P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2013
z XXIX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 27 marca 2013 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 9 00 i trwała do godziny 9 30.
Na ogólny skład 21 Radnych w sesji dzisiejszej udział brało 19 Radnych.
W sesji nie uczestniczyli następujący radni , którzy usprawiedliwili swoją nieobecność :
1. Gonciarczyk Stanisław – radny z Odrowąża , jego nieobecność spowodowana jest wyjazdem
za granicę,
2. Tylka Jan – radny z Cichego
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.
Sesja Rady Gminy została zwołana na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, w oparciu
o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Przedmiotowy wniosek Wójt Gminy motywował potrzebą podjęcia do końca marca 2013 roku
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
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 „ Czy ktoś z Radnych ma uwagi ,bądź też
propozycje do projektu porządku obrad. W związku z tym ,że nikt nie zgłaszał żadnych
wniosków – Przewodnicząca Rady projekt porządku obrad poddała pod jawne głosowanie ,
w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy 19 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad sesji.
Ad. pkt. 3. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki w 2014 roku przybliżyła – Pilch Stanisława – Skarbnik Gminy.
Na wstępie przeprosiła Radę za swoje niedopatrzenie i nie skierowanie przedmiotowej uchwały
na sesję Rady , która miała miejsce w dniu 22 marca br.
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Przechodząc do meritum sprawy Skarbnik, poinformowała, iż Rada Gminy rozstrzyga
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących funduszu sołeckiego, do dnia 31
marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę , w której wyraża zgodę , albo
nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Środki funduszu przeznacza
się na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone przez Sołectwo i są zadaniami własnymi
gminy. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków
wykonanych w ramach funduszu.
Propozycja jest , aby dokonać zwiększenia kwoty środków funduszu sołeckiego na 2014 rok,
ustaloną na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy , do wysokości kwot wynikających z wyliczenia, bez
wprowadzenia ograniczenia wysokości funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej.
Ze strony Radnych pytań do projektu uchwały nie było , dlatego przystąpiono do
glosowania uchwały jak niżej :
U C H W A Ł A Nr XXIX/279/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki w 2014 roku.
Rada Gminy w obecności 19 Radnych biorących udział w posiedzeniu – 19 glosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Wobec tego , iż w pkt. 4. „Wolne wnioski” nikt głosu nie zabierał i z powodu
wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata o godz. 9 30
dokonała zamknięcia obrad XXIX sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beaata

