P R O T O K Ó Ł nr XLIII/2022
z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 3 marca 2022 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1100 i trwała do godziny 1130.
Na ogólny skład 21 Radnych w Sesji udział brało 18 Radnych.

Nieobecni: Dzielski Kazimierz, Hosaniak Lucyn, Turski Tomasz.
Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w Sesji uczestniczyli:
Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, 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. 1100 otworzył XLIII Nadzwyczajną
Sesję Rady Gminy zwołaną na wniosek Wójta Gminy – zgodnie z art. 20 ust. 3 u.s.g.
Powitał Wójta Gminy, Panią Skarbnik 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 Rady zaproponował włączenie do porządku obrad w pkt. 3 przyjęcie przez
aklamację, rezolucji dotyczącej agresji militarnej Rosji, naruszającej terytorialność i
suwerenność Ukrainy. Poinformował, że omawiano ten temat na posiedzeniach trzech Komisji.
Zaapelował, aby wykazać jedność w tym temacie.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie, przy 18 głosach „za” Rada Gminy
zatwierdziła włączenie do porządku obrad przedmiotowego punktu.
Protokół z imiennego głosowania stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Tadeusz Czepiel zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku
obrad wraz z zaproponowaną zmianą, w wyniku którego został przyjęty on jednogłośnie, przy 18
głosach „za” w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Przyjęcie przez aklamację, rezolucji Rady Gminy Czarny Dunajec w związku z agresją
militarną Rosji, naruszającą terytorialność i suwerenność Ukrainy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli podjęcia
przez Gminę Czarny Dunajec współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego
w sprawie przygotowania zadania p.n. „Opracowanie studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowego budowy obwodnic w ciągu DW 957, DW 958 i DW 959 na terenie
Gminy Czarny Dunajec” i współfinansowania tego zadania.
5. Podjęcie uchwały 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny
Dunajec na lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego
(chodnik w miejscowości Piekielnik).
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad Sesji.
Protokół z imiennego głosowania stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 3. Przyjęcie przez aklamację, rezolucji Rady Gminy Czarny Dunajec w związku z
agresją militarną Rosji, naruszającą terytorialność i suwerenność Ukrainy.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel uroczyście odczytał treść rezolucji, po czym
została ona przyjęta poprzez aklamację.
Treść rezolucji:
Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem. Agresja wojenna Rosji
na Ukrainę narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego. Zasada suwerenności oraz
prawo do samostanowienia narodów należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej.
Rada Gminy Czarny Dunajec wyrażą stanowczy sprzeciw wobec zbrojnej agresji Rosji na
Ukrainę i z cała mocą potępia wszelkie działania Federacji Rosyjskiej , których celem jest
zamach na suwerenność Ukrainy. Integralność terytorium Ukrainy , nienaruszalność jej
granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy .
Rada Gminy Czarny Dunajec popiera działania dotyczące wprowadzenia dotkliwych sankcji
ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi.
Rada Gminy Czarny Dunajec popiera działania władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw
Unii Europejskiej, wszystkich państw demokratycznego świata , NATO , oraz całej
społeczności międzynarodowej , by solidarnie stanęły po stronie wolności i prawa narodu
ukraińskiego do życia w niepodległych państwie.
Boże Błogosław wolnej Ukrainie
Boże Błogosław Polsce
Boże Błogosław Światu

