P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2014
z XLIV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
odbytej w dniu 30 lipca 2014 roku
w sali obrad Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 11 40.
Na ogólny skład wynoszący 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.
Goście zaproszeni - zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 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 21 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 faktem, iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski do proponowanego porządku obrad,
został on poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie , przy
21 głosach „za” w następującym brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Interpelacje Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany budżetu gminy na 2014 rok,
b) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Uchwały Nr VI/69/11 z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec,
c) upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do wystąpienia z wnioskiem
o nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu,
d) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Czarnym
Dunajcu,
e) dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości
Czarny Dunajec.
7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. pkt. 3. Z protokołem z XLIII sesji Rady Gminy zapoznał się radny Kapałka Edward,
stwierdził , że protokół w pełni odzwierciedla przebieg obrad sesji i zawnioskował o jego
przyjęcie bez czytania.
Wobec faktu , iż nikt z Radnych nie wnosił żadnych zastrzeżeń do protokołu – wniosek radnego
został poddany pod jawne głosowanie , w wyniku którego protokół z XLIII sesji Rady został
przyjęty jednogłośnie , przy 21 głosach „za” bez czytania.
Ad. pkt. 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesyjnym została dostarczona wszystkim
radnym w formie pisemnej , przed sesją Rady. Nie budziła żadnych wątpliwości , gdyż nikt
z radnych nie wnosił żadnych uwag ani też pytań, przez aklamację została przyjęta do
akceptującej wiadomości – stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 5. Interpelacje Radnych.
W ramach ogłoszonego punktu , interpelacje wnieśli niżej wymienieni radni, poruszając
następujące sprawy :
Leja Andrzej w związku z powtarzającymi się wypadkami drogowymi wnioskował
o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z prośbą o dokonanie wycięcia
drzew wzdłuż drogi powiatowej Czarny Dunajec – Ciche.
Chowaniec Sebastian po raz kolejny wnioskował o dokonanie wycięcia drzew wzdłuż drogi
wojewódzkiej na odcinku Czarny Dunajec w stronę Baligówki, które to ograniczają widoczność
i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Garbaciak Tomasz w związku z zakończeniem remontu jednej strony Rynku w Czarnym
Dunajcu pytał czy zostanie postawiona wiata przystankowa dla pasażerów oczekujących na busy.
Zbliża się termin zakończenia budowy lodowiska i oddania go do użytku, pytał więc kto będzie
zarządzał tym lodowiskiem oraz czy zostały określone warunki korzystania z tego obiektu.
Marduła Kazimierz poruszył kwestię związaną z przeglądem gwarancyjnym po wykonanej
sieci kanalizacyjnej, w wyniku której została zniszczona nawierzchnia bitumiczna na drodze oraz
uszkodzone studzienki kanalizacji burzowej. Według wstępnej umowy z Wykonawcą Firma
Stachoń poprawki miała wykonać w tym roku w miesiącu czerwcu, do dnia dzisiejszego
przedmiotowe prace nie zostały zrobione.
Palenik Beata Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na niewłaściwe oznakowanie
miejscowości Czarny Dunajec przy drodze wojewódzkiej nr 958, tablice z nazwą miejscowości
postawione są trzy, każda w innym miejscu, należy więc zwrócić się Wojewódzkiego Zarządu
Dróg o ujednolicenie znaków drogowych oznaczających początek miejscowości.
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwał :
ppkt. a)
Propozycję zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Pilch Stanisława.
Ogółem zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy nastąpiło o kwotę 214.836 złotych.
Dochody :
•

sprzedaż drewna z lasu gminnego 113.300 złotych, na prośbę miejscowości Czarny
Dunajec z przeznaczeniem na zadania : pogłębienie i udrożnienie „Młynówki” – 5.000
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złotych oraz na remont dróg gminnych – 95.000 złotych i wyposażenie lodowiska – 13.300
złotych.
• Dział 750 – Administracja publiczna – darowizny 11.000 zł.
• Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.387 zł na zakup
umundurowania ochronnego dla OSP – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
• Dział 900 – dotacja ze środków europejskich program PROW Leader na zakup
pomocy naukowych „Mały ekolog” – 23.870 zł,
• Dział 800 – dochody szkoła Podczerwone 8.000 zł,
• Dział 926- zwrot z wydatków niewygasajacych – z przeznaczeniem na wyposażenie
lodowiska w Czarnym Dunajcu 45.449 złotych.
radny Chowaniec Sebastian pytał czy będą jeszcze przeznaczane dodatkowe środki finansowe
na budowę lodowiska, w związku z ogłoszonym przetargiem na zagospodarowanie wokół
budynku lodowiska między innymi wykonanie : kanalizacji deszczowej, parkingu , chodników,
dojazdu do śmietnika, zagospodarowania między budynkiem a drogą gminną. Pytał czy to są
dodatkowe roboty , które nie zostały ujęte w pierwszym przetargu.
Udzielając odpowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż środki finansowe powstały z oszczędności
w wyposażeniu lodowiska, w efekcie czego można wykonać roboty związane
z zagospodarowaniem wokół budynku lodowiska.
Przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLIV/401/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za” podjęła
przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ppkt. b)
Komentarza do uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zmiany uchwały z 28 lutego 2011 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec udzielał Sekretarz Gminy – Michał
Jarończyk.
Na wstępie zaznaczył, że głównym powodem zmiany przedmiotowej uchwały jest wyrażenia
opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego zmieniającej aglomerację
Czarny Dunajec. Aglomeracje muszą być jak najbardziej realne, uzasadnione ekonomicznie.
Weryfikację przeprowadzono w oparciu o złożone od mieszkańców deklaracje na odpady
komunalne, które spłynęły w 90 % i pokazują najbardziej aktualny stan zamieszkałej ludności na
terenie gminy. Ponadto należało również zastanowić się nad rejonami, gdyż z aglomeracjami jest
tak, że jeżeli jakieś odcinki kanalizacji nie są planowane na terenie aglomeracji, to nie powinny
być wykazywane, ponieważ gmina będzie z tego rozliczana. W przypadku gdy teren
w aglomeracji jest zabudowany powinna powstać sieć kanalizacyjna. W przypadku aglomeracji
Czarny Dunajec został wyłączony odcinek ulicy Jana Pawła II od strony Podczerwonego do
skrzyżowania z powodu nie spełnienia warunku wskaźnika długości sieci tj. minimum 120
mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej). Dla tej części aglomeracji konieczne byłoby
wybudowanie 5,7 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 45 mieszkańców. Wskaźnik długości
sieci na tym terenie wynosi 18 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Nowa
aglomeracja przewiduje równoważną liczbę mieszkańców do podłączenia łącznie z dwoma
miejscowościami w Kościelisku w wysokości 10375.
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Do przedkładanej uchwały zapytanie wniósł radny Czepiel Tadeusz zwracając uwagę na
miejscowości , które zostały wykluczone z aglomeracji, jakie jest dla nich alternatywne
rozwiązanie. Owszem jest zapewnienie ,że w przyszłości mają szansę na kanalizację, ale ta
przyszłość jest bardzo odległa w czasie. Rozumie, że warunkiem jest wskaźnik 120
mieszkańców na 1 km, co w takim wypadku jeśli ten wskaźnik nie zostanie dotrzymany, czy
gmina poniesie tego ewentualne konsekwencje, jeżeli tak , to jakie? Wyraził stwierdzenie, że
zmiana przedmiotowej uchwały tak naprawdę jest na wniosek Wójta Gminy Kościelisko.
Ponadto dodał, że w uzasadnieniu do uchwały jest wymóg modernizacji obecnej oczyszczalni
ścieków w Czarnym Dunajcu (rozbudowy), w związku z czym nie omieszkał przypomnieć głosy
niektórych radnych z przed kilkunastu lat, protestujących że budowana oczyszczalnia ścieków
w Czarnym Dunajcu jest za duża.
Do podnoszonych spostrzeżeń odniósł się Sekretarz Gminy , w przypadku konsekwencji
stwierdził ,że tak naprawdę do końca nikt nie wie, nie mniej jednak jest tego typu wymóg od
gmin, na pewno nie będą to kary finansowe, bo te powinny być zapisane w ustawie. Niezależnie
od konsekwencji jakie by nie były planowana aglomeracja powinna być racjonalna, konkretnie
dopóki ulica Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu się nie zagęści , nie powinna powstać
kanalizacja. Jeżeli gmina będzie w posiadaniu środków finansowych należy myśleć o kolejnych
miejscowościach, czy rejonach. Reasumując stwierdził, że w przypadku kanalizacji w gminie,
przy takim wskaźniku, budowa kanalizacji będzie inwestycją bardzo drogą, również później
w utrzymaniu. Co do pozostałych miejscowości Sekretarz stwierdził ,że koncepcja została
nakreślona w zatwierdzonym w „ Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
kanalizacyjnych dla Gminy Czarny Dunajec”.
