P R O T O K Ó Ł nr I/2010
z I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 11 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 21 Radnych.

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Babicz Józef - Wójt Gminy , Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy – Pilch
Stanisława oraz Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik
nr 2 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
Obrady I Inauguracyjnej sesji Rady Gminy kadencji 2010- 2014 zostały poprzedzone Mszą
Świętą , która miała miejsce o godz. 9 30 w Kościele Parafialnym pw. Przenajświętszej Trójcy
w Czarnym Dunajcu.
Bezpośrednio po jej zakończeniu dalszy ciąg obrad sesji odbył się w sali obrad Urzędu Gminy.
Palenik Beata Anna Przewodnicząca RADY GMINY Czarny Dunajec kadencji
2006 – 2010 przekazała
prowadzenie obrad Radnemu – Seniorowi Władysławowi
Klimowskiemu.
Radny Senior dokonał otwarcia I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec. Stwierdził, iŜ sesja
została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zgodnie ze sporządzoną listą obecności
, w sesji brało udział 21 radnych , co stanowiło wymagane przez obowiązujące przepisy gorum
i rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Powitał Wójta Gminy – Józefa Babicza gratulując tak wysokiej wygranej , radnych Rady Gminy,
Sołtysów Sołectw , Kierowników Referatu Urzędu oraz zaproszonych gości.
Ad. pkt. 2. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia ślubowania – radny Senior poinformował
,iŜ radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Odmowa złoŜenia ślubowania oznacza
zrzeczenie się mandatu. Ślubowanie odbędzie się w ten sposób ,Ŝe po odczytaniu przez mnie
roty ślubowania , kaŜdy radny, wyczytany z listy obecności , wstając potwierdzi złoŜenie
ślubowania słowem „ Ślubuję”.
Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania :
„ Tak mi dopomóŜ Bóg”
Radny – Senior poprosił wszystkich o powstanie , bowiem w tym momencie rozpoczęło się
złoŜenie ślubowania .Została odczytana rota ślubowania :
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i mieszkańców”.
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Następnie zostały z listy obecności odczytywane kolejno nazwiska radnych , a kaŜdy radny
potwierdził złoŜenie ślubowania , wypowiadając zdanie :
„ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Ad. pkt. 3. Po złoŜeniu ślubowania Radny – Senior przedstawił projekt porządku obrad
w następującym brzmieniu :
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ślubowanie radnych.
Ustalenie porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały,
c) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
d) prezentacja , wystąpienia kandydatów,
e) przeprowadzenie tajnego głosowania,
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
c) prezentacja , wystąpienia kandydatów.
d) przeprowadzenie tajnego glosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Informacja Wójta o stanie Gminy.
8. Interpelacje radnych Rady Gminy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
W związku z tym ,Ŝe na pytanie radnego – Seniora „Czy są wnioski do przedstawionego projektu
porządku obrad? „ nikt nie zgłaszał Ŝadnych wniosków , projekt porządku obrad został poddany
pod jawne głosowanie , w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za”.
Przystąpiono do realizacji pkt. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy :
ppkt. a )
Radny Senior zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy :
radny Gonciarczyk Stanisław zgłosił kandydaturę radnej Palenik Beaty Anny.
W związku z tym , Ŝe nie dokonano Ŝadnych innych zgłoszeń , została zamknięta lista
zgłoszeń.
Radna Palenik Beata Anna wyraziła zgodę na kandydowanie.
ppkt. b)
Następnie zgodnie z obowiązującą procedurą dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.
W jej skład zostali zgłoszeni radni , którzy wyrazili zgodę na pracę w tejŜe komisji :
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1. radny Gonciarczyk Stanisław,
2. radny Tylka Jan,
3. radny Chowaniec Sebastian Janusz.
Dokonano podjęcia uchwały :
U C H W A Ł A Nr I/1/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Radny – Senior poprosił Radcę Prawnego Urzędu o przedstawienie regulaminu wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy. W całości została odczytana treść regulaminu , którą wcześniej
radni otrzymali z innymi materiałami sesyjnymi.
Przedstawiany regulamin przez aklamację został przyjęty przez radnych do akceptującej
wiadomości – stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie miała miejsce krótka prezentacja kandydatki – nazwisko Palenik imię Beata
wiek 55 lat, z zawodu geodeta. Od 2002 roku rozpoczęła pracę w samorządzie pełniąc przez
dwie kadencje funkcję Przewodniczącej Rady Gminy. Stwierdziła , iŜ miło jej było pracować
z poprzednimi radami , gdzie atmosfera była przyjemna. Osoby zasiadające w Radzie były
osobami kompetentnymi i uczciwymi , dlatego teŜ między innymi zdecydowała się kandydować
na to stanowisko. SłuŜę wszelką pomocą nie tylko w zakresie pracy w samorządzie , jak równieŜ
w pracy wynikającej ze swojego zawodu – stwierdziła kandydatka na zakończenie.
Przystąpiono zatem do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Radny
Senior poinformował ,Ŝe wybór Przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną
większością głosów , w głosowaniu tajnym.
