
P R O T O K Ó Ł  nr L/2022 

z L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 03 października 2022 roku  

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11

00 
  i trwała do godziny 11

35
. 

Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 19 Radnych.     

Nieobecni: Gal Zdzisław, Garbaciak Tomasz. 

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

Marcin Ratułowski – Wójt Gminy, Michał Jarończyk – Sekretarz Gminy, Monika Styrczula -

Skarbnik Gminy. 

Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

Gminy – zgodnie z załączoną listą obecności – stanowiącą zał. nr 2 do protokołu. 

 

Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik                     

nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 11
00 

otworzył L Nadzwyczajną Sesję 

Rady Gminy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy – zgodnie z art. 20 ust. 3 u.s.g. 

Powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik Gminy, Pana Sekretarz Gminy,  Kierowników 

poszczególnych Referatów Gminy, Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Radnych oraz 

Sołtysów.  

Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 

18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 

obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania udostępniane są w BIP oraz na stronie internetowej Gminy. Następnie Przewodniczący 

przypomniał, aby podczas wystąpień, nie używać nazwisk oraz adresów, ale korzystać ze 

sformułowań typu: mieszkaniec, wnioskodawca.  Obowiązki te wynikają z przepisów RODO. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym, 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel zapytał, czy są jakieś pytania lub propozycje. 

 

W związku z tym, że nikt nie wniósł żadnych uwag, Przewodniczący Tadeusz Czepiel zarządził 

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, w wyniku którego został on przyjęty jednogłośnie, 

przy 18 głosach „za” w poniższym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 

2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 

grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2022. (Sentencja 

uchwały). 

4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033 ( załącznik nr 1 i objaśnienia). 
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5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/383/2021 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego (projekt drogi 1664K Harkabuz- Piekielnik 

w miejscowości Podszkle). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  

Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1654K w km 11+459-12+459). 

7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 27kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  

Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1652K w km 0+000 do 1+124). 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  

Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1652K w km 1+124-ok.3+666”). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/380/2021 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ratułów dr 1651K etap II). 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/379/2021 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Czerwienne etap II). 

11.Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/431/2022 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  

Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Piekielnik dr 1663K). 

12.Wolne wnioski i informacje. 

13.Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Protokół z imiennego głosowania stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany budżetu 

Gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z 

dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.  

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula i poinformowała o dodatkowej 

zmianie, zmniejszającej budżet po stronie dochodów o kwotę 8.268,00 zł., która dotyczy 

zasiłków stałych. Zmiana ta dotyczy również Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie Gminy Czarny Dunajec na 2022 rok. 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 rok: 

Rozdział 01043 - zmiana na kwotę 1.200.000,00zł dotyczy dostosowania paragrafów klasyfikacji 

budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetowych ( zmiana paragrafu z 6050 na 6100 - zadania związane z 

Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych), dotyczy zadania wodociąg Czarny Dunajec. 

Rozdział 60014 - zmniejszenie planu wydatków na kwotę 560.231,00 złotych dotyczy zmian w 

kwotach wydatkowania dla zadań związanych z projektowaniem chodników i tak: Ciche 

przesunięcie kwoty 262.244,00 z roku 2022 na rok 2023, Piekielnik przesunięcie kwoty 

10.738,00 zł z roku 2022 na 2023, Czerwienne przesunięcie kwoty 137.000,00zł z 2022r. na 

2023r., Ratułów przesunięcie kwoty 96.000,00zł z 2022r. na 2023r., oraz projektu drogi w 

Podszklu przesunięcie kwoty 54.249,00zł z 2022 na 2023r. Na wskazane zadania wpłynęły 

wnioski z PZD o zmiany w aneksach w zakresie pomocy dla powiatu przy projektowaniu w/w 

zadań.  
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Rozdział 60016 - przesunięcie kwoty 20.000,00zł z remontu dróg w miejscowości Czerwienne 

na wydatki związane z OSP Czerwienne kwota 10.000,00zł ( rozdział 75412), i na zakupy dla 