Ad. pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli
podjęcia przez Gminę Czarny Dunajec współpracy z Samorządem Województwa
Małopolskiego w sprawie przygotowania zadania p.n. „Opracowanie studium technicznoekonomiczno-środowiskowego budowy obwodnic w ciągu DW 957, DW 958 i DW 959 na
terenie Gminy Czarny Dunajec” i współfinansowania tego zadania.
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Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Michał Jarończyk. Poinformował, że do Wójta Gminy
zwrócił się Zarząd Województwa Małopolskiego, przesyłając projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem oraz projektem listu intencyjnego. Zadanie dotyczy stworzenia dokumentów,
które będą podstawą do dalszych prac projektowych, obejmujących wielowariantowe studium
przebiegu obwodnicy i rozwiązań komunikacyjnych z uwzględnieniem dróg wojewódzkich 957,
958, i 959. Temat został szerzej omówiony na Komisji.
Następnie Sekretarz odczytał fragment uzasadnienia do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Czesław Wajda poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się
posiedzenie połączonych Komisji: Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Ładu Przestrzennego, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Rady Gminy Czarny Dunajec, na którym została wydana pozytywna opinia dla
przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Rada Gminy w obecności 18 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie
18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/428/2022 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy Czarny Dunajec woli podjęcia przez Gminę Czarny Dunajec współpracy
z Samorządem Województwa Małopolskiego w sprawie przygotowania zadania p.n.
„Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy obwodnic
w ciągu DW 957, DW 958 i DW 959 na terenie Gminy Czarny Dunajec”
i współfinansowania tego zadania, która wraz z protokołem imiennego głosowania stanowi zał.
nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwały 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, że:
dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2022 rok:
1) Zmniejsza się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 87.291,00 złotych w następujący sposób:
a) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 87.291,00 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 581.675,00 złotych, z tego:
a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 180.806,00 złotych, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 180.806,00 złotych, z tego:
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań zwiększenie o kwotę 180.806,00 złotych,
b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 400.869,00 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmiana na kwotę 400.869,00 złotych,
Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2022 rok wynosi:
Dochody
97.978.536,00 złotych
Wydatki
113.442.133,00 złotych
Deficyt
15.463.597,00 złotych
Przewodniczący Komisji Czesław Wajda poinformował o pozytywnej opinii Komisji
połączonych dla przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Radny Paweł Dziubek opuścił obrady.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 17
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/429/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok

4

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 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czarny Dunajec na lata 2022-2033.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula i poinformowała,
że dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata
2022-2033
1) zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów 2022 roku.
2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie "Włączenie strefy "A" uzdrowiska do sieci
dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec". Realizacja zadania lata 2022-2025. Łączna wartość
zadania 5.416.600,00zł.
3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie "Zaopatrzenie strefy "A" uzdrowiska Gminy
Czarny Dunajec w niezbędną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną". Realizacja zadania lata
2022-2025. Łączna wartość zadania 2.162.400,00 zł.
4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie: "Opracowanie studium technicznoekonomiczno-środowiskowego budowy obwodnic w ciągu DW 957, DW 958 i DW 959 na
terenie Gminy Czarny Dunajec. Realizacja lata 2022-2024. Łączna kwota zadania 500.000,00zł.
5) wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu o nazwie: Budowa boiska sportowego w
Podczerwonem. Wprowadza się kwotę w wysokości 65.000,00 zł. dla roku 2022 r.
6)zmiana kwot wydatków i dochodów w latach 2023-2025.
Przewodniczący Komisji Czesław Wajda poinformował o pozytywnej opinii Komisji
połączonych dla przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 17
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/430/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033, która wraz z protokołem imiennego
głosowania stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu
Nowotarskiego (chodnik w miejscowości Piekielnik).
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Styrczula i poinformowała, że jest to
uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
w wysokości 76.420,00 zł. w latach od 2022 do 2023 na realizację zadania pod nazwą:
„Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1663K Długopole
– Pieniążkowice – Piekielnik w miejscowości Piekielnik”.
Środki finansowe na pomoc będą przekazane w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny
Dunajec w następujących latach i kwotach:
w 2022 roku – w wysokości 10.738,00 zł.
w 2023 roku – w wysokości 65.682,00 zł.
Przewodniczący Komisji Czesław Wajda poinformował o pozytywnej opinii Komisji
połączonych dla przedmiotowego projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 17 Radnych aktualnie biorących udział w posiedzeniu, jednogłośnie 17
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLIII/431/2022 w sprawie udzielenia pomocy na rzecz
Powiatu Nowotarskiego (chodnik w miejscowości Piekielnik), która wraz z protokołem
imiennego głosowania stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czepiel poprosił o przygotowanie sprawozdań z pracy
stałych Komisji za 2021 oraz przygotowanie planów pracy na rok 2022. Następnie
Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez Radnych
w terminie do 30 kwietnia b.r. Poinformował również, że termin najbliższej Sesji planowany jest
na dzień 28 marca b.r.
Ad. pkt. 9. Zakończenie obrad Sesji.
Wobec wyczerpania w całości obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel
o godz. 1130 dokonał zamknięcia XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:
Beata Stopka-Studencka
Inspektor d.s. obsługi Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Czepiel