Wypowiedź uzupełnił Wójt Gminy stwierdzając ,ze w przypadku takich miejscowości jak
Załuczne , czy Wróblówka w pierwszej kolejności należy myśleć o budowie oczyszczalni
ścieków ,a w dalszej kolejności budowa sieci kanalizacyjnej. Drugim ważnym elementem jest
dofinansowanie z budżetu państwa, przynajmniej w wysokości 50%, w przeciwnym wypadku
gmina nie udźwignie finansowo inwestycji.
Przystąpiono do podejmowania uchwały :
U C H W A Ł A Nr XLIV/402/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie : wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Uchwały Nr VI/69/11 z dnia 28 lutego 2011
roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 20 głosami „za” , przy 1
głosie „wstrzymującym” podjęła przedmiotową uchwałę – stanowiącą załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Wnioskiem z dnia 25 listopada 2013 r. Wójt Gminy zwrócił się do Wojewody Małopolskiego
o nieodpłatne przekazanie Gminie Czarny Dunajec działki ew. 2857/29 o pow. 1.2617 ha
położonej w Czarnym Dunajcu na ulicy Kamieniec Dolny. Działka ta stanowi pas gruntu wzdłuż
lewego brzegu potoku Czarny Dunajec powstały po ustaleniu nowej linii brzegowej. Biegnie po
niej droga gminna prowadząca do drugiej linii zabudowań przy ul. Kamieniec Dolny.
W stosunku do północnej części opisanego terenu toczy się (m.innymi w tut. Urzędzie)
postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek P. Mirosława Rzepki i Stanisława Fudali
w spawie lokalizacji małej elektrowni wodnej.
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Wniosek budowy małej elektrowni został oprotestowany przez okolicznych mieszkańców, którzy
żądają utworzenia w tym miejscu terenu rekreacyjnego ogólnie dostępnego.
Pismem z dnia 9 lipca 2014 r. Wojewoda Małopolski zażądał uzupełnienia wniosku w sprawie
nieodpłatnego przekazania nieruchomości o stosowną uchwałę Rady Gminy upoważniającą
Wójta Gminy do jego złożenia. Opisany wyżej teren stanowi własność Skarbu Państwa
i skomunalizowanie tego typu terenu, traktowane jest jako nabycie własności nieruchomości,
które zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w każdym przypadku wymaga zgody Rady.
Dlatego więc podjęcie przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały jest jak najbardziej
uzasadnione i konieczne.
Komentarza udzielał Klocek Stanisław – Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami.
W temacie przedkładanej uchwały głos zabrał radny Czepiel Tadeusz w związku z toczącym
się postępowaniem administracyjnym pytał, czy podjęcie uchwały nie zablokuje inwestorów
z realizacją budowy małej elektrowni wodnej oraz czy w przypadku toczącego się obecnie sporu
można w ogóle podejmować uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę.
Sekretarz Gminy odnosząc się do uwag radnego zaznaczył, że 90 % tej działki stanowi droga ,
która istnieje i mieszkańcy domagają się budowy kanalizacji, dlatego też problem ten pojawił się
właśnie przy projektowaniu kanalizacji , a nie planowanej budowy elektrowni. Argumentam i
przemawiającymi za podjęciem uchwały jest utworzenie rozwiązania komunikacyjnego,
połączenia drogi z ulicą Kamieniec oraz fakt ,że grupa mieszkańców protestujących przeciwko
budowie elektrowni zastrzegła sobie zachowanie tego terenu tego jako miejsca rekreacyjnego.
radny Tadeusz Czepiel dalej podtrzymywał swoje wcześniejsze stanowisko, stwierdzając ,że
celem jest wyeliminowanie inwestorów, jeżeli zostaną spełnione wszystkie założenia
i Wojewoda wyrazi zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Kierownik Referatu Geodezji przekonywał, iż nabycie terenu na własność przyniesie dwie
korzyści. Po pierwsze wszelkie opłaty z tytułu użytkowania tego terenu będą wpływać do
budżetu gminy, po drugie gmina jako właściciel będzie miała realny wpływ na wszelkiego typu
inwestycje i podejmowane działania na tym terenie.