Szkoły Podstawowej w Czerwiennem nr 1 kwota 10.000,00zł ( rozdział 80101). Przesunięcie 

kwoty 20.000,00zł z remontu dróg w miejscowości Stare Bystre na wydatki związane z OPS 

Stare Bystre ( rozdział 75412). Zmniejszenie planu wydatków na remontach dróg w 

miejscowości Piekielnik w kwocie 16.080,00zł na zabezpieczenie zadania dotyczącego projektu 

chodnika w tej miejscowości. Przesuniecie kwoty 5000,00zł ze środków zabezpieczonych na 

regulacje stanu prawnego dróg w Piekielniku na remont bieżący szkoły w tej miejscowości 

(rozdział 80101). Przesuniecie kwoty 8500,00zł z remontu dróg w miejscowości Podczerwone na 

wydatki związane z oświetleniem ulicznym w tej miejscowości. ( rozdział 90015). 

Rozdział 60017- zmiana na kwotę 282.814,15 zł dotyczy dostosowania paragrafów klasyfikacji 

budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetowych ( zmiana paragrafu z 6050 na 6100 - zadania związane z 

Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych), dotyczy zadania ścieżka Odrowąż. . 

Rozdział 63095 - zmiana na kwotę 1.622.378,12zł dotyczy dostosowania paragrafów klasyfikacji 

budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetowych ( zmiana paragrafu z 6050 na 6100- zadania związane z 

Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych) w tym zadania projekt stacji PKP Cz. Dunajec, 

modernizacja budynku PKP Czarny Dunajec, zakup sceny, platforma widokowa na 

Bachledówce. 

Rozdział 75412 - przesunięcie kwoty 5000,00zł, z wypłaty świadczeń na wydatki związane z  

zakupem opału dla jednostek OSP.  

Rozdział 80149 - przesunięcie kwoty 100.000,00 zł z niewykorzystanych środków na dotacja dla 

SPSK na wydatki związane z zapłata obciążeń z innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w 

przedszkola na terenie innych gmin ( rozdział 80104). 

Rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.224,00 zł - dotacja na zadanie w 

ramach programu Poznaj Polskę – szkoła w Cz. Dunajcu.  

Rozdział 85219 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.125,00 zł z dodatkowych dochodów w 

ramach programu Czyste Powietrze (refundacja za wydawanie zaświadczeń w ramach tego 

programu). 

Rozdział 85295 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.965,00zł na wydatki związane z 

osobami z Ukrainy przebywającymi na terenie naszej gminy ( dodatkowe wpłaty + odsetki na 

rachunku bankowym). 

Rozdział 85395 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.762.640,00zł na wypłatę dodatku 

węglowego w kwocie 3.000,00zł oraz koszty obsługi tego zadania.  

Rozdział 85516 - zmiana na kwotę 1.437.789,02 zł dotyczy dostosowania paragrafów 

klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych (zmiana paragrafu z 6050 na 6100 - zadania 

związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych), dotyczy zadania budowa żłobka. 

Rozdział 92105 - przesuniecie kwoty 3000,00zł z organizacji festynu w miejscowości Ciche na 

zadania zwiane z remontem dróg (rozdział 60016),  środki z Funduszu sołeckiego - uchwała 

zebrania wiejskiego. 

Rozdział 92605 - przesuniecie kwoty 5000,00zł z wydatków na organizację imprez sportowych 

w miejscowości Ratułów na wydatki związane z remontem dróg w tej miejscowości, rozdział 

60016 (środki z funduszu sołeckiego - uchwałą zebrania wiejskiego). 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok: 

Rozdział 01043 - zmiana na kwotę 1.200.000,00zł dotyczy dostosowania paragrafów klasyfikacji 

budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetowych (zmiana paragrafu z 6050 na 6100 - zadania związane      

z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych), dotyczy zadania wodociąg Czarny Dunajec. 
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Rozdział 60014 - zmniejszenie planu wydatków na kwotę 560.231,00 złotych dotyczy zmian w 

kwotach wydatkowania dla zadań związanych z projektowaniem chodników i tak: Ciche 

przesunięcie kwoty 262.244,00 z roku 2022 na rok 2023, Piekielnik przesunięcie kwoty 

