nr VII/80/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki, wraz z protokołem z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 18
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 16. Do Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej zgłoszono :
1) Rafała Rubisia
2) Bartłomieja Bukowskiego
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą
ilość głosów :
Kandydatura Rafała Rubisia – 9 głosów „za” – protokół z przeprowadzonego imiennego
głosowania – stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Kandydatura Bartłomieja Bukowskiego – 11 głosów „za”.
Dokonano zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy
Społecznej poprzez dodanie w § 2 po punkcie 2, punkt 2 a w brzmieniu : „ Bukowski
Bartłomiej” – Uchwała Nr VII/81/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2019 Rady
Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej, wraz z protokołem z przeprowadzonego
imiennego głosowania – stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. pkt. 17. Ostatnia uchwała jaką procedowano dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie przez
Gminę w drodze darowizny własności nieruchomości położonej w miejscowości Koniówka.
Działki stanowią odcinek drogi biegnącej wzdłuż gospodarstwa agro-turystycznego Państwa
Miśta w Koniówce i łączą dwie drogi lokalne. Rada Sołecka sołectwa Koniówka pozytywnie
zaopiniowała przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej o nr 837/1 i 838/1 pod drogę
gminną.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa została przedstawiona w formie wizualizacji.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji przystąpiono do jej podejmowania :
Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących aktualnie udział w posiedzeniu – 20 głosami
„za’ podjęła Uchwałę Nr VII/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
własności nieruchomości położonej w miejscowości Koniówka, która wraz z protokołem
z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 21 do protokołu.
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Ad. pkt. 18. W ramach ogłoszonego punktu Interpelacje złożyli następujący radni, sygnalizując
sprawy :
radna Kokoszka Bogumiła wyraziła zaniepokojenie funkcjonowaniem Przychodni Zdrowia
w Ratułowie, ze względu na fakt, iż pielęgniarki środowiskowe pracujące w tej Przychodni nie są
osobami mobilnymi. Stanowi to problem w związku z brakiem możliwości zapewnienia pełnej
opieki osobom obłożnie chorym i z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi wychodzenie
z domu, które wymagają regularnych pobrań i pielęgnacji. Docierają informacje, że coraz więcej
osób zamierza zrezygnować z usług tej Przychodni na rzecz prywatnej opieki medycznej lub
innych Przychodni. Niezadowolenie budzi głównie fakt krótkich godzin przyjęć, jak i sama
opieka lekarska.
Biorąc powyższe pod uwagę radna chciała uzyskać informację w następujących kwestiach :
1. Czy jest możliwość sprawdzenia statystyki migracji pacjentów między Przychodnią
w Ratułowie, a innymi Ośrodkami Zdrowia w latach 2014 -2019?
2. Czy jest szansa przeprowadzenia anonimowych ankiet wśród mieszkańców
terytorialnie przynależących do Przychodni w Ratułowie nt. sposobów korzystania
z opieki medycznej zarówno państwowej jak i prywatnej oraz zadowolenia z praktyki
lekarskiej w wyżej wymienionej Przychodni.
3. Jak wygląda według statystyk roczna ilość zrealizowanych skierowań na badania
diagnostyczne przypadająca na jednego pacjenta, w odniesieniu do ilości osób
korzystających z usług Przychodni.
4. Jak wygląda kwestia zainteresowania pracą osób z kwalifikacjami.
radna Zofia Kierkowska zgłosiła, iż brzegi strumienia „Czarny Potok” co najmniej od kilku lat
nie są koszone, a w korycie zalegają duże ilości różnego rodzaju śmieci zwłaszcza plastikowych.
W związku z tym chciała uzyskać informację w tym temacie :
1. Czy Urząd Gminy jest obowiązany do sprzątania koryt strumieni przepływających przez
teren gminy oraz ich wykaszania ?. Jeżeli nie, to kto ma taki obowiązek w świetle
obowiązującego prawa.
2. Czy Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy kontroluje stan czystości młynówek
i strumieni w gminie. Jeżeli tak, to kiedy odbyła się ostatnia kontrola Czarnego Potoku,
jakie były wnioski pokontrolne i czy zostały zrealizowane?.
