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P R O T O K Ó Ł Nr 2/2019
z posiedzenia stałych Komisji Rady
z dnia 23 stycznia 2019 roku
Stałe Komisje Rady - zgodnie z § 70 ust. 1 statutu gminy, oraz w związku z Uchwałą Rady
Gminy w sprawie procedury budżetowej i szczegółowości budżetu - mogą odbyć wspólne
posiedzenie celem rozpatrzenia projektu budżetu gminy.
Obecni na posiedzeniu Komisji – według załączonej listy obecności – stanowiącej załącznik
nr 1-4 do niniejszych protokołów.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli : Wójt Gminy – Marcin Ratułowski,
Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel, Skarbnik Gminy - Monika Styrczula.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel.
Witając wszystkich zebranych, przedstawił proponowany porządek obrad, który jednogłośnie
przy 20 głosach „za” został przyjęty w następującym brzmieniu :
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt budżetu gminy na 2019 rok :
a) Dyskusja,
b) Wydanie opinii do przedstawionego projektu budżetu,
4. Wydanie opinii do projektów w sprawie :
a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
b) wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”.
c) przedłużenia umowy najmu lokali w budynku Szkoły Podstawowej
w Czerwiennem dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.
d) przedłużenia umowy najmu lokalu położonego w budynku Przychodni Zdrowia
w Czarnym Dunajcu dla Firmy Handlowo- Usługowej „Sonomed”.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. pkt. 3. Projekt Budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok przedstawiła Skarbnik Gminy
– Monika Styrczula.
Budżet na 2019 rok opracowany został na podstawie obowiązującej aktualnie ustawy o finansach
publicznych.
Budżet gminy składa się z dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów
budżetu.
W projekcie budżetu, z dnia 14 listopada 2018 roku zaplanowane zostały następujące kwoty :
Dochody
- 98.297.107,00 złotych
Wydatki
- 98.866.448,00 złotych, planowane był deficyt w wysokości 569.341,00
złotych,
Przychody
- 5.729.866,00 złotych, w tym:
- 756.000,00 złotych – kredyt, oraz 1.926.622 złote pożyczka w WFOŚ i GW na zadanie
termomodernizacja budynków.
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- 2.000.000,00 złotych – kredyt na remont budynku biblioteki w Czarnym Dunajcu,
- 3.53.000,00 złotych kredyt na realizację projektu „III etap szlaku wokół Tatr”,
- 217.388,00 złotych, kredyt na realizację projektu „Od przedszkola do seniora”.
Razem kredyt i pożyczki wyniosły 5.253.010,00 złote,
Wolne środki na rachunku bankowym – 476.856,00 złotych
Ogółem przychody : 5.729.866,00 złotych
Rozchody – 5.160.525 złotych – na spłatę rat pożyczek i kredytów
Wójt Gminy wprowadził dwie Autopoprawki do projektu budżetu.
Autopoprawka Nr 1 dotyczyła zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu.
1. W związku z rozwiązaniem z winy wykonawcy umowy na budowę boiska sportowego
o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu zwiększa się na rok 2019 wydatki o kwotę
brutto 367.722,00 zł (kwoty niezrealizowane w 2018 r. 343.700,00 zł + 24.022,00 zł nie
wprowadzone do projektu planu finansowego na 2019 r. a wpisane do limitów
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie finansowane z wolnych środków
w kwocie 194.385,00 zł). Dochody zwiększenie o kwotę 173.330,60 zł – podatek V AT.
Podatek VAT od zadania zostanie odliczony.
2. W związku z potrzebą zabezpieczenia w budżecie 2019 roku środków na kanalizację
w Gminie Czarny Dunajec przenosi się kwotę 450.000,00 zł z wydatków na drogi gminne
kwota 400.000,00 zł i z odśnieżania kwota 50.000,000 zł na kanalizację zwiększając plan
na ten wydatek o kwotę 553.500,00 zł (w tym kwota netto 450.000,00 zł z przeniesienia
z wydatków na drogi + podatek VAT 103.500,00 zł). Po stronie dochodowej
wprowadzona zostaje kwota 103.500,00 zł (wpływ z podatku VAT). Podatek VAT
zostanie odliczony.
3. W związku z potrzebą zakupu działki w miejscowości Stare Bystre przenosi się kwotę
30.000,00 zł z wydatków na drogi gminne w tej miejscowości na wydatki dotyczące
zakupu działki w tej miejscowości.