Następnie Komisja Skrutacyjna – zgodnie ze sporządzona listą obecności rozdała karty
do głosowania. KaŜdy radny dokonywał wyboru poprzez postawienie znaku „ x” w jednej
z kratek i po głosowaniu zgodnie z listą obecności radni wrzucali karty do urny.
W tym momencie Radny – Senior ogłosił 15 – minutową przerwę , w czasie której
Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów.
Po przerwie głos zabrał Gonciarczyk Stanisław – Przewodniczący Komisji odczytując
Protokół sporządzony na tę okoliczność. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na
Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana Palenik Beata Anna , uzyskując 21 waŜnie
oddanych głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Została odczytana uchwała :
U C H W A Ł A Nr I/2/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 2 grudnia 2010 roku
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w sprawie ; wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnym Dunajcu.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 5. Radny Senior Władysław Klimowski dalsze prowadzenie obrad przekazał nowo
wybranej Przewodniczącej Rady Gminy. Przejmując obrady Przewodnicząca podziękowała za
oddanie głosów na jej osobę , stwierdziła , iŜ jest mile zaskoczona faktem oddania takiej ilości
głosów. Cieszę się ,Ŝe nie odebrano mnie jako wroga i myślę ,Ŝe na tej sali , gdzie spotykamy się
na sesjach rady i podejmujemy waŜne decyzje dla naszej gminy , która jest piękną gminą i jest
naszą „małą Ojczyzną”. Tu musimy tworzyć jedność , nie moŜemy pałać do siebie wzajemną
wrogością i nienawiścią. Przytoczyła swoje słowa sprzed 8 lat , kiedy po raz pierwszy
obejmowała przewodnictwo Rady IV kadencji „ – nigdy nie będę róŜnicować radnych
w zaleŜności od ich przynaleŜności do Komitetów Wyborczych”. Wszystkich traktuję jednakowo
, z wszystkimi chcę pracować rzetelnie na rzecz rozwoju gminy. Myślę ,Ŝe ta VI kadencja Rady
Gminy będzie równieŜ owocna spokojna , czego sobie i Państwu Ŝyczę.
Na ręce Wójta złoŜyła gratulacje związane z jego wyborem i wyraziła nadzieję , iŜ z obecną
Radą , która jest tak odmłodzona i odrodzona współpraca będzie układać się dobrze.
Ad. pkt. 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy :
ppkt. a)
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Rady o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady.
radny Kapałka Edward reprezentujący ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość zgłosił kandydaturę
kolegi , radnego Tadeusza Kazimierza Krupę.
Więcej zgłoszeń nie było , lista zgłoszeń została zamknięta.
Radca Prawny Urzędu dokonał przedstawienia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Przedkładany regulamin przez aklamację został przyjęty przez radnych do akceptującej
wiadomości.
Następnie zgłoszony kandydat dokonał swojej prezentacji - Drodzy Państwo , jestem
mieszkańcem Cichego , nazywam się Krupa Tadeusz z zawodu jestem rolnikiem , mam 48 lat.
W Radzie Gminy jestem juŜ 3 kadencję , funkcję Wiceprzewodniczącego Rady pełniłem
w ostatniej kadencji 2002 – 2006. Myślę ,Ŝe Ci radni , którzy mieli okazję mnie poznać poprą
moją kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady. Z mojej strony zapewniam ,Ŝe dołoŜę
wszelkich starań , aby swoją funkcję w miarę posiadanych moŜliwości sprawować dobrze.
Po dokonanej prezentacji , Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego
glosowania , stosując analogiczną procedurę jak w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady.
Po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem głosowania głos zabrał
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Gonciarczyk Stanisław , stwierdzając , iŜ na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Krupa Tadeusz Kazimierz uzyskując
21 waŜnie oddanych głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do glosowania – stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Została odczytana uchwała :
U C H W A Ł A Nr I/3/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 2 grudnia 2010 roku
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w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Czarnym Dunajcu.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Informacja o stanie Gminy została dostarczona radnym Rady Gminy w formie
pisemnej , przed sesją Rady. Wójt Gminy zaproponował , aby wszyscy radni zapoznali się
z przedłoŜoną informacją w domu i ewentualne wątpliwości będą wyjaśniane na następnej sesji
rady.
Przedkładana Informacja – stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8. Interpelacje Radnych Rady Gminy.
W gwoli wyjaśnienia Przewodnicząca Rady przypomniała szczególnie dla nowo wybranych
Radnych , iŜ interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta. Interpelacje dotyczą spraw gminnej
wspólnoty o zasadniczym charakterze. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie
stanu faktycznego , będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
Interpelacje składa się ustnie lub w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który
przekazuje je niezwłocznie adresatowi.
W ramach ogłoszonych Interpelacji nikt z radnych głosu nie zabrał.

Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodnicząca Rady –
Palenik Beata o godz. 11 30 dokonała zamknięcia obrad I sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