Sekretarz Gminy uzasadniając konieczność podjęcia uchwały poinformował, iż parę lat temu
kiedy inwestorzy wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, to w ogóle wtedy nie
wiadomo było , gdzie będzie wyznaczona linia brzegowa, wszystkie działania jakie były
podejmowane można prześledzić w posiadanej dokumentacji przez Referat Geodezji Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Gminy. Gmina podejmowała różne kroki łącznie z próbą zasiedzenia
tej działki. Dopiero kiedy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wyznaczył linię brzegową,
była końcówka postępowania związanego z wydaniem decyzji środowiskowej na budowę
inwestycji. Na jednym ze spotkań stwierdzono ,że decyzja jest wydana, w 1/3 części inwestycji ta
linia przecina i czy ona jest w stanie się zmieścić, to już nie zależy od urzędu, bo teren dalej nad
rzeką jest własnością Skarbu Państwa. Wiadomo, że jest złożony protest od mieszkańców i
Urząd jest przeciwny powstaniu inwestycji, więc wszelkie wydanie decyzji na dzień dzisiejszy
nie są brane pod uwagę. Co do zgody Rady Gminy, zgoda taka nie była wymagana wcześniej ,
gdyż działki te nie były własnością gminy, zgoda była tylko na dzierżawę wlotu do „Młynówki”,
czyli części kanału który odprowadzał wodę do potoku „Młynówka”.
Co do zgody na powstanie inwestycji nikt nie pytał o zgodę Rady Sołeckiej , czy też Rady
Gminy.
Klimowski Władysław – Sołtys Sołectwa Czarny Dunajec oświadczył, że wpływają pisma do
Rady Sołeckiej o wykonanie modernizacji drogi, jednak remont ten nie może być wykonany ,
gdyż droga ta nie jest własnością gminy. Jednocześnie Sołtys wskazał przy tym na pilną
potrzebę wykonania komunalizacji.
Przewodnicząca Rady pytała czy wystąpienie z wnioskiem do Wojewody jest gwarantem nabycia
przez gminę przedmiotowej nieruchomości. Uzyskują odpowiedź , iż gmina nie ma żadnej
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gwarancji, i tocząca się dyskusja może okazać się zbyteczna, proponowany projekt uchwały
poddała pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy , przy 21 głosach „za” dokonała podjęcia uchwały
jak niżej , stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu :
U C H W A Ł A Nr XLIV/403/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do wystąpienia z wnioskiem
o nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu.

ppkt. d)
Kolejny projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym za cenę
ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości gminnej stanowiącej działkę ew.
3523/1 o pow. 0.0180 ha położoną w Czarnym Dunajcu. Z wnioskiem o sprzedaż zwrócił się
właściciel działki położonej przy drodze wzdłuż potoku tzw. „Młynówki” w Czarnym Dunajcu
Pan Bodziony z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej tj. działki ew. 3523/2.
Przedkładany projekt uchwały nie budził wątpliwości, ponadto Rada Sołecka w Czarnym
Dunajcu wyraziła pozytywną opinię, zatem po odczytaniu projektu uchwały bezpośrednio ,
przystąpiono do głosowania :
U C H W A Ł A Nr XLIV/404/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej
w Czarnym Dunajcu.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały jw. –stanowiącej załącznik nr 8 do protokołu.
ppkt. e)
Ostatnia planowana uchwała do podjęcia związana była z przedłużeniem umowy dzierżawy
w trybie bezprzetargowym dla Towarzystwa Sportowego PODHALAŃSKI dz. ew.
3144,3145,3147 o łącznej powierzchni 1.4460 ha położonych w Czarnym Dunajcu przy ul.
Targowej 54 – CAMPING pod działalność turystyczno –rekreacyjną na okres do 31 grudnia
2024 roku. Czynsz roczny ustalono na kwotę 300, 00 złotych.
Towarzystwo Sportowe „Podhalański” na dzierżawionym terenie buduje kompleks boisk do
zespołowych gier plażowych. W związku z projektowanymi pracami na w/w terenie zostały
złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków unijnych.