4. Zwiększenie wydatków na zakupy w zadaniu związanym z drogami gminnymi kwota
0,30 zł, finansowane środki własne.
5. W związku z brakiem wykazania w zał. nr 1 do projektu uchwały kwoty 6,40 zł
stanowiącej 5% z kwoty dochodów z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału
85228 wprowadza się tą kwotę.
6. Wycofuje się załącznik nr 8 do uchwały dotyczący Dochodów i wydatków w 2019 roku,
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego.
7. W związku z wycofaniem załącznika nr 8 z projektu Uchwały budżetowej na 2019 r.
następuje zmiana numeracji załączników od nr 9 – 13. Po zmianie załączniki te
otrzymują numery 8 -12.
8. W załączniku po zmianie Nr 11 (Fundusz sołecki) wprowadza się rozdział klasyfikacji
budżetowej dla wydatków w miejscowości Ciche 75412 (wydatki dla OSP) oraz
w podsumowaniu podział na zadania bieżące i majątkowe w rozbiciu na dział, rozdział.
9. W załączniku nr 7 z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
publicznych pochodzących z Unii Europejskiej z programu :
- odjęto wydatki niekwalifikowane :
 „ Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarny
Dunajec” – zmniejszenie na kwotę 193.230,00 zł.
 Program „Azbest STOP !” – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
 Projekt „ III etap szlaku wokół Tatr” – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł,
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- dodano wydatki kwalifikowane
 Projekt „Azbest STP!” zwiększenie planu wydatków o kwotę 0,10 zł – do kwoty limitu
z Wieloletniej Prognozy Finansowej, finansowanie ze środków własnych.
10. W załączniku po zmianie nr 12 (Wykaz zadań) zmiana w zadaniach w miejscowości
Stare Bystre i w zadaniach ogólnych.
Autopoprawka Nr 2 dotyczyła przesunięcia zadań w zakresie szkół i boisk
1. W projekcie budżetu kwoty na poszczególne szkoły tj :
SP Ratułów – kwota 10.000,00 zł,
SP Podszkle – kwota 60.000,00 zł,
SP Dział – kwota 8.000,00 zł,
SP Czerwienne – 100.000,00 zł,
SP Odrowąż – kwota 110.000,00 zł,
Zostają przesunięte na konto ogólne remonty szkół, łączna kwota 288.000,00 zł.
2. W związku z potrzebą dodatkowej weryfikacji zadania ujętego w projekcie budżetu
kwoty dotyczące boiska we Wróblówce tj.
- naprawy nawierzchni bieżni na boisku sportowym kwota 34.300,00 zł,
- oświetlenia boiska kwota 10.000,00 zł,
zostają przesunięte na zadania ogólne w zakresie sportu kwota 34.300,00 zł i oświetlenia boiska
kwota 10.000,00 zł.
Po wprowadzeniu autopoprawek projekt budżetu zamyka się kwotami na 2019 rok :
Dochody
Wydatki
Deficyt
Przychody
Rozchody

98.573.944 złotych
99.337.671 złotych
763.727 złote
5.253.010 złote + 671.242 złotych = 5.924.252 złotych
5.160.525 złotych

Główne źródła dochodów :
Subwencje 47.480.801,00 złote tj. 48,30% planowanych dochodów,
w tym : subwencja oświatowa 23.777.051,00 złotych – 24,19% dochodów, zwiększenie
w stosunku do 2018 r. o 832.179,00 złotych,
subwencja wyrównawcza 21.532.387,00 złote tj. 21,91%, w porównaniu do 2018
roku nastąpiło zwiększenie subwencji o 1.265.684,00 złote.
subwencja równoważąca 2.171.363,00 złote tj. 2,21% dochodów, w porównaniu
do 2018 roku nastąpiło zwiększenie o 151.119,00 złotych.
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 24.099.152,00 złotych tj. 24% dochodów, w tym
znajdują się środki na wypłatę zasiłków rodzinnych i programu 500+,
Dochody z podatków i opłat 12.501.317,00 złotych tj. 12,72%, w tym udziały w podatkach
dochodowych 7.492.117,00 złotych tj. 7,62% dochodów.
Wydatki ogółem wynoszą 99.337.671,00 złotych i dzielą się na :
wydatki bieżące 82.712.163,30 złotych – 83,26% wydatków
wydatki majątkowe 16.625.507,70 złotych – 16,74% wydatków
Największe pozycje budżetu :
 Oświata i wychowanie 34.756.991,00 złotych tj. 34,99% wydatków,
 Pomoc społeczna i Rodzina – 26.570.787,00 złotych tj. 26,75% wydatków,

4

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.233.829,36 złotych tj. 12,32%
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.577.240,84 złotych tj. 4,61%.
