
P R O T O K Ó Ł  nr XXVI/2020 

z XXVI Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w trybie zdalnym 

w dniu 30 października 2020 roku 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12
10 

  i trwała do godziny 13
54

. 

Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 20 Radnych. 

 

W sesji nie uczestniczył Radny Tomasz Garbaciak, który  wcześniej usprawiedliwił swoją 

nieobecność. 

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. 

Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

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

 

 

 

 Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 12
00 

otworzył Sesję i po 

powitaniu Radnych, Wójta oraz  kierowników poszczególnych referatów przeprosił za 

utrudnienia i ewentualne niedociągnięcia związane z prowadzeniem posiedzenia w trybie 

zdalnym.  

Następnie poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięci Ś.p. Stanisława Koguta – 

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ś.p. Marię Stramę – byłą Sołtys miejscowości 

Czerwienne, którzy w minionym tygodniu odeszli. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poprosił Wiceprzewodniczącego Bartłomieja 

Bukowskiego o sprawdzenie listy obecności. Lista obecności została odczytana, a Radni 

zgłaszali swoją obecność ustnie. Ustalono, że w Sesji bierze udział 20 Radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. Pan Przewodniczący poinformował, że Radny Tomasz Garbaciak jest 

nieobecny z powodu śmierci swojego brata i wyraził wyrazy współczucia dla całej rodziny. 

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim Radnym 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi lub propozycje.  

Ze strony Radnych nie zostały zgłoszone żadne uwagi – Przewodniczący Rady proponowany 

porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie, 

przy 20 głosach „za” w poniższym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały                               

Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny 

Dunajec na lata 2020 – 2031. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Gminy Czarny 

Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Województwa Małopolskiego. 

9. 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. 

10.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. 

11.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. 

12.Interpelacje i zapytania Radnych. 

13. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,  

przedłożonych w okresie od ostatniej sesji. 

14.Wolne wnioski i informacje. 

15.Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt 3. Z protokołem z XXV Sesji Rady Gminy zapoznał się Radny Bartłomiej Bukowski  

i stwierdził, że protokół jest zgodny z  przebiegiem obrad Sesji, wniósł o jego przyjęcie  bez 

czytania.  

W związku z tym, że pozostali Radni nie wnosili zastrzeżeń do protokołu – Przewodniczący 

poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie, w wyniku którego protokół z XXV Sesji Rady 

Gminy został przyjęty przy 19 głosach „za”,  bez czytania. Jeden głos nie został oddany. 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania – stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski – 

Wójt Gminy, wyjaśniając, iż okres międzysesyjny trwał od 6 października 2020 r. do 29 

października 2020 r. i był dość krótki.   

 

W dniu 06.10.2020 r. podpisał umowę dotyczącą wykonania adaptacji pomieszczeń  ARiMR w 

budynku Ośrodka Zdrowia na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dnia 07.10.2020 r. brał udział w wyjeździe do Bielska-Białej w celu  kontroli produkcji pojazdu  

ratowniczo – gaśniczego. 

08.10.2020 r. miało miejsce przekazanie sprzętu OSP Czerwienne Dolne. 

W dniu 09.10.2020 r. podpisał protokoły dotyczące modernizacji  ewidencji gruntów 

miejscowości Ratułów. 

12.10.2020 r odbył spotkanie z Panem Mirosławem Witkowskim w sprawie organizacji koncertu 

Papieskiego w miejscowości Podszkle.  

15.10.2020 r. uczestniczył w obchodach  Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Szkole 

Podstawowej w Czarnym Dunajcu a poprzedzone były Msza Świętą w kościele parafialnym. 

W kolejnym dniu tj. 16.10.2020 nastąpił odbiór nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

przez OSP Czarny Dunajec. 

W dniu 21.10.2020 r.  w odpowiedzi na skargę mieszkańca odbył wizytę na placu budowy w 

miejscowości Odrowąż „Żary”. 



 3 

22.10.2020 r. wziął udział w uroczystej Mszy Św. oraz Oratorium "Św. Jana Pawła II 

Wielkiego"  w  Krakowie. 

23.10.2020 r. miało miejsce posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

dotyczące omówienia sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy oraz zabezpieczenia gminy do 

warunków zimowych. 

27.10.2020 r. brał udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin 

Uzdrowiskowych RP, które dotyczyło składek gmin członkowskich. Zebranie odbyło się online. 