10.738,00 zł z roku 2022 na 2023, Czerwienne przesunięcie kwoty 137.000,00zł z 2022r. na 

2023r., Ratułów przesunięcie kwoty 96.000,00zł z 2022r. na 2023r., oraz projektu drogi w 

Podszklu przesunięcie kwoty 54.249,00zł z 2022 na 2023r. Na wskazane zadania wpłynęły 

wnioski z PZD o zmiany w aneksach w zakresie pomocy dla powiatu przy projektowaniu w/w 

zadań.  

Rozdział 60016 - Przesunięcie kwoty 20.000,00zł z remontu dróg w miejscowości Czerwienne 

na wydatki związane z OSP Czerwienne kwota 10.000,00zł ( rozdział 75412), i na zakupy dla 

Szkoły Podstawowej w Czerwiennem nr 1 kwota 10.000,00zł ( rozdział 80101). Przesunięcie 

kwoty 20.000,00zł z remontu dróg w miejscowości Stare Bystre na wydatki związane z OPS 

Stare Bystre ( rozdział 75412). Zmniejszenie planu wydatków na remontach dróg w 

miejscowości Piekielnik w kwocie 16.080,00zł na zabezpieczenie zadania dotyczącego projektu 

chodnika w tej miejscowości. Przesuniecie kwoty 5000,00zł ze środków zabezpieczonych na 

regulacje stanu prawnego dróg w Piekielniku na remont bieżący szkoły w tej miejscowości 

(rozdział 80101). Przesuniecie kwoty 8500,00zł z remontu dróg w miejscowości Podczerwone na 

wydatki związane z oświetleniem ulicznym w tej miejscowości. ( rozdział 90015). 

Rozdział 60017 - zmiana na kwotę 282.814,15 zł dotyczy dostosowania paragrafów klasyfikacji 

budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetowych ( zmiana paragrafu z 6050 na 6100 - zadania związane z 

Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych), dotyczy zadania ścieżka Odrowąż. . 

Rozdział 63095 - zmiana na kwotę 1.622.378,12zł dotyczy dostosowania paragrafów klasyfikacji 

budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetowych ( zmiana paragrafu z 6050 na 6100- zadania związane z 

Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych) w tym zadania projekt stacji PKP Cz. Dunajec, 

modernizacja budynku PKP Czarny Dunajec, zakup sceny, platforma widokowa na 

Bachledówce. 

Rozdział 75412 - przesunięcie kwoty 5000,00zł, z wypłaty świadczeń na wydatki związane z  

zakupem opału dla jednostek OSP.  

Rozdział 80149 - przesunięcie kwoty 100.000,00 zł z niewykorzystanych środków na dotacja dla 

SPSK na wydatki związane z zapłata obciążeń z innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w 

przedszkola na terenie innych gmin ( rozdział 80104). 

Rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.224,00 zł - dotacja na zadanie w 

ramach programu Poznaj Polskę – szkoła w Cz. Dunajcu.  

Rozdział 85219 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.125,00 zł z dodatkowych dochodów w 

ramach programu Czyste Powietrze ( refundacja za wydawanie zaświadczeń w ramach tego 

programu). 

Rozdział 85295 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.965,00zł na wydatki związane z 

osobami z Ukrainy przebywającymi na terenie naszej gminy ( dodatkowe wpłaty + odsetki na 

rachunku bankowym). 

Rozdział 85395 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.762.640,00zł na wypłatę dodatku 

węglowego w kwocie 3.000,00zł oraz koszty obsługi tego zadania.  

Rozdział 85516 - zmiana na kwotę 1.437.789,02 zł dotyczy dostosowania paragrafów 

klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych ( zmiana paragrafu z 6050 na 6100- zadania 

związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych), dotyczy zadania budowa żłobka. 

