
  

 

Uchwała Nr 419/XLII/2022 

Rady Gminy Czarny Dunajec 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 

września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 47 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301), Rada Gminy Czarny 

Dunajec, na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:  

 

§1. W załączniku do uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 

r. poz. 6102) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §15 ust. 1 pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem; 

2) w §15 ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  

„8) Komisja Uzdrowiskowa.”  

3) w §68 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) Komisja Uzdrowiskowa zajmuje się problematyką:  

a) opiniowania projektu operatu uzdrowiskowego, 

b) opiniowania projektu statutu uzdrowiska lub statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej, 

c) opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochrony uzdrowiskowej, 

d) opiniowania gminnych programów ochrony środowiska, 

e) opiniowania projektów programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących 

obszaru uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej, 

f) realizacji innych zadań związanych z pełnieniem roli organu opiniodawczo-doradczego 

rady gminy w sprawach dotyczących uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej.” 

4) treść §68 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej zajmuje się problematyką:  

a) funkcjonowania ochrony zdrowia w tym stanu infrastruktury zdrowotnej na terenie 

Gminy, 

b) pomocy społecznej i wsparcia rodziny, 

c) innych spraw społecznych.” 

5) w §105 po ust. 5 dodaje się ust. 5
1
 i ust. 5

2
 o następującej treści: 

„5
1
. Protokół posiedzenia Komisji powinien zawierać treść podjętych przez Komisję 

rozstrzygnięć, w szczególności w sprawach takich jak wyrażenie opinii do uchwały, skierowanie 

wniosku, wraz  

z wynikami głosowania, a także w sposób zwięzły odzwierciedlać przebieg posiedzenia;  

5
2
. W celu szczegółowego utrwalenia przebiegu posiedzenia Komisji, dokonuje się rejestracji 

dźwięku; zapis dźwięku na nośniku cyfrowym stanowi załącznik do protokołu posiedzenia 

Komisji.”.  

6) treść §115 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest obowiązana do wypracowania stanowiska  

w terminie: 

1) w odniesieniu do skargi lub wniosku: 2 tygodni od dnia otrzymania skargi lub wniosku; 

2) w odniesieniu do petycji: 1 miesiąca od dnia otrzymania petycji.  

2. W przypadku, gdy wywiązanie się z terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 nie jest 

możliwe, szczególnie w przypadku, gdy wypracowanie stanowiska wymaga pozyskania przez 

Komisję dodatkowych informacji, w tym dokumentów, Przewodniczący Komisji informuję o tym 



  

fakcie Radę za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy, wskazując jednocześnie nowy 

termin na wypracowanie stanowiska. 

3. Gdy wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2 może skutkować – w odniesieniu do skargi 

lub wniosku: niezałatwieniem przez Radę Gminy sprawy w terminie wyznaczonym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, wraz z informacją o nowym terminie na wypracowanie 

stanowiska, o której mowa w ust. 2 Przewodniczący Komisji przedkłada na ręce 

Przewodniczącego Rady projekt stosownej uchwały Rady Gminy w sprawie zawiadomienia o 

nierozpoznaniu skargi lub wniosku w terminie i wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie 

skargi lub wniosku.”. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.  

 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego                             

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

uchwalanie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Art. 22 stanowi natomiast, że 

statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, jednocześnie statut 

gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Potrzeba zmiany Statutu Gminy Czarny Dunajec uchwalonego w drodze Uchwały  

Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. wynika w głównej 

mierze z konieczności powołania Komisji Uzdrowiskowej. Zgodnie bowiem z art. 47 ustawy z dnia 

28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej  

oraz o gminach uzdrowiskowych W gminie uzdrowiskowej oraz w gminie posiadającej status 

obszaru ochrony uzdrowiskowej rada gminy powołuje stałą komisję uzdrowiskową, 

określając przedmiot jej działania i skład osobowy. Z uwagi na treść art. 38b z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej  

oraz o gminach uzdrowiskowych, zachodzi konieczność sporządzenia i uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy "A" obszaru ochrony 

uzdrowiskowej. Równocześnie jednym z zadań komisji uzdrowiskowej jest opiniowanie 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny 

wchodzące w skład stref ochrony uzdrowiskowej. A zatem ujęcie komisji uzdrowiskowej  

w treść Statutu Gminy Czarny Dunajec jest zasadne. 

W przypadku proponowanej zmiany § 115, w uzasadnieniu należy podnieść,  

że praktyce załatwiania spraw z zakresu skarg, wniosków i petycji występują znaczne 

trudności w dotrzymaniu statutowych terminów, obowiązujących Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji. Jest to spowodowane koniecznością prowadzenia korespondencji w celu uzyskania 

stanowiska Wójta Gminy (lub kierowników innych jednostek referatów), jak również 

terminami niezbędnymi dla zwołania posiedzeń Komisji.   

Pozostałe proponowane zmiany mają charakter porządkujący i precyzujący. 

 
 