W dniu 29.10.2020 r. odbył spotkanie z przedstawicielami koła łowieckiego „Wspólnota” w 

sprawie  zmiany granic obwodów łowieckich. 

W tym okresie spotkał się z 20  mieszkańcami. 

Radny Tomasz Turski zapytał na jakim etapie jest sprawa związana ze złożonym wnioskiem do 

Funduszu Norweskiego, dotyczącym termomodernizacji budynków szkolnych. W odpowiedzi 

Wójt wyjaśnił, iż wniosek został skutecznie złożony oraz przyjęty, o czym informuje 

potwierdzenie z systemu teleinformatycznego. Następnym etapem jest ocena wniosku przez 

Fundusz Norweski, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić na przełomie roku 2020/2021. 

Radny Paweł Dziubek zapytał, czego dotyczyła skarga złożona przez mieszkańca Odrowąża, o 

której jest wzmianka w sprawozdaniu Wójta, z dnia 21.10.2020 r.  i jak została rozpatrzona. 

Wójt odpowiedział, że skarga dotyczyła utrudnienia w podróżowaniu mieszkańców 

korzystających z drogi, na której powstała koleina. Problem został rozwiązany, ponieważ usterka 

została usunięta przez wykonawcę drogi. 

Radny Paweł Dziubek zapytał jeszcze, czy problem drogi w miejscowości Ciche, która była 

blokowana został rozwiązany. Wójt wyjaśnił, iż droga nie należy do dróg publicznych, jest to 

droga prywatna, dlatego Gmina nie ma prawa ingerencji. Radny odniósł się również do wniosku, 

który złożył w sprawie budowy chodnika do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej w 

miejscowości Piekielnik. W odpowiedzi Wójt zaznaczył, że rozmawiał z Panią Dyrektor ZDW w 

Krakowie na ten temat i jeżeli Sołectwo Piekielnik przeznaczy środki z budżetu sołeckiego na 

taki projekt, to zarówno Gmina, jak i ZDW przychylą się do projektu pozytywnie. Realizacja 

mogłaby nastąpić z programu Inicjatyw Samorządowych przy udziale środków Gminy i ZDW. W 

dalszej części Radny zapytał o koszt słupków, które mają być montowane na ścieżce rowerowej, 

ponieważ słyszał, że ich cena jest dość wysoka. Wójt wyjaśnił, że temat słupków poruszany był 

na ostatniej komisji budżetowej i konkretnych ustaleń co do kwoty słupków jeszcze nie ma, ale 

cena za jeden słupek nie powinna być wyższa niż dwieście kilkadziesiąt złotych.  
 

Ad. pkt 5. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym złożył Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy. 

Do przedmiotowej informacji nikt nie zgłaszał żadnych pytań, przez aklamację została przyjęta 

do akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany 

Uchwały  Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w 

sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020. 

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Czepiel udzielił głosu Skarbnik Gminy -  

Monice Styrczuli, która przedstawiła projekt wyżej wymienionej uchwały z uwzględnieniem 

dwóch autopoprawek. 
1) Zmniejsza  się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 168.302,00 złotych w następujący sposób: 

a) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 168.302,00 złotych  

    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Zmniejsza  się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.580.000,00  złotych, z tego: 

a) wydatki bieżące: zmniejszenie o kwotę  422.600,00 złotych, w tym: 

 -  wydatki jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 378.060,00 złotych 
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    z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszenie o kwotę 378.060,00             

złotych,  

- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 55.460,00 złotych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 100.000,00 złotych 

b) wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 1.157.400,00 złotych, w tym: 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 1.157.400,00 złotych  

z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 

zwiększenie o kwotę 28.000,00złotych 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) Zmniejsza  się przychody budżetu gminy o kwotę 1.411.698,00 złotych  

 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4) Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Czarny Dunajec w 2020 roku o 

kwotę 122.460,00 złotych  

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

2. Po  wprowadzeniu tych zmian  budżet gminy na 2020 rok wynosi:  

Dochody           113.235.557,88 złotych 

Wydatki            110.399.574,05 złotych 

Nadwyżka             2.835.983,83 złotych 

 

 

Zmiany w planie dochodów, w budżecie Gminy na 2020 rok dotyczą: 

Zmiany dotyczą: 

Dział 600- zmniejszenie planowanych kwot dotacji o kwotę 326.730,00 złotych  dotyczy 

projektu „Odkrywanie przez udostępnianie …”– środki wpłyną w 2021r. Zmniejszenie 

planowanej kwoty dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 168.302,00zł ( mniejsza 

wartość zadania po przetargu i w związku z tym mniejsze dofinansowanie) 

Dział 630- Wyższy niż zaplanowany wpływ z dotacji na zadanie Szlak wokół Tatr etap III , 

kwota zwiększenia 326.730,00zł . 

