
P R O T O K Ó Ł  nr XLV/2022 

z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 11 kwietnia 2022 roku  

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11

00 
  i trwała do godziny 11

30
. 

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

Nieobecni: Bednarz Bartłomiej, Garbaciak Tomasz, Kierkowska Zofia, Rubiś Rafał. 

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

Monika Styrczula -Skarbnik Gminy, Michał Jarończyk – Sekretarz 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 XLV Nadzwyczajną 

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

Powitał 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 

17 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 poinformował o wycofaniu projektu uchwały, ujętego w pkt. 5 

porządku obrad. Projekt przedmiotowej uchwały dotyczył omyłki pisarskiej, która została 

skorygowana w RIO pismem wyjaśniającym. W związku z tym nie zachodzi potrzeba podjęcia 

uchwały.  

 Radny Tomasz Turski zapytał, czy Wójt będzie uczestniczył w dzisiejszej Sesji. Sekretarz 

Gminy wyjaśnił, że w związku z zebraniem Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego, Wójt nie 

może być obecny na Sesji.  

Radny Tomasz Turski zapytał, kogo należy zapytać, jaki był powód zwołania Nadzwyczajnej 

Sesji, skoro Wójta nie ma. Pani Skarbnik Monika Styrczula wyjaśniła, że Nadzwyczajna Sesja 

została zwołana głównie z powodu potrzeby udzielenia przez Radę Gminy upoważnienia dla 

Pana Wójta do wprowadzania zmian w budżecie Gminy po stronie dochodów i wydatków. Są to 

zmiany dotyczące funduszu pomocy, czyli środków, jakie wpływają z budżetu państwa, na 

zadania związane z uchodźcami, którzy przybyli na terytorium Gminy Czarny Dunajec z 

Ukrainy. Są to m.in. jednorazowe dodatki w kwocie 300.00 zł., wypłata świadczeń w kwocie 

40.00 zł. dla osób, które przyjęły uchodźców, wypłata za wyżywienie w szkołach oraz pomoc 

psychologiczną. Środki wpływają na odrębny rachunek bankowy i z uwagi na fakt, że jest to inny 

paragraf (2700), Wójt nie ma możliwości wprowadzenia do budżetu powyższych środków.  
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Konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę Gminy na upoważnienia dla Pana Wójta, które 

zostały zawarte w uchwale budżetowej. Powyższa zgoda Rady Gminy dotyczy środków 

dedykowanych funduszowi pomocy dla uchodźców przebywających na terenie Gminy Czarny 

Dunajec.          

Radny Tomasz Turski zapytał, kiedy mieszkańcy otrzymają środki. Pani Skarbnik wyjaśniła, że 

pieniądze będą wypłacane od jutrzejszego dnia do kwot, które wpłynęły na konto dedykowane 

temu zadaniu. Jeśli w kolejnych dniach wpłyną kolejne kwoty, Wójt będzie mógł „z automatu” je 

wypłacać na bieżąco. 

 

 

Następnie Przewodniczący Tadeusz Czepiel zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku 

obrad wraz z zaproponowaną zmianą, w wyniku którego został przyjęty on jednogłośnie, przy 17 

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.  

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

Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom 

Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z 

terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 

tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z 

najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Wolne wnioski i zapytania.  

8. 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.  

Pani Skarbnik Monika Styrczula poinformowała, że nastąpiła zmiana, czyli zapisanie w § 9 

uchwały budżetowej, dwóch dodatkowych upoważnień dla Wójta, dzięki którym Wójt będzie 

miał możliwość wprowadzania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy oraz do 

przekazywania upoważnień dla dyrektorów GOPS i GZO, jeśli będą wypłacali, czy przenosili 

środki między grupami wydatkowymi.  Zmiany w budżecie Gminy na 2022 rok: 

Zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 438.771,15 złotych w następujący sposób:                  

a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 159.957,00 złotych, 

b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 278.814,15 złotych 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 442.771,15 złotych, z tego: 

a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 149.957,00 złotych, w tym: 

- wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 91.085,00 złotych, z tego: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 40.000,00 złotych, 

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań zwiększenie o kwotę 51.085,00 złotych, 
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 58.872,00 złote, 

b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 292.814,15 złotych, w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmiana na kwotę 292.814,15 złotych, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 4.000,00 złotych, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

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

Dochody              99.072.282,63 złote 

Wydatki             115.702.165,24 złotych 

Deficyt                16.629.882,61 złote 

 

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 projektów uchwał, ujętych w pkt.: 3, 4, 5, 6 dzisiejszego porządku obrad.   

