
0P R O T O K Ó Ł  nr LI/2022 

z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 17 października 2022 roku  

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10

00 
  i trwała do godziny 10

50
. 

Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 17 Radnych.     

Nieobecni: Bednarz Bartłomiej, Dusza Tadeusz, 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. 10
00 

otworzył LI 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 

16 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 Tadeusz Czepiel poinformował o konieczności wprowadzenia dwóch punktów, 

które dotyczą informacji na temat nieprawidłowości stwierdzonych w oświadczeniach 

majątkowych kadry kierowniczej Urzędu Gminy oraz Radnych Rady Gminy.  

Zaznaczył, że ustawowy termin przedstawienia w/w informacji upływa z ostatnim dniem 

października.   

 

Pan Wójt wyraził zgodę na wprowadzenie przedmiotowych punktów do porządku obrad.  

 

Na posiedzenie Rady Gminy dołączył Radny Daniel Domagała – w Sesji uczestniczy                 

17 Radnych. 

 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie, przy 17 głosach „za”  Rada Gminy 

zatwierdziła włączenie do porządku obrad przedmiotowych punktów. Protokół z imiennego 

głosowania stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

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

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

jednogłośnie, przy 17 głosach „za” w poniższym brzmieniu: 
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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). 

5. Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w gminnych jednostkach 

organizacyjnych oraz działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

6. Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych radnych oraz działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Protokół z imiennego głosowania stanowi zał. nr 5 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.  

 

Zmiany w planie dochodów: 

Dział 600 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.090.000,00zł z tytułu dotacji na realizację 

zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów o kwotę2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych 

dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Informacja ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022. 

Dział 900-zmniejszenie planu dochodów o kwotę 26.600,00zł z tytułu dotacji w ramach 

programu STOP SMOG, oraz kwotę podatku vat 3.040,00zł podlegającego odliczeniu.  Zmiana 

harmonogramu zadania przesunięcie kwoty do roku 2023.  

 

Zmiany w planie wydatków: 

Rozdział 60016- zwiększenie planu wydatków o kwotę 614.087,57zł na wydatki związane z 

odśnieżaniem ( finansowanie z dodatkowych dochodów). 

Rozdział 60078 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.564.400,00zł na wydatki związane z 

usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Dotyczy dróg Czerwienne 

Szeligówka w miejscowości Czerwienne , Ratułów Szeligówka w miejscowości Ratułów, Ciche 

„Pytlowoców Brzyzek” , Ratułów Mulice, Ratułów do Konopków. Łączna kwota dotacji do 

zadań 2.090.000,00zł, pozostała kwota na zabezpieczenie zadania to 1.474.400,00zł finansowana 

z dodatkowych dochodów i będzie stanowiła pożyczki wewnętrzne dla miejscowości. 

Rozdział 90005- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.800,00zł dotyczy realizacji programu 

STOP SMOG. Zmiana harmonogramu zadania. Przesunięcie na rok 2023. 

Rozdział 90015 – przesuniecie kwoty 109.581,00 złotych z niewykorzystanych środkach na 

wykonaniu oświetlenia na remonty dróg w miejscowości Ciche i zabezpieczenie mostu przy 

drodze Pawlokowej ( rozdział 60016). 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3 

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, dlaczego przetarg na zimowe utrzymanie dróg został tak 

późno ogłoszony. Zima będzie niebawem i nie ma czasu, żeby przetarg powtórzyć, a trzeba 

dołożyć 600.000,00 zł. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że 600.000,00 zł. nie jest kwotą dodatkową, ale jest odciążeniem 

przyszłorocznego budżetu Gminy z wydatków bieżących. Kwota powyższa nie jest uzależniona 

od wyniku przetargu i musiałaby zostać zabezpieczona w przyszłym roku. 

 

Wiceprzewodniczący Bartłomiej Bukowski zapytał, kiedy urząd otrzymał informację o dotacji na 

naprawę dróg po powodzi w kwocie 2.000.000,00 zł.  

Pan Wójt oznajmił, że 11 października br. otrzymano tę informację. 

Wiceprzewodniczący zapytał, dlaczego Radni dowiedzieli się tak późno o Sesji, która została 

zwołana w zbyt krótkim czasie.  

Wójt wyjaśnił, że we wtorek był w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie dotacji powodziowej, a 

przygotowanie dokumentów przez Panią Skarbnik oraz radcę prawnego trwało dwa dni. Wniosek 

do biura Rady Gminy został złożony w czwartek. Następnie Wójt podziękował, że w tak krótkim 

czasie udało się uzyskać kworum i poprosił o przyjęcie przedmiotowych projektów uchwał. 