Dział 926-Zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z realizacji projektu „Aktywnie i 

mobilnie….” o kwotę 362.880,00zł – środki wpłyną w 2021r. oraz zwiększenie kwoty dotacji o 

362.880,00zł – środki z rozliczenia zadania „Od przedszkola do seniora strefa rekreacji w 

miejscowości Czarny Dunajec.” 

 
 

Zmiany w planie wydatków, w budżecie Gminy na 2020 rok dotyczą zadań: 

Zmiany dotyczą zadań: 

Rozdział 75412- przesunięcie kwoty 100.000,00zł ze świadczeń oraz kwoty 22.460,00zł z 

pozostałych zadań w zakresie OSP  na dotacje dla OSP za zakup wyposażenia bojowego i 

umundurowania tj. OSP Czarny Dunajec kwota 10848,00zł , OSP Wróblówka kwota 1.000,00zł, 

OSP Pieniążkowice kwota 2.400,00zł, OSP Odrowąż kwota 1.000,00zł, OSP Załuczne kwota 

1.000,00zł, OSP Piekielnik kwota 3900,00zł, OSP Podczerwone kwota 3.500,00zł, OSP 

Koniówka kwota 1.000,00zł, OSP Chochołów kwota 3.408,00zł, OSP Ciche Górne II kwota 

1.000,00zł, OSP Ciche Górne I kwota 2.576,00zł, OSP Ciche Środkowe kwota 2.336,00zł, OSP 

Ciche Dolne kwota 4.476,00zł, OSP Ratułów Dolny kwota 3.584,00zł, OSP Ratułów Górny 

kwota 2.800,00zł, OSP Czerwienne Górne kwota 4.160,00zł, OSP Czerwienne Dolne kwota 

1.000,00zł, OSP Stare Bystre Kwota 4.128,00zł, Zakup siatki ogrodzeniowej OSP Podszkle, 

kwota dotacji 1.344,00zł, Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dotacja dla OSP Dział kwota 

67.000,00zł.  

Rozdział 80195- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania, kwota 1.230.000,00zł  – 

sala konferencyjna w szkole w Czarnym Dunajcu, zadanie nie będzie realizowane w 2020 r., 

kwota zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.  

Rozdział 60016- przesuniecie kwoty 26.000,00zł z remontu dróg w miejscowości Stare Bystre na 

wykonanie remontu sal lekcyjnych  w Szkole Podstawowej  nr 2 w Starem Bystrem kwota 
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13.000,00zł, oraz na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starem 

Bystrem kwota 13.000,00zł. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 350.000,00zł dotyczy 

wykonania drogi w Odrowążu dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych – mniejsza 

kwota po przetargu. Przesunięcie kwoty 2600,00zł z dokumentacji drogowej w miejscowości 

Wróblówka na wykonanie oświetlenia  w tej miejscowości ( rozdział 90015). 

Rozdział 63095- przesunięcie kwoty 28.000,00zł w ramach środków na wydatki związane z 

realizacją zadania Szlak wokół Tatr etap III ( zmiana po przeliczeniu różnic kursowych).  

Rozdział 90015- przesunięcie kwoty 10.000,00zł z oświetlenia ulicznego na remonty dróg w 

miejscowości Piekielnik.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda przedstawił pozytywną 

opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały. 

Przewodniczący Tadeusz Czepiel zwrócił się do Skarbnik Gminy z prośbą o odniesienie się do 

zmian w uchwale budżetowej, powstałych w wyniku błędu pisarskiego. W odpowiedzi Skarbnik 

Monika Styrczula wyjaśniła, że nastąpiła zmiana w pkt. 3 § 1 powinno być: „zmniejsza się 

przychody budżetu Gminy o kwotę 1.411.698,00, było: 1.481.698,00 złotych.  