3. Czy Referat Ochrony Środowiska może określić/ustalić kiedy Czarny Potok zostanie
oczyszczony, a jego brzegi wykoszone?.
radny Daniel Domagała zwrócił się o sprawdzenie i ewentualną naprawę przepustu wodnego
w Cichem na drodze „Pod Domańską” w rejonie posesji Nr 99B a 95 A przy działce nr ew. 911/3
w Cichem. Wniosek swój motywuje względami bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej,
na której znajduje się uszkodzony przepust wodny. Jest on uszkodzony tak znacznie, że część
asfaltu wraz z poboczem już się zapadła i jest niezabezpieczona wyrwa z jednej strony w jezdni.
Cały przepust jest mocno zdeformowany i asfalt na całości popękany, co może grozić
zapadnięciem się i w efekcie doprowadzeniem do niebezpiecznego zdarzenia skutkującego
zagrożeniem zdrowia lub życia użytkowników drogi.
Ad. pkt. 19. W ramach realizowania przedmiotowego punktu Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji łącznie wpłynęły dwie interpelacje i jeden wniosek.
Odpowiedzi zarówno na zgłoszone interpelacje jak i wniosek zainteresowanym radnym
w ustawowym terminie zostały udzielone pisemne odpowiedzi. Treść interpelacji
i ich odpowiedzi podane zostały do publicznej informacji poprzez publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Na pytanie Przewodniczącego Rady czy są uwagi co do udzielonych odpowiedzi głos zabrali :
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radny Garbaciak Tomasz zgłosił, że jego interpelacja dotyczyła zorganizowania spotkania
z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, natomiast w odpowiedzi
otrzymał harmonogram dot. Kierunków rozwoju infrastruktury drogowej w Powiecie
Nowotarskim na lata 2019 – 2023. Spotkanie miało dotyczyć omówienia spraw związanych
z planowaną budowę chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Czerwienne, głównie
z przyśpieszeniem terminu realizacji inwestycji.
radna Zofia Kierkowska o ile rozumie, że podwyższenie dodatków za wychowawstwo dla
nauczycieli w tym roku nie jest możliwe z uwagi na to, że budżet na rok 2018 został wcześniej
zatwierdzony i nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel, to odpowiedź na
interpelację w sprawie budowy chodników i przystanku autobusowego przy ulicy Jana Pawła II
w Czarnym Dunajcu nie do końca ją satysfakcjonuje, jednak wszelkie dodatkowe informacje
uzupełniające uzyskała od Wójta Gminy.
Ad. pkt. 20. Wolne wnioski i informacje.
Jan Gawron – sołtys sołectwa Pieniążkowice podziękował za okazaną pomoc finansową na
remont drogi do przysiółka „Za wodą” w kierunku kościoła w Pieniążkowicach, co pozwoli na
zawarcie umowy z Wykonawcą. Dalej dał pod rozwagę sprawę budowy sali gimnastycznej
i przeniesienia dwóch klas, które obecnie zlokalizowane są w piwnicach. Deklarował, że w tym
celu jest w stanie wyasygnować środki pochodzące z funduszu sołeckiego.
Bobek Józef sołtys sołectwa Odrowąż – w imieniu pszczelarzy zrzeszonych w Podhalańskim
Zrzeszeniu Pszczelarzy złożył serdeczne podziękowanie za akcję zasadzenia lip (pszczelarskich)
na terenie gminy wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie to kontynuowane przez kolejne lata.
Następnie podziękował także Wójtowi za dokonaną wizytację dróg gminnych w miejscowości
Odrowąż i wyraził nadzieję, że w tym roku projekt przebudowy tych dróg „Pod Grapę”
i „Beskid” zostanie opracowany i dzięki temu można będzie ubiegać się o dofinansowanie
z Ministerstwa z programu Premiera Rządu RP.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –
Tadeusz Czepiel o godz.1305 dokonał zamknięcia obrad VII sesji Rady Gminy Czarny
Dunajec.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.ds. rady

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Czepiel Tadeusz