W budżecie zaplanowane zostały koszty obsługi długu publicznego – tj. odsetki od kredytów
i pożyczek. Zaplanowana kwota to 479.000 złotych, co stanowi 0,48% planowanych wydatków.
Razem odsetki i ewentualne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji stanowią 971.632,68 złotych,
czyli 0,98% wydatków.
Poręczenie udzielone było dla PPK Nowy Targ. Spółka spłaca swoje zobowiązania w całości,
dlatego w nowym roku zaplanowana kwota w wysokości 492.632,68 złotych będzie mogła być
przeznaczona na inne wydatki.
W budżecie zaplanowane są wydatki wydzielone w budżecie jako Fundusz Sołecki w ogólnej
kwocie 985.197,49 złotych ( z wyliczenia zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim jest to kwota
545.439,40 złote + zwiększenie dokonane przez Radę Gminy o kwotę 439.758,09 złotych),
w porównaniu do 2018 roku następuje zwiększenie funduszu o 32.549,54 złotych.
Fundusz Sołecki wyliczany jest w oparciu o liczbę mieszkańców danej miejscowości
z ograniczeniem do dziesięciokrotności kwoty bazowej. Na rok 2018 kwota ogranicza się do
wysokości 38.711,10 zł. Rada Gminy uznała, że tego ograniczenia na terenie gminy nie
wprowadza się i dlatego w większych miejscowościach kwoty funduszu są dużo wyższe.
Zadłużenie gminy :
Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniosło 25.553.450,00 złotych. Po zaciągnięciu planowanych
w 2019 roku kredytów i pożyczek w kwocie 5.253.010,00 złote i spłacie rat i pożyczek
i kredytów w kwocie 5.160.525,00 złotych zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie
25.645.935,00 złote. Od 2014 roku wyliczany jest dla gminy wskaźnik planowanej łącznej kwoty
spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji, który
dla 2019 roku wynosi 6,22%, a z zastosowaniem ustawowych wyłączeń 5,80% przy
dopuszczalnym wskaźniku dla naszej gminy, który wynosi 8,32%.
Zadłużenie na 1 styczeń 2019 roku wynosi 25.553.450,00 złotych, co stanowi 25,92%
planowanych dochodów. Zaś na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie 25.645.935,00 złote, co
stanowi 27,03% dochodów.
Na koniec swojego wystąpienie Skarbnik Gminy zapoznała komisje z uchwałami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie :
1) Uchwałą Nr S.O.YI-421/54/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały budżetowej Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok.
Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie z uwagami projekt
uchwały budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019.
2) Uchwałą nr S.O. YI-429-1/55/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec.
Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie z uwagami projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec.
3) Uchwałą Nr S.O.YI – 421/54/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej
Gminy Czarny Dunajec.
Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania
deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok.
ppkt. a)
Dyskusja :
W ramach Dyskusji głos zabrali :
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radny Paweł Dziubek zabierając głos zwrócił uwagę na zadłużenie gminy. Zadłużenie na koniec
roku wynosiło 25.553.450 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie 25.645.935 złote, czyli
następuje wzrost zadłużenia, natomiast z wcześniejszych zapowiedzi Wójta zadłużenie gminy
miało się zmniejszać.
Ustosunkowując się do uwagi radnego Skarbnik Gminy przyznała, iż zadłużenie w niewielkim
procencie, ale jednak na koniec roku 2019 wzrośnie. Bezpośredni wpływ na ten stan rzeczy ma
realizacja projektów : „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej” na który
zaplanowany został kredyt w wysokości 2 mln. zł, „ III etap szlaku wokół Tatr” z kwotą 353.000
zł, oraz projekt „Od przedszkola do seniora” – 217.000 zł. i realizacja planowanego
przedsięwzięcia dot. biblioteki w Czarnym Dunajcu w kwocie 2 mln. zł. W przypadku gdy
w ciągu roku budżetowego okaże się, że gmina będzie posiadała środki pochodzące
z oszczędności nie musi zaciągać kredytu w pełnej zaplanowanej kwocie. Generalnie stwierdziła,
iż gmina otrzymuje dotację na zadania dopiero po ich zakończeniu.
radny Krzysztof Bartoszek w związku z wprowadzoną przez Wójta Gminy Autopoprawką Nr 2
dotyczącą przesunięcia zadań w zakresie poszczególnych szkół, chciał uzyskać informację, co
w przypadku gdy nie będzie przeprowadzony remont w szkole w Czerwiennem, czy wtedy
zaplanowane środki w wysokości 100.000 złotych mogą być wykorzystane na inne potrzeby
w szkole.