Radny Tomasz Turski zapytał, co spowodowało, że środki przeznaczone na inwestycje gminne 

zostały przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia. Skarbnik Monika Styrczula wyjaśniła, iż 

kwota 1.230.000,00 zł. pochodzi z budżetu Gminy. Spłata zadłużenia nie następuje z Rządowego 

Programu Inwestycji Lokalnych, ale ze zmniejszenia wydatków i wolnych środków z 2019 roku, 

niewykorzystanych w 2020 roku. 

Radny Tomasz Turski zapytał o środki pozyskane z budżetu państwa i przeznaczone na 

inwestycje w kwocie 1.605.103,00 zł.  Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, że środki, 

które wpłynęły z Ministerstwa Finansów będą stanowiły przychody roku następnego. W 

kolejnym roku budżetowym 1.300.000,00 zł. zostanie przeznaczone na remont budynku po 

ARiMR. Pozostała kwota 305.000,00 zł. zostanie wykorzystana na inwestycje w przyszłym roku. 

Wójt Gminy Marcin Ratułowski również zabrał głos w omawianym temacie, informując, iż w 

budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowano kredyt na przebudowę budynku po ARiMR. Pojawił 

się Fundusz Inwestycyjny, który stanowi pomoc z budżetu państwa. Środki własne Gmina 

przeznacza na spłatę zobowiązań, natomiast środki pozyskane z zewnątrz zostaną wykorzystane 

na inwestycje. Kwota 305.103,00 zł. zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne w latach 

2021-2022. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały.        

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za” , 1 

głosem nieoddanym podjęła Uchwałę Nr XXVI/252/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 

30 grudnia 2019 roku  w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020, która wraz z 

protokołem z przeprowadzonego głosowania - stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 7. Konsekwencją dokonanej zmiany budżetu gminy na 2020 rok była również zmiana 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy polegająca na zmianie kwot dochodów, wydatków 

budżetu 2020 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć. Na wstępie Skarbnik Gminy 

Monika Styrczula zgłosiła autopoprawkę w pkt. 13§1”wartość zadania 12.300,00 zł, a nie 

13.300,00 zł.” 

 

1) Zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu 2020 roku. 

2) Zmiana wartości przedsięwzięcia o nazwie: "Wykonanie adaptacji pomieszczeń po "ARiMR" 

w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej" zadanie realizacja lata 2020-2021. Łączna kwota zadania 1.300.000,00zł.  
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3) Zmiana wartości przedsięwzięcia o nazwie" Projekt chodnika w Cichem ". Wartość zadania 

po zmianach 429.895,27 złotych. Realizacja lata 2020-2022.   

4) Zmiana w przedsięwzięciu o nazwie "Szlak wokół Tatr etap III" na kwotę 28.000,00zł, 

dotyczy kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu.  

5) Zmiana wartości przedsięwzięcia o nazwie " Dokumentacja projektowa chodnika w 

Ratułowie". Wartość zadania po zmianach kwota 116.850,00 złotych. Realizacja lata 2020-2021. 

6) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn." Projekt drogi Do Stadionu w miejscowości Ciche wraz 

z uzyskaniem decyzji ZRID". Wartość zadania po zmianach kwota 86.100,00 złotych. Realizacja 

lata 2020-2021.  

7) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn: "Opracowanie dokumentacji rozbudowy ( obejmującej w 

szczególności wykonanie chodnika) dr. powiatowa nr 1663K w miejscowości Dział". Wartość 

zadania po zmianach kwota 135.300,00 złotych. Realizacja lata 2020-2021. 

8) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn: " Projekt chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy 

drodze wojewódzkiej DW 957 w miejscowości Stare Bystre". Wartość zadania po zmianach 

56.580,00 złotych. Realizacja lata 2020-2021. 

9) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn: " Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej  DW 958 

w miejscowości Wróblówka". Wartość zadania po zmianach kwota 33.210,00zł. Realizacja 

2020-2021. 

10) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn: "Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 957 

w miejscowości Czarny Dunajec". Wartość zadania po zmianach 56.026,50 złotych. Realizacja 

2020-2021.   

11) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Remont drogi gminnej 360267K w km od 0+110 

do km 0+470 w miejscowości Pieniążkowice , Gmina Czarny Dunajec". Realizacja zadania lata 

2020-2021. Wartość zadania 175.756,00 złotych.  

12) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: "Wsparcie działalności MSP z branży turystyki oraz 

zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej".  Wartość 

zadania po zmianach 71.429,00 złotych. Realizacja lata 2020-2022. 

13) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej brodu na 

drodze gminnej „Do Sośliny” w Piekielniku. Wartość zadania 12.300,00 złotych. Realizacja 

2020-2021. 

14) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi 

gminnej z Pieniążkowic do Działu. Wartość zadania 14.760,00 złotych. Realizacja 2020-2021. 

 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Rozwoju Budżetu i Spraw 

Statutowych przystąpiono do głosowania. 

Radny Paweł Dziubek odniósł się do nowego zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji 

projektowej brodu na drodze gminnej „Do Sośliny” w Piekielniku”, zwracając się z pytaniem, 

czy chodzi o budowę mostu. Skarbnik wyjaśniła, że w nazwie zadania jest napisane projekt 

brodu, czyli chodzi o przeprawę przez potok. Radny Paweł Dziubek stwierdził, że planowany był 

projekt budowy mostu na potoku, który ułatwiłby komunikację ze ścieżką rowerową, a jeśli 

chodzi o przeprawę, to bród wystarczy utwardzić i koszt zadania jego zdaniem jest zbyt wysoki. 

Niepotrzebny jest również projekt do wykonania tego rodzaju prac. Wójt Marcin Ratułowski 

stwierdził, iż w związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się przy omawianym zadaniu, 

zaprasza Sołtysa wsi Piekielnik wraz z członkami Rady Sołeckiej, aby jeszcze raz omówić 

bezpośrednio temat przeprawy przez potok. Radny Sebastian Chowaniec stwierdził, że 

planowano projekt budowy mostu, ale w innym miejscu, a mianowicie w okolicy stadionu. 

W związku z dyskusją, która się rozwinęła Radny Daniel Domagała złożył wniosek formalny, 

aby temat zakończyć na dzisiejszej Sesji i omówić go na spotkaniu, które zaproponował Wójt. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel zaproponował, aby nazwę „brodu” zamienić na 

„brodo-most”, wyjaśniając, że stwarza to alternatywę dla brodu lub mostu. 
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Wójt wyraził wątpliwości co do zmiany nazwy. W zadaniu widnieje nazwa „brodu” i zmiana 

może stworzyć komplikacje podczas podpisywania stosownej umowy. Zaproponował 

konsultację z Kierownikiem Budownictwa Krzysztofem Kowalczykiem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5-minutową przerwę. 

Po przerwie głos zabrał Kierownik Referatu Budownictwa Krzysztof Kowalczyk i odnosząc się 

do pytania Radnego Pawła Dziubka zaproponował, aby w nazwie przedsięwzięcia wpisać 

„przeprawa przez potok”. Dodał również, że koszt projektu i budowy mostu należą do innej 

kategorii obiektu budowlanego. Dotychczasowa nazwa uzgodniona została z Sołtysem wsi 

Piekielnik.  

Wójt poinformował o wprowadzeniu autopoprawki do treści projektu uchwały w związku ze 

zmianą nazwy „brodu’ na „przeprawa przez potok”. 

Radny Tomasz Turski zwrócił się z pytaniem do Skarbnik Gminy, czy w związku ze zmianą 

wartości przedsięwzięć budżet Gminy zyskał, czy też zadania będą droższe. Skarbnik Monika 

Styrczula poinformowała, iż w wolnych wnioskach udzieli Radnemu szczegółowej odpowiedzi.  

 

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za” , 2 

głosami nieoddanymi, uwzględniając autopoprawkę podjęła Uchwałę Nr XXVI/253/2020 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-

2031, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania - stanowi zał. nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Województwa Małopolskiego. 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula wyjaśniła, iż procedowany projekt uchwały dotyczy 

rozbudowy dróg: DW 957 Krowiarki-Nowy Targ oraz DW 958 Chabówka-Zakopane i 

przesunięcia kwoty 219.228,00 zł. na 2021 rok. 

Komisja Rozwoju Budżetu i Spraw Statutowych wydała pozytywną opinię do procedowanego 

projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 17 głosami „za”, 1 

głosem „wstrzymującym się” i 2 głosami nieoddanymi podjęła Uchwałę Nr  XXVI/254/2020 w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 

września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Małopolskiego, która wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 9. 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. 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula poinformowała, iż zmiana w projekcie uchwały dotyczy 

zmniejszenia kwoty po przetargu na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji na 

rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124 w 

miejscowości Ciche, (chodnik w miejscowości Ciche). 

