
P R O T O K Ó Ł  nr XIII/2019 

z XIII Nadzwyczajnej sesji Rady  

Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 8 listopada 2019 roku 

    w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10
00 

  i trwała do godziny 10
40

. 

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 i Skarbnik Gminy – Monika Styrczula. 

 

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

nr 2 do protokołu. 

 

 

 Otwarcia XIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady – 

Pan Czepiel Tadeusz. Poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy                        

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309,1571, 1696 

i poz. 1815) oraz § 26 ust. 1, ust. 3 i 4 statutu Gminy Czarny Dunajec - na wniosek Wójta Gminy 

z dnia 4 listopada 2019 r. 

 Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 10
00

. Po powitaniu radnych, Wójta Gminy, Skarbnik Gminy                                    

i sołtysów sołectw – Przewodniczący stwierdził, że 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 z pytaniem o ewentualne zmiany do proponowanego porządku 

obrad. W związku z tym, że ze strony Rady nie zostały zgłoszone żadne wnioski - 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

4. Wolne wnioski i informacje. 

5. Zakończenie obrad sesji. 

 

Protokół z przeprowadzonego jawnego głosowania – stanowi zał. nr 3  do protokołu. 

 

Ad. pkt. 3. Komentarza do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

udzieliła Skarbnik Gminy – Monika Styrczula. 
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Na wstępie odniosła się do kwestii dotyczącej zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym, 

wyjaśniając, że podyktowana była koniecznością zaciągnięcia przez gminę kredytu 

długoterminowego. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę na sesji w dniu 30 

września. Wniosek w sprawie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej został przesłany 4 

października br. Do 4 listopada br. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała opinii, natomiast 

w między czasie budżet gminy uległ zmianie, ponieważ na sesji w miesiącu październiku Rada 

Gminy dokonała zmniejszenia kredytu o kwotę 637.850 zł, ponadto wycofana została pożyczka  

w wysokości 1.300.000 złotych na zadanie pn.:„kompleksowa termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej”.  W związku z tym kredyt zapisany w uchwale z dnia 30 września br.                          

w wysokości 2.037.238 złotych należało zmniejszyć do kwoty 1.399.388 złotych. Uchwała                            

w sprawie zaciągnięcia kredytu wymaga opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, po wydaniu 

opinii należy uruchomić procedurę przetargową. Dlatego podjęcie uchwały w trybie pilnym było 

konieczne i uzasadnione. 

W ramach autopoprawki Skarbnik Gminy wniosła zmianę polegającą na wykreśleniu w § 1 

drugiego członu zdania o treści : „ oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”. 

 

Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XIII/135/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, która wraz                        

z protokołem imiennego głosowania – stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 5. Wolne wnioski. 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali : 

 

radny Czesław Wajda, który poinformował, iż Komisja Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych 

w planie pracy na rok 2019 uwzględniła zagadnienie dotyczące rekonesansu inwestycji 

wykonanych/wykonywanych przez gminę w bieżącym roku. W związku z tym w najbliższym 

czasie, planowany jest objazd celem dokonania oceny stanu realizacji zadań inwestycyjnych.                  

O terminie posiedzenia radni zostaną poinformowani drogą e-mailową. 

 

Wójt Gminy zabierając głos przekazał następujące informacje : 

 

- w każdy poniedziałek od godz. 12 -15-tej został wyznaczony przez niego stały czas w trakcie 

którego będą przyjmowani radni i sołtysi, 

- poinformował także o podjętej skutecznej interwencji w Wojewódzkim Zarządzie Dróg                               

w sprawie wyciszenia mostu zastępczego w miejscowości Koniówka, 

- zakończyła się procedura związana z wyłożeniem planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy. Wpłynęło ponad 100 uwag. Wyraził nadzieję, że do połowy grudnia uwagi zostaną 

rozpoznane i przedłożone do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczną, natomiast 

projekt planu zostanie przedłożony do podjęcia przez Radę Gminy na sesji w miesiącu styczniu 

2020 roku. 

- na koniec Wójt zaprosił wszystkich na obchody związane ze Świętem Niepodległości w dniu 

11 listopada br. 

 

 Wobec wyczerpania w całości porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy –  

Tadeusz Czepiel o godz.10
40 

dokonał zamknięcia obrad XIII Nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy Czarny Dunajec. 

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczył: 

    Zofia Czyszczoń               Przewodniczący Rady Gminy 

    insp.ds. rady              Czepiel Tadeusz 
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