P R O T O K Ó Ł nr I/2014
z I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00 i trwała do godziny 15 50.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji 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.
Obrady I sesji Rady Gminy kadencji 2014 – 2018 prowadził najstarszy wiekiem radny
– senior Miętus Stanisław. Dokonał otwarcia sesji. Powitał Wójta Gminy – Józefa Babicza,
radnych Rady Gminy , sołtysów Sołectw oraz obecnych Kierowników Referatu Urzędu Gminy.
Stwierdził , iż sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) – Postanowieniem Komisarza
Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 listopada 2014 roku. W tym miejscu odczytał treść
niniejszego Postanowienia.
Następnie poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu –
Panią Krystynę Lenart o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. Przed wręczeniem
Przewodnicząca pogratulowała radnym wyboru na tak zaszczytną i odpowiedzialną funkcję.
Wasze podejmowane decyzje będą miały wpływ na całą lokalną społeczność i nadzieję jakie
pokładają w Was wyborcy, którzy dokonali Waszego wyboru. Jeszcze raz gratuluję i życzę
sukcesów, a także satysfakcji z pełnienia funkcji – mówiła przewodnicząca komisji.
W dalszej części przystąpiono do przeprowadzenia ślubowania nowo wybranych radnych.
Radny Senior poinformował , iż radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Odmowa
złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że po
odczytaniu roty ślubowania, każdy radny wyczytany z listy obecności, wstając potwierdził
złożenie ślubowania słowem „Ślubuję „.
Ślubowanie złożone było z dodaniem zdania :
„ Tak mi dopomóż Bóg”
Radny senior poprosił wszystkich o powstanie, bowiem w tym momencie rozpoczęto
ślubowanie. Została odczytana rota ślubowania o następującej treści :
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 kolejno odczytane nazwiska radnych, a każdy radny
potwierdził złożenie ślubowania, wypowiadając zdanie :
„ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania, przystąpiono do dalszej części obrad związanej z zatwierdzeniem
porządku obrad I sesji Rady. Radni otrzymali porządek obrad – stanowiący zał. nr 1 do
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu. Radny senior zaproponował, aby
porządek obrad został poszerzony o dodatkowy pkt. 6 dotyczący „Wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady”. W związku z czym dotychczasowy pkt. 6 uległ przesunięciu jako
pkt. 7 porządku obrad.
W związku z faktem, iż nie wnoszono innych propozycji do porządku obrad, proponowaną
zmianę Radny senior poddał pod jawne głosowanie, w wyniku którego „pkt. 6 „ został
wprowadzony, jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. Następnie cały porządek obrad
z proponowaną zmianą został poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty ,
przy 21 głosach „za” w następującym brzmieniu :
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu
i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Rozszerzenie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Zakończenie obrad.
Przystąpiono zatem do realizowania ustalonego porządku obrad, a mianowicie :
Ad. pkt. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy :
Radny Senior zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy :
radny Ligas Andrzej w imieniu Komitetu Wyborczego „Solidarni z Wyborcami „ zgłosił
kandydaturę radnego Stanisława Gonciarczyk. W uzasadnieniu podkreślał, iż radny
Gonciarczyk piastował mandat radnego przez okres dwóch ostatnich kadencji. Ponadto
przewodniczył Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, posiada zatem
odpowiednie przygotowanie jak i doświadczenie w pracy samorządowej.
radny Dzielski Kazimierz w imieniu Komitetu Wyborczego „Wspólna Gmina” zgłosił
kandydaturę radnego Tadeusza Czepiela. Radny Tadeusz Czepiel to doświadczony
samorządowiec, funkcje radnego pełnił już 25 lat, w tym 3 kadencje jako Przewodniczący Rady
Gminy. Ogromna fachowość i gwarancja pracy , znany w środowisku lokalnym. Podanie jego
kandydatury na tak zaszczytną funkcję jest jak najbardziej uzasadnione- przekonywał radny K.
Dzielski.
W związku z tym , że nie dokonano żadnych innych zgłoszeń, została zamknięta lista zgłoszeń.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Następnie zgodnie z obowiązującą procedurą dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. W jej
skład zostali zgłoszeni następujący radni, którzy wyrazili zgodę na pracę w tejże Komisji :
1. radny Bartoszek Krzysztof,
2. radny Tylka Jan,
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3. radny Lenart Władysław,
4. radny Ratułowski Marcin.
Na tę okoliczność została podjęta uchwała :
U C H W A Ł A Nr I /1/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny
Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W czasie, gdy Komisja Skrutacyjna rozpoczęła swoją pracę związaną z przygotowaniem kart do
głosowania, zgłoszeni kandydaci na Przewodniczącego Rady dokonywali swojej prezentacji.
radny Gonciarczyk Stanisław –59 lat. Pochodzi z Odrowąża, wykształcenie wyższe
magisterskie. Od 2006 roku pracuje w samorządzie jako radny ostatnich dwóch kadencji.
W ostatniej kadencji 2010 - 2014 pełnił funkcję przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Pomocy Społecznej. Praca ta dała mu dużo satysfakcji. Pracował z ludźmi
kompetentnymi i uczciwymi dlatego to zmobilizowało go do przyjęcia kandydatury na funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy.
radny Tadeusz Czepiel - 54 lata. Pochodzi z Załucznego. Od 26 lat pełni funkcję Sołtysa
Sołectwa. Przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Posiada zatem
odpowiednie doświadczenie związane z pracą w samorządzie. Chce , aby Rada pracowała dla
dobra naszej gminy. Jego zdaniem wiele rzeczy należy zmienić, chociażby w kwestii większej
suwerenności dla przewodniczących komisji, omawiania spraw na komisjach, po to by sesje
były lepiej przygotowane i przebiegały sprawnie. Zdaje sobie sprawę , iż funkcja
Przewodniczącego Rady polega na współpracy z Wójtem, z obecnie urzędującymi władzami
gminy i na taką współpracę jest gotowy, niezależnie od reprezentowanych poglądów. Z pełnym
poszanowaniem wzajemnym , szacunkiem i pokorą. Jeżeli Państwo radni uznają , że zasługuje
na takie wyzwanie, to prosi o głos.
Po dokonaniu swojej prezentacji radny Kazimierz Dzielski zwrócił się z pytaniem do
zgłoszonego kandydata na Przewodniczącego Rady, radnego Gonciarczyka Stanisława- jak
wygląda jego współpraca z Samorządem Wsi , z Radą Sołecką, biorąc pod uwagę fakt , iż nowo
wybrany Przewodniczący winien współpracować nie tylko z radnymi, lecz z Samorządem
Sołectwa dla dobra gminy, a jak wiadomo ta współpraca na linii radny - sołtys nie układała się
najlepiej. Ponadto pytał jak wyobraża sobie prowadzenie Rady Gminy, przy tak częstych
nieobecnościach związanych z wyjazdem za granicę.
Ustosunkowując się do pytania radny Gonciarczyk Stanisław w temacie współpracy
z Samorządem Sołectwa stwierdził, że w okresie pierwszej kadencji, gdy funkcję Sołtysa pełnił
Pan Pawlikowski ta współpraca była na najwyższym poziomie, nie było większych
niedomówień. Natomiast przyznał ,że współpraca z obecnym Sołtysem nie układała się jak
najlepiej, ale też nie dochodziło do większych konfliktów, które mogły odbić się niekorzystnie
w pracy dla dobra lokalnej społeczności. Co do zarzutu związanego z jego wyjazdem za granicę
stwierdził, że w przypadku pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady takie wyjazdy nie będą
praktykowane i tego typu zarzut ma się nijak do jego kandydowania.
Na tym pytania zostały zakończone.
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Przed rozpoczęciem procedury wyboru- Radca Prawny Urzędu przedstawił regulamin
głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy.
Po zapoznaniu Rady z powyższym Regulaminem, przystąpiono do jego przegłosowania :
U C H W A Ł A Nr I/2/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie : ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy
Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 radnych biorących udział w głosowaniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Radny
Senior poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną
większością głosów, w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość głosów dla
Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec wynosi 11 głosów.
Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Komisja Skrutacyjna, zgodnie ze sporządzona listą obecności rozdała karty do głosowania.
Każdy radny dokonywał wyboru poprzez postawienie znaku „x” w jednej kratce, obok nazwiska
kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na przewodniczącego
Rady. Po oddaniu głosu , zgodnie z listą obecności radni wrzucali karty do urny.
W tym momencie Rady Senior ogłosił 15- minutową przerwę, w trakcie której Komisja
Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów , sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół.
Po przerwie głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Marcin
Ratułowski odczytując Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego
Rady Gminy Czarny Dunajec.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy został
wybrany Gonciarczyk Stanisław, uzyskując wymagana liczbę głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Została odczytana uchwała :
U C H W A Ł A Nr I/3/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radny Senior Miętus Stanisław dalsze prowadzenie obrad sesji przekazał nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy. Przejmując obrady Przewodniczący podziękował za oddane
głosy i zaprezentował krótkie wystąpienie, w którym między innymi powiedział :
„Obdarzeni zaufaniem naszych wyborców będziemy się starać pracować dla dobra naszej
małej Ojczyzny. Musimy tak pracować , aby nie zawieś ich zaufania i oczekiwania.
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Pracując musimy tworzyć jedność, bez osobistych urazów ,wrogości, czy nienawiści. Piastując
mandat radnego należy mieć na względzie ,że jest to sprawa honoru, jest to również obowiązek,
a przede wszystkim funkcję tę należy sprawować godnie.
Osobiście zapewnił, iż z jego strony nie będzie żadnych zróżnicowań w stosunku do radnych
przynależących do innych Komitetów Wyborczych. Myślę, że zgodnie włączając się w pracę
w poszczególnych komisjach, będziemy starać się robić, to co nie zostało jeszcze zrobione i na
bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy. Wierzę ,że posiedzenia sesji i komisji będą
spokojne i owocne, czego państwu i sobie życzę”.
Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 6 związanego z wyborem
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
radny Bartoszek Krzysztof zgłosił kandydaturę radnego Tadeusz Kazimierza Krupę.
Proponowany radny był radnym w ostatnich 3 kadencjach Rady, dwie kadencje piastował funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady.
radny Lenart Władysław zgłosił kandydaturę radnego Czesława Wajdę. Zgłoszony radny
pracował w wielu instytucjach Służby Wojska Polskiego Był dowódcą garnizonu w Zakopanem,
był W-ce Prezesem Klubu WKS Legia” w Zakopanem. Ponadto długie lata pracował w głównej
kontroli gospodarczo- finansowej Wojska Polskiego. Jest człowiekiem zdyscyplinowanym,
sumiennym, uczciwym i dobrze zorganizowanym. Myślę ,że wesprze Pana Przewodniczącego
w trudnych obowiązkach. Bardzo proszę o wsparcie kolegi.
Więcej zgłoszeń nie było, lista zgłoszeń została zamknięta. Wytypowani kandydaci wyrazili wolę
kandydowania.
Radca Prawny Urzędu przedstawił regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Ponieważ sytuacja była analogiczna jak w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady tj.
zgłoszonych zostało dwóch kandydatów, zastosowano taką samą jak poprzednio procedurę
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady dokonali swojej prezentacji :
radny Krupa Tadeusz mieszkaniec Cichego. 52 lata. Żonaty. Prowadzi indywidualne
gospodarstwo rolne. Radny Rady Gminy czwartą kadencję , przez ostatnie dwie kadencje pełnił
funkcje Wiceprzewodniczącego Rady, starając się wspierać pracę Przewodniczącej Rady , uważa
,że nie zawiódł oczekiwania Rady , jak również i wyborców. Prosił o oddanie głosów na jego
skromną osobę.
radny Wajda Czesław pochodzi również z Cichego. Nie ma stażu pracy w samorządzie, nie ma
też żadnych osiągnięć w tej materii, w przeciwieństwie do przedmówców. Uważa ,że współpraca
Rady powinna być rozszerzona na Rady Sołeckie, Sołtysów. Chodzi o to , aby praca radnych
i włożony wysiłek był kompatybilny z tym co się dzieje w tych miejscowościach i samym
Urzędzie Gminy.
Po krótkiej prezentacji Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę ,
w czasie której powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia
tajnego głosowania. Tryb przeprowadzenia tajnego głosowania był analogiczny, jak w przypadku
wyboru Przewodniczącego Rady.
Po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem głosowania, głos zabrał
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Marcin Ratułowski, stwierdzając , iż na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Krupa Tadeusz Kazimierz.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania – stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Dla dopełnienia formalności została odczytana uchwała jak niżej :
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U C H W A Ł A Nr I/4/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
radny Krupa Tadeusz podziękował za ponowne obdarzenie go zaufaniem i wyborem na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Rady Gminy –
Gonciarczyk Stanisław o godz. 15 50 dokonał zamknięcia obrad I sesji Rady Gminy.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczył :
Przewodniczący Rady Gminy
Czarny Dunajec
Stanisław Gonciarczyk