Środki finansowe na pomoc będą przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny 

Dunajec, w następujących latach i kwotach: 

w 2021 roku – 13.852,00 złotych; 

w 2022 roku – 62.519,00 złotych; 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda przedstawił pozytywną 

opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały. 

 

 

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 1 

głosem nieoddanym podjęła Uchwałę Nr  XXVI/255/2020 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 z 

przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 10. 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. 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula poinformowała na wstępie o wprowadzeniu autopoprawki w  

§1. polegającej na wprowadzeniu po słowie „pomocy” słowa „finansowej”. Następnie wyjaśniła, 

że zmiana w projekcie uchwały dotyczy zmniejszenia kwoty po przetargu na realizację zadania: 

„Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w 

miejscowości Ciche w km 11+459 - 12+459, (chodnik w miejscowości Ciche). 

Środki finansowe na pomoc będą przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny 

Dunajec, w następujących latach i kwotach: 

w 2021 roku – 12.262,00 złotych; 

w 2022 roku – 74.987,00 złotych; 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju  Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda przedstawił 

pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały. 

 

 

Rada Gminy w obecności 20 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 głosami „za”, 1 

głosem nieoddanym podjęła Uchwałę Nr  XXVI/256/2020 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 z 

przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 11. 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. 

Skarbnik Gminy Monika Styrczula poinformowała, o wprowadzeniu autopoprawki w  §1. 

polegającej na wprowadzeniu po słowie „pomocy” słowa „finansowej”. Zmiana w projekcie 

uchwały dotyczy zmniejszenia kwoty po przetargu na realizację zadania: „Opracowanie 

dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km 1+124 - ok. 

3+666 w miejscowości Ciche, (chodnik w miejscowości Ciche). 

Środki finansowe na pomoc będą przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny 

Dunajec, w następujących latach i kwotach: 

w 2021 roku – 13.852,00 złotych; 

w 2022 roku – 62.519,00 złotych; 

Przewodniczący Komisji Rozwoju  Budżetu i Spraw Statutowych Czesław Wajda przedstawił 

pozytywną opinię Komisji dla wyżej omówionego projektu uchwały. 

 

 

Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 głosami „za”, 1 

głosem nieoddanym podjęła Uchwałę Nr  XXVI/257/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIX/180/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie 
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udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego, która wraz z protokołem z 

przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad. pkt 12 Interpelacje i zapytania Radnych.  

W związku z brakiem pytań oraz interpelacji w tym punkcie, Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował o odpowiedzi Wójta na wniosek Radnego Bartłomieja Bukowskiego dotyczący 

informacji publicznej i stwierdził, że można przejść do omawiania kolejnego punktu Sesji. 

 

Ad. pkt 13. W ramach realizacji niniejszego punktu Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.  

 

Ad. pkt 14. W wolnych wnioskach Skarbnik Gminy Monika Styrczula udzieliła odpowiedzi na 

wcześniej zadane pytanie Radnego Tomasza Turskiego dotyczące ewentualnych oszczędności 

związanych ze zmianą wartości przedsięwzięć po przeprowadzeniu przetargów. 

Po przetargu koszt wykonania zadań został zmniejszony o następujące kwoty: 

- Ciche – 73.630,00 zł 

- Dział – 74.700,00 zł. 

- Ratułów – 83.150,00 zł. 

- Stare Bystre – 43.420,00 zł. 

- Czarny Dunajec – 51.973,50 zł 

- Ciche „Droga do stadionu” – 32.100,00 zł. 

- Wróblówka - tu koszt zwiększył się 3.210,00 zł. 

Radny Tomasz Turski podziękował i zwrócił uwagę na fakt, iż obrady Sesji oglądają również 

mieszkańcy Gminy Czarny Dunajec i takie informację będą dla nich bardziej czytelne. 

Przewodniczący poinformował, iż z okazji Święta Niepodległości 11 listopada nie odbędą się 

uroczystości, natomiast została zamówiona Msza Święta w Kościele p.w. Trójcy 

Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu. 

 

 

 

 

Ad. pkt. 15. Zakończenie obrad Sesji o godz. 13
54

. 
 

 

Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

Beata Stopka-Studencka                                                                  Czarny Dunajec 

Insp. ds. Rady Gminy                                                                      Tadeusz Czepiel                                                                                               

 

 