O dofinansowanie można się ubiegać jeżeli wnioskodawca utrzymuje teren 5 lat od daty
przyznania pomocy. Wnioski na nowy okres 2013- 2020 w którym Towarzystwo Sportowe
Podhalański planuje dalsze prace przy udziale finansowania z budżetu unijnego wymagają
okresu dzierżawy przynajmniej do 2024 r.
Ze strony Rady żadnych pytań nie wniesiono, przystąpiono do podejmowania uchwały :
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U C H W A Ł A Nr XLIV/405/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie
miejscowości Czarny Dunajec.
Rada Gminy w obecności 21 Radnych uczestniczących w posiedzeniu – 21 głosami „za”
dokonała podjęcia uchwały jw. – stanowiącej załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
Sprawa wycięcia drzew wzdłuż drogi powiatowej Czarny Dunajec – Ciche oraz wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 957 na odcinku Czarny Dunajec w stronę Baligówki zostanie odpowiednio
skierowana do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu i Wojewódzkiego Zarządu Dróg
w Krakowie. Kierownik Referatu Budownictwa Antoni Chlebek podkreślił, że wycięcie drzew
wzdłuż dróg nie do końca zwiększy bezpieczeństwo na tych drogach.
W najbliższym czasie zostanie zamontowana wiata przystankowa w Rynku w Czarnym
Dunajcu.
W kwestii zarządzania lodowiskiem Wójt Gminy poinformował, że na razie w tej sprawie nie
zna konkretów, ale przyjdzie na to czas, w pierwszej kolejności należy odebrać inwestycję
i gmina czeka na wydanie decyzji Nadzoru Budowlanego. Został natomiast ogłoszony przetarg
na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu przy lodowisku, m.inn.
wykonanie parkingu i chodniki. Wójt zaznaczył, że o terminie oddania lodowiska do użytku
Rada Gminy zostanie wcześniej poinformowana.
Remont drogi po zakończeniu prac związanych z kanalizacją – odpowiedzi udzielił Kierownik
Chlebek Antoni poinformował , iż zawarta umowa z Firmą Stachoń nie przewidywała regulacji
studzienek burzowej, za wykonanie tych prac jest odpowiedzialne Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka PPP w Nowym Targu . Oczywiście można Firmie zlecić
wykonanie tych prac , lecz Spółka nie kwapi się , do zapłaty. Został złożony wniosek
o dofinansowanie szkód powodziowych i powstałe zniszczenia na drodze można będzie
wykonać w ramach tego dofinansowania. Nie mniej jednak Kierownik zapewnił, że w tej sprawie
zwróci się do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu.
Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Styrczula Andrzej Sołtys Sołectwa Podczerwone wnioskował o sukcesywne komunalizowanie
gruntów będących własnością Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a położonych na
terenach Sołectwa Czarnego Dunajca i Podczerwonego.
radny Chowaniec Sebastian w związku z przeprowadzaną kontrolą w jednostce Gminnego
Zespołu Oświatowego , zwrócił uwagę na budynek Dworku, którego remont zakończył się parę
lat temu, natomiast w chwili obecnej odpada tynk z tego budynku, w związku z tym ,że źle
zostały wykonane roboty budowlane. Należy zatem zwiększyć nadzór ze strony inspektorów
nadzoru, gdyż tego typu przypadki zdarzają się coraz częściej.
Takim nadzorem zdaniem radnego należy objąć wykonywane w szybkim tempie przedsięwzięcie
jakim jest ścieżka rowerowa, inspektorzy szczególnie winni zwrócić uwagę na technologię
(odpowiednia podsypka itp).
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radny Tadeusz Czepiel wnioskował o przygotowanie nowelizacji statutu Gminy Czarny
Dunajec, gdyż obecny statut w wielu zapisach jest nieaktualny , jak chociażby w części
określającej tryb pracy Rady czy Komisji. Również takiej aktualizacji wymagają statutu Sołectw
z terenu gminy, w których należy zewidencjonować i wykazać majątek mienia gromadzkiego,
gminnego i komunalnego.
Wobec wyczerpania w całości porządku obrad - Przewodnicząca Rady – Palenik Beata
o godz. 11 40 dokonała zamknięcia obrad XLIV sesji RADY GMINY.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp. ds. rady

Przewodniczyła :
Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata

