P R O T O K Ó Ł nr XLV/2014
z XLV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 24 i 25 września 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
W dniu 24 września sesja rozpoczęła się o godz. 10 -tej
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 19 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Klimowski Władysław – radny z Czarnego Dunajca,
2. Krupa Tadeusz Kazimierz – radny z Cichego.
Lista obecności Radnych z dnia 24 i 25 września - stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 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 3 do protokołu.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu,
Przewodnicząca Rady – Pani Palenik Beata Anna o godz. 10 00 otworzyła sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczyła , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 19 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem w sprawie ewentualnych propozycji do porządku
obrad.
W związku z tym ,że nie zostały zgłoszone żadne wnioski do proponowanego porządku obrad,
został on poddany pod jawne głosowanie, w wyniku którego został przyjęty , przy 18 głosach
„za” i 1 głosie „wstrzymującym” w brzmieniu jak poniżej :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2014 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
b) dzielenia w latach 2015 i 2016 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
c) zmiany Uchwały Nr XXII/198/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dokonania
podziału gminy na stałe obwody głosowania
d) zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2014r. z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