Skarbnik Gminy odpowiadając poinformowała, że w takiej sytuacji należy wystąpić
z wnioskiem do Wójta o przesunięcie środków na inne zadania. W przypadku gdy miejscowość
nie będzie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych, natomiast inne szkoły będą potrzebować
wsparcia finansowego, to wtedy środki dla tych szkół zostaną przesunięte.
radny Tomasz Turski pytał jak wygląda sprawa tzw. „wolnych środków za 2018 rok” czy została
one wyliczone.
Skarbnik Gminy poinformowała, że środki te zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym,
które należy sporządzić do końca marca 2019 r. Ich wysokość to około 2 mln. zł. Środki te
pozostają na koncie bankowym i stanowią jakby formę zabezpieczenia płynności finansowej
gminy, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba mogą zostać uruchomione na konkretne zdanie
własne gminy.
Na tym w całości została wyczerpana dyskusja.
Komisje stałe Rady Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 20 głosach „za” wydały
pozytywną opinię do projektu Budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2019.
Ad. pkt. 4.
ppkt. a)
Z projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia, członków komisji zapoznała Anna Styrczula p.o. Dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
Przedkładany projekt uchwały nie budził wątpliwości – Komisje stałe Rady Gminy wydały
pozytywną opinię do w/w projektu uchwały.
ppkt. b)
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego
programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec” przybliżył
Wójt Gminy. Stwierdził, iż zgodnie z zapowiedzią w kampanii wyborczej dotyczącą
wprowadzenia na terenie gminy, Gminnej Karty Dużej Rodziny, taki projekt uchwały został
przygotowany i skierowany pod obrady. Z ostatnich informacji wynika, że programem
zainteresowani są niektórzy przedsiębiorcy z terenu gminy, także wyraził nadzieję, że program
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będzie na pewno się rozwijał. Ma zapewnienie od właściciela Term Chochołowskich, iż poza
sezonem dzieci do 16 roku życia będą mogły bezpłatnie korzystać z Term.
Następnie radni Paweł Dziubek i Tomasz Turski wyrazili słowa podziękowania dla Wójta, że
przychylił się do podnoszonego wniosku. W związku z tym, że radni podnosili, że projekt
uchwały został późno dostarczony i nie było możliwości dokładnego zapoznania się z jego
treścią ustalono, że uwagi i propozycje do czasu sesji - radni przedstawią na piśmie.
Ponadto radny Tomasz Turski prosił, by brali udział przy negocjacjach z przedsiębiorcami, gdyż
jak argumentował reprezentują grupę Dużych Rodzin mają w tym zakresie swoje doświadczenie.
Dalej radny proponował, by gmina opracowała swoje logo, znak graficzny
i przedsiębiorca stosując ulgi dla Dużych Rodzin będzie mógł się promować, pod warunkiem, że
będzie informował o zastosowanej wysokości ulgi.
Wójt Gminy w kwestii logo Gminnej Karty Dużej Rodziny zapewnił, że sprawa zostanie
rozeznana pod kątem finansowym.
Następnie Komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”, z uwzględnieniem zmian jakie
zostaną zgłoszone.
Proponowane zmiany radnego Tomasza Turskiego stanowią zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
ppkt. c)
Kolejny projekt uchwały dotyczył przedłużenia umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokali
o pow. 178,81 m 2 położonych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czerwiennem pod
działalność oświatową – oddziały przedszkolne dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Częstochowie. Stowarzyszenie wynajmuje lokale od 15 grudnia 2015 r. Umowa wygasła 14
grudnia 2018 roku. W tej sprawie odbyło się spotkanie z rodzicami z udziałem również radnych
Rady Gminy tej miejscowości.
Postulowane przez grono nauczycieli, radnych Rady Gminy tej miejscowości i rodziców zmiany
w systemie funkcjonowania szkoły zostaną wprowadzone od nowego roku szkolnego. Do
czerwca 2019 r. proponuje się pozostawienie przedszkola w dotychczasowej w formie.