 

 

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

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr XLV/454/2022 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. Dodatkowo zostało 

wprowadzone zwiększenie wartości zadania o kwotę 10.000,00 zł. w roku 2022 na zadanie 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią, placem zabaw, oświetleniem  

i monitoringiem w miejscowości Załuczne.  

 

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

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr XLV/455/2022 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 pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Nowotarskiego. 

 

 Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia  

z budżetu Gminy Czarny Dunajec pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w formie 

dotacji celowej w kwocie 29.384,44 zł. na zadanie pod nazwą: „Funkcjonowanie publicznego 

transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na liniach komunikacyjnych Dział – Długopole – Wróblówka – Czarny Dunajec – 

Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz – Nowy Targ oraz Nowy Targ – Ludźmierz – Rogoźnik – 

Stare Bystre – Czarny Dunajec – Podczerwone – Koniówka – Chochołów”. 

 

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

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr XLV/456/2022 w sprawie pomocy finansowej na rzecz 

Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał. nr 7  
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do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom 

Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z 

terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 

tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z 

najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Michał Jarończyk i oznajmił, że zmieniła 

się definicja osób (obywateli Ukrainy), którym może być udzielana pomoc. Zostało wykreślone 

słowo „bezpośrednio” i w związku z tym, z pomocy mogą korzystać wszyscy uchodźcy z 

Ukrainy. Także Ci, którzy przekroczyli granicę z innych krajów, nie tylko bezpośrednio z 

terytorium Ukrainy.    

Następna zmiana dotyczy zmiany słowa „posiadających” na słowo „posiadającym”. Jest to 

zmiana, która związana jest z błędem stylistycznym. 

Ostatnia zmiana dotyczy dodania punktu 8 w treści §1 po pkt 7 w brzmieniu: „zakup 

niezbędnego wyposażenia służącego realizacji działań wymienionych w pkt 2 i 6”. Umożliwi to 

zwiększenie zakresu możliwej do sfinansowania pomocy uchodźcom. 

Radny Tomasz Turski stwierdził, że w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały, zbyt 

delikatnie napisano „w związku z działaniami wojennymi”.   Radny wskazał, że należy napisać, 

że jest to wojna, w dodatku krwawa. Dodał, że pamięta, jak Argentyna napadła na Falklandy i w 

trzy dni Wielka Brytania zażegnała konflikt zbrojny, wysyłając kilka swoich samolotów. W 

przypadku przedmiotowego projektu, należy zamieścić w uzasadnieniu, że chodzi o wojnę,  

czy też działania wojenne. 

Sekretarz oznajmił, że przedstawione uzasadnienie, nie ma znaczenia dla treści normatywnej 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel stwierdził, że można napisać „w związku z 

działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy” i poprosił o taki zapis Sekretarza Michała 

Jarończyka. 

Radny Tomasz Turski podniósł, że uzasadnienie jest również częścią uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały z 

uwzględnieniem zmiany w zapisie uzasadnienia. 

 

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

głosami „za”  podjęła Uchwałę Nr XLV/457/2022 w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 

określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy 

posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań 

wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wraz z protokołem 

imiennego głosowania stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poprosił Radnych, aby zapoznali się  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi za rok 

2021, które otrzymali. Następnie Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych przez Radnych w terminie do 30 kwietnia b.r. Poinformował również, 

że Radni, chętni do pracy w Komisji Uzdrowiskowej, proszeni są zgłaszanie się, ponieważ  

na najbliższej Sesji należy formalnie powołać tę Komisję.  
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Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczących stałych Komisji i przypomniał o obowiązku 

przygotowania sprawozdań za 2021 rok. Na końcu złożył wszystkim obecnym życzenia 

świąteczne. 

 

Ad. pkt. 8. Zakończenie obrad Sesji. 

 

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

  o godz. 11
30

 dokonał zamknięcia XLV Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy. 
 

 

Protokołowała:                                                              Przewodniczący Rady Gminy                     

Beata Stopka-Studencka                                                     Tadeusz Czepiel                           

Inspektor d.s. obsługi Rady Gminy                                                            

 