Następnie Wójt odniósł się do pytania, zadanego na Komisji Budżetowej, a mianowicie dlaczego 

nie ujęto dróg, które zostały najbardziej zniszczone i wyjaśnił, że te drogi nie są własnością 

Gminy i mają nieuregulowany stan prawny. Do dofinansowania można było zgłosić tylko te 

drogi, które stanowią własność Gminy lub Skarbu Państwa. 

Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że Gmina otrzymała dofinansowanie ze względu na 

te właśnie drogi i to one były pokazywane w mediach, zostały też najbardziej zniszczone przez 

powódź. Wiceprzewodniczący zapytał, co teraz będzie z tymi drogami. 

Wójt wyjaśnił, że droga, która została najbardziej zniszczona została naprawiona środkami 

finansowymi miejscowości Ratułów. Dodał, że trwają prace, żeby przedmiotowa droga stała się 

drogą publiczną. Stan prawny zostanie uregulowany poprzez zasiedzenie, na co właściciele 

gruntów, po których przebiega droga wyrażają zgodę. Pozostałe drogi zostały naprawione ze 

środków pochodzących z zrządzenia kryzysowego. 

Wiceprzewodniczący poprosił o przedstawienie wykazu, jaka część środków przeznaczonych na 

naprawę dróg pochodziła z budżetu sołectwa, a jaka z rezerwy Gminy. 

Pan Wójt zapewnił, że Pani Skarbnik przygotuje zestawienie i przekaże do biura Rady Gminy i 

właściwej komisji. 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 17 

głosami „za” podjęła Uchwałę Nr LI/529/2022 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 6 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. 
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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 oraz ze zmiany kwot 

dochodów i wydatków 2023 roku.  

Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie „Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Czarny Dunajec w ramach Programu STOP SMOG”. Zmiana kwot limitów dla roku 2022 i 2023 

(kwota 42.800,00 zł.). Łączna wartość zadania nie ulega zmianie. 

Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie „Wykonanie mostu na potoku Piekielnik”. 

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 12.000,00 zł. Zmiana kwot limitów wydatków dla roku 

2023. 

 

Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 17 

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr LI/530/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

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

głosowania stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 5. Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w gminnych 

jednostkach organizacyjnych oraz działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

 

Informację Wójta Gminy Czarny Dunajec, dotyczącą analizy złożonych oświadczeń 

majątkowych przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula. 

 

Informacja stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 6. Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych radnych oraz działaniach podjętych w związku z 

nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

 

Informację Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec, dotyczącą analizy złożonych 

oświadczeń majątkowych przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel. 

 

Informacja stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poinformował, że następna Sesja odbędzie się    

w dniu 07 listopada br. W związku z tym poprosił o terminowe dostarczenie uchwał do biura 

Rady Gminy.  

Pan Wójt nawiązał do przygotowywanego przez polski rząd, programu dotyczącego sprzedaży 

węgla za pośrednictwem gmin i poinformował, że na chwilę obecną nie podjęto odpowiedniej 

ustawy. 

Wójt podkreślił, że ważne będą dwie kwestie: cena oraz jakość węgla. Dodał, ze zależy mu na 

węglu dobrej jakości. W ramach Urzędu Gminy nie zostały jeszcze podjęte żadne wiążące 

decyzje w tym zakresie i należy poczekać na wytyczne ze strony rządowej. Pan Wójt zapewnił, 

że jeżeli będą już przedstawione konkretne rozwiązania, zorganizowane zostanie spotkanie, na 

którym będziemy analizować ww. kwestie. 

Następnie Wójt poinformował, że grupa zakupowa, która sprzedaje Gminie prąd, nie 

wypowiedziała  umowy i cena, która jest bardzo atrakcyjna obowiązuje do końca 2023 roku. 

Wójt oświadczył, że nie przewiduje w związku z powyższym wyłączania oświetlenia ulicznego. 
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Polski parlament wprowadził ustawę, nakładającą na gminy obowiązek oszczędności w zużyciu 

energii o 10%. Dokonano wstępnej analizy poziomu oszczędności, zakładając, że oświetlenie 

uliczne zostanie wyłączone od godz. 23.00 do rana i okazało się, że nie zostanie osiągnięta 

pożądana oszczędność. W związku z tym planowana jest wymiana żarówek na ledowe. 