Rozdział 92105 - przesuniecie kwoty 3000,00zł z organizacji festynu w miejscowości Ciche na 

zadania zwiane z remontem dróg (rozdział 60016),  środki z Funduszu sołeckiego - uchwała 

zebrania wiejskiego. 
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Rozdział 92605 - przesuniecie kwoty 5000,00zł z wydatków na organizacje imprez sportowych 

w miejscowości Ratułów na wydatki związane z remontem dróg w tej miejscowości, rozdział 

60016 (środki z funduszu sołeckiego - uchwałą zebrania wiejskiego). 

 

 

2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2022 rok wynosi:  

Dochody             122.356.135,85 zł. 

Wydatki              139.112.542,00 zł. 

Deficyt                  16.756.406,15 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Czesław Wajda poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się 

posiedzenie Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych, na którym zostały wydane 

pozytywne opinie dla wszystkich projektów uchwał, zawartych w pkt. 3-11 dzisiejszego 

porządku obrad.   

 

Radny Sebastian Chowaniec zapytał, czy kwota związana z dodatkiem węglowym, która 

wpłynęła na konto Gminy jest wystarczająca do pokrycia wszystkich złożonych wniosków. 

Pani Skarbnik poinformowała, że na konto Gminy wpłynęła kwota 8.497.620,00 zł. Jest to 

wystarczająca kwota na pokrycie wniosków, które zweryfikowano w ubiegły czwartek.  

Głos zabrał Dyrektor GOPS Rafał Wilkus i oznajmił, że wpływające wnioski są na bieżąco 

weryfikowane. Trwa regularne zapotrzebowanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

W chwili obecnej rozpatrzono pozytywnie ponad dwa tysiące wniosków o dodatek węglowy i 

wymieniona kwota jest wystarczająca. 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 18 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/520/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 

2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 

grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022, która wraz  

z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula i poinformowała,  

że zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033 wynika głównie ze zmian w 

dochodach, wydatkach i przychodach budżetu Gminy na 2022 rok, ze zmiany kwot wydatków 

2023 roku.  

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 18 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/521/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/383/2021 Rady 

Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego (projekt drogi 1664K Harkabuz- Piekielnik w 

miejscowości Podszkle). 

 

 

 Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 

pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w wysokości 81.795,00 zł. w latach  
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2021-2023 na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na 

rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz – Piekielnik w miejscowości 

Podszkle”. 

Dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Dunajec zostanie przekazana w następujących latach i 

kwotach: 

w 2021 roku – 11.521,00 zł. 

w 2022 roku – 3.950,00 zł. 

w 2023 roku – 66.324,00 zł. 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie  

18 głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/522/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVIII/383/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego, która wraz z 

protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz  Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1654K w km 11+459-12+459). 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w wysokości 87.249,00 zł. w latach  

2021-2023 na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi 

powiatowej nr 1654K Ciche - Chochołów w miejscowości Ciche”. 

 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wskazała, że tutaj nastąpiła też zmiana kilometraża:  

11+459-12+493, dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Dunajec zostanie przekazana w 

następujących latach i kwotach: 

w 2021 roku – 17.762,00 zł. 

w 2022 roku – 36.787,00 zł. 

w 2023 roku – 32.700,00 zł. 

 

 

Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 18 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/523/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/2020 

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania 

stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Na posiedzenie Rady Gminy dołączył Radny Paweł Dziubek –19 Radnych uczestniczy w Sesji. 

 

Ad. pkt. 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz  Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1652K w km 0+000 do 1+124). 

 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w wysokości 76.371,00 zł. w latach  

2021-2023 na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi 

powiatowej nr 1652K Ciche – Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124 w miejscowości Ciche”. 

 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wskazała, dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Dunajec 

zostanie przekazana w następujących latach i kwotach: 

w 2021 roku – 13.852,00 zł. 
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w 2022 roku –          0,00 zł. 

w 2023 roku – 62.519,00 zł. 

 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/524/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/2020 

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania 

stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2020 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz  Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1652K w km 1+124-ok.3+666”). 

 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w wysokości 209.750,00 zł. w latach  

2021-2023 na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi 

powiatowej nr 1652K Ciche – Dzianisz w km 0+124 do ok. 3+666 w miejscowości Ciche”. 