Wójt podkreślił, że bezpieczeństwo na drogach jest najważniejsze. Wszystkie jednostki 

organizacyjne, w tym Urząd Gminy będą zobowiązane do przedłożenia raportu na temat sposobu 

oszczędzania prądu. Podczas spotkania z kierownikami, zaproponowano, żeby oświetlenie 

świąteczne ograniczyć i powiesić je tylko na Rynku w Czarnym Dunajcu. 

Pan Wójt poprosił Sołtysów i Radnych o zgłaszanie przypadków niepotrzebnie zapalonych lamp 

ulicznych do Kierownika Krzysztofa Kowalczyka lub do Inspektora Pawła Babła.  

Następnie Pan Wójt poinformował, że przewidywany udział w PIT w przyszłym roku, który 

Gmina otrzymuje ze skarbu państwa jest niższy o 1 mln. w porównaniu do roku bieżącego. 

Przyszłoroczny budżet będzie trudny dla Gminy. Podkreślił, że Gmina dysponuje środkami na 

inwestycje z dotacji zewnętrznych, ale może być problem z wydatkami bieżącymi. 

Wójt zapewnił, że czyni starania, żeby zaplanowane na przyszły rok zadania zostały 

zrealizowane i żeby nie było zastrzeżeń co do gospodarności lub podejrzeń o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

Pan Wójt poinformował o zwiększeniu środków na subwencję oświatową, zaznaczył jednak, że 

w ostatecznym rozrachunku pieniędzy będzie mniej niż w roku obecnym.  

Następnie Wójt poinformował o potrzebie zatrudnienia dodatkowej osoby na stanowisku 

związanym z zamówieniami publicznymi. 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy dotyczącej wywozu nieczystości, zachodzi 

konieczność przeprowadzenia kontroli połowy gospodarstw domowych. Z uwagi na powyższe, 

potrzebny będzie dodatkowy etat kontrolera.  

Ustawa nakazuje, żeby każdy mieszkaniec, niemający dostępu do kanalizacji, miał podpisaną 

roczną umowę na wywóz nieczystości oraz posiadał rachunki, poświadczające tę procedurę.  W 

związku z tym, planowane jest zorganizowanie spotkania z Radnymi, Sołtysami oraz z 

przedsiębiorcami, którzy wywożą nieczystości. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku  

i wszystkie wytyczne zostaną przekazane Radnym i Sołtysom na piśmie. 

Wójt oznajmił, że ustawa nakłada na Gminy kolejne obowiązki kontroli pieców, więc referat 

ochrony środowiska będzie musiał czynić starania, żeby spełnić wymogi ustawowe. 

 

Radny Kazimierz Dzielski zapytał, ile osób jest zatrudnionych obecnie w urzędzie. 

Pan Sekretarz Michał Jarończyk oznajmił, że wszystkich etatów w urzędzie jest 56,5. 

 

Radny Sebastian Chowaniec zauważył, że przeprowadzenie kontroli w połowie gospodarstw nie 

jest wystarczające. Wskazał, że Piekielnik od lat zabiega o wybudowanie oczyszczalni ścieków. 

Radny stwierdził, że Pani Poseł, reprezentująca nasz region, a zasiadająca w Komisji Ochrony 

Środowiska, zamiast przeznaczyć środki na budowę kanalizacji w Piekielniku, oferuje 

mieszkańcom kontrole.    

 

Wiceprzewodniczący Bartłomiej Bukowski poprosił o sprawdzenie, dlaczego w dniu 

wczorajszym, ok. godziny 18.20 nie świeciły całkowicie lampy na Rynku w Czarnym Dunajcu.  

 

Radny Paweł Dziubek zaapelował do wszystkich zgromadzonych oraz oglądających Sesję online, 

aby nie pomagać kontrolerom, żeby nękali mieszkańców w donoszeniu. Następnie Radny 

zwrócił się do Wójta i poprosił o przekazanie Sołtysom informacji na temat ilości ścieków, którą 

gospodarstwa rolne mogą wywieść na swoje pole i czy muszą oddawać je do oczyszczalni. 

 

Ad. pkt. 8. Zakończenie obrad Sesji. 
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  Wobec wyczerpania w całości obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz   Czepiel     

  o godz. 10
50

 dokonał zamknięcia LI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy. 
 

 

 

Protokołowała:                                                                        

mgr Beata Stopka-Studencka                                                                

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy                                                            

 