 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wskazała, dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Dunajec 

zostanie przekazana w następujących latach i kwotach: 

w 2021 roku – 42.725,00 zł. 

w 2022 roku –          0,00 zł. 

w 2023 roku – 167.025,00 zł. 

 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/525/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2020 

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania 

stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/380/2021 Rady 

Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ratułów dr 1651K etap II). 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w wysokości 135.000,00 zł. w latach  

2021-2023 na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na 

rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości 

Ratułów – etap II”. 

 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wskazała, dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Dunajec 

zostanie przekazana w następujących latach i kwotach: 

w 2021 roku – 19.500,00 zł. 

w 2022 roku –          0,00 zł. 

w 2023 roku – 115.500,00 zł. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/526/2022 w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVIII/380/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 
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października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/379/2021 Rady 

Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Czerwienne etap II). 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w wysokości 192.500,00 zł. w latach  

2021-2023 na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na 

rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów - Ciche w miejscowości 

Czerwienne – etap II”. 

 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wskazała, dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Dunajec 

zostanie przekazana w następujących latach i kwotach: 

w 2021 roku – 27.750,00 zł. 

w 2022 roku –          0,00 zł. 

w 2023 roku – 164.750,00 zł. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/527/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVIII/379/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego, która wraz z 

protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/431/2022 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz  Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Piekielnik dr 1663K). 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w wysokości 92.500,00 zł. w latach  

2022-2023 na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na 

rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice - Piekielnik  

w miejscowości Piekielnik”. 

 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wskazała, dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Dunajec 

zostanie przekazana w następujących latach i kwotach: 

w 2022 roku –          0,00 zł. 

w 2023 roku – 92.500,00 zł. 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 19 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr L/528/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/431/2022 

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz  Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania 

stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 12. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poprosił Przewodniczących stałych Komisji  

o weryfikację planów pracy na 2022 rok, ponieważ został ostatni kwartał na ich realizację.  

Skarbnik Gminy Monika Styrczula poinformowała Sołtysów, że informacja na temat 

przyszłorocznego budżetu została umieszczona w ich skrytkach. Poprosiła o zapoznanie się  

i przedłożenie odpowiednich wniosków, jeśli kwota na to pozwoli. 
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Radny Tomasz Turski wskazał, że na Sesji w dniu 19 września br. zgłosił swoja rezygnację z 

członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a przed chwilą otrzymał materiały na 

posiedzenie następnej Komisji. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel poprosił Radnego o pisemną rezygnację z członkostwa  

w Komisji, ponieważ zachodzi konieczność podjęcia odpowiedniej uchwały. 

Radny Turski oznajmił, że regulamin pracy Komisji nie zawiera informacji na temat głosowania 

w sprawie członkostwa w Komisji. Zaznaczył, że od 19 września nie jest członkiem Komisji  

i oświadczył, że jeśli zachodzi potrzeba, złoży jeszcze rezygnację na piśmie. 

Następnie Radny Tomasz Turski zwrócił się do Wójta i zapytał, czy zostało przygotowanie 

procentowe zestawienie głosów „przeciw” Radnego.  

Pan Wójt oznajmił, że musi zwrócić się do biura Rady Gminy o przygotowanie takiego 

zestawienia, zaznaczył, że będzie to czasochłonne. 

Radny Paweł Dziubek poprosił o interwencję Gminy w sprawie usprawnienia komunikacji na 

remontowanym odcinku w Czarnym Dunajcu za mostem przy ulicy Kolejowej. 

Pan Wójt zapewnił, że kierownik budownictwa przekaże te informację do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich.  

 

Ad. pkt. 13. Zakończenie obrad Sesji. 

 

  Wobec wyczerpania w całości obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz   Czepiel     

  o godz. 11
35

 dokonał zamknięcia L Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy. 
 

 

 

Protokołowała:                                                                        

Beata Stopka-Studencka                                                                

Inspektor d.s. obsługi Rady Gminy                                                            

 