Stowarzyszenie za wynajem lokalu za 3 lata wpłaciło kwotę 55.350,00 zł tj. 1537,50 zł
miesięcznie. Wójt poinformował, iż w dniu dzisiejszym zaplanowano spotkanie z udziałem Pani
Prezes Stowarzyszenia na którym zostanie omówiona sprawa ewentualnego czynszu za najem.
Po rozmowach jakie miało miejsce w miesiącu grudniu 2018 r. stanowisko Stowarzyszenia jest
takie, aby czynszu im nie naliczać, natomiast zadeklarowali partycypowanie w kosztach
związanych z korzystania z mediów.
W tym miejscu Wójt Gminy zwrócił się do radnych o wyrażenie opinii w tej sprawie.
radna Zofia Małgorzata Kierkowska nie widzi powodu, by Stowarzyszenie nie płaciło czynszu
z tytułu wynajmu lokali, oraz pytała na jakich zasadach miało by się odbywać partycypowanie
w kosztach z tytułu korzystania z mediów.
Wójt Gminy poinformował, iż do tej pory Stowarzyszenie formalnie nie ponosiło kosztów
za wynajem lokali, lecz poczyniło nakłady finansowe związane z adaptacją pomieszczeń, które
za okres 3 lat wyniosły 55.350 zł brutto tj. 1537,50 zł miesięcznie. Stowarzyszenie twierdzi, iż
spełnia rolę wynikającą ze statutu, jaką jest kształcenie dzieci, ponadto prowadzi działalność
oświatową, która nie jest dochodowa. Dalej Wójt przekonywał, że w chwili obecnej do szkoły
w Czerwiennem z budżetu gminy dopłaca się kwotę około 300 tys. poza subwencją,
w przypadku gdyby powstało przedszkole, które funkcjonowałoby do godz. 16 te-j, zgodnie
z postulatami rodziców, koszt ten wzrósłby do kwoty 500 tys. zł
Odmienne stanowisko do zaprezentowanego wyżej wyrazili radni :
Garbaciak Tomasz stwierdził, iż problem wziął się z powodu małoliczebnych oddziałów w tej
szkole. Dalej radny argumentował, iż na Zebraniu Wiejskim rodzice postulowali o utworzenie
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przedszkola samorządowego do którego uczęszczałyby jedynie dzieci z terenu gminy, wtedy
pozostaje do dyspozycji jedna sala i uczniowie nie musieliby się uczyć na korytarzu. Rodzice
również wyrazili wolę, że w przypadku wydłużenia godzin funkcjonowania przedszkola od godz.
1300- 1600 będą partycypować w kosztach. Proponował polubowne załatwienie sprawy
ze Stowarzyszeniem żeby do końca czerwca br. utrzymali przedszkole, natomiast od września
należy wypracować zmiany w systemie funkcjonowania szkoły.
radny Kazimierz Dzielski wyraził pogląd, iż sokoro z budżetu gminy dopłaca się do wszystkich
szkół, to nie może być inaczej w przypadku szkoły w Czerwiennem. Natomiast ze
Stowarzyszeniem należy tak negocjować, aby ponosili rzeczywiste koszty utrzymania.
radny Bartoszek Krzysztof uzupełniając podał, iż kwota w wysokości 55.350 zł to jest kwota
wyliczona za okres 3 lat jako wkład wniesiony przez Stowarzyszenie w remont lokali pod
działalność przedszkola. Zostały również przez nich zakupione meble i radny proponował, aby je
pozostawić i rozliczyć na poczet czynszu .
Podsumowując dyskusję Wójt stwierdził, że na Zebraniu Wiejskim w okresie luty- marzec,
mieszkańcy wypowiedzą się ostatecznie na temat funkcjonowania tego przedszkola.
Na tym dyskusję zakończono Komisje jednogłośnie wydały pozytywną opinię
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokali w budynku Szkoły Podstawowej
w Czerwiennem dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na okres do 30 czerwca
2019r.
ppkt. d)
Ostatni projekt uchwały dotyczył przedłużenia umowy najmu lokalu usługowego położonego
w budynku Przychodni Zdrowia w Czarnym Dunajcu dla Firmy Handlowo – Usługowej
„Sonomed”, Aparaty Słuchowe w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie punktu
protetyki słuchu do dnia 31 grudnia 2019 roku. Dotychczasowa umowa wygasła z dniem 31
grudnia 2018 r. Przedłużenie umowy najmu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę
Społeczną Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym
Dunajcu - Uchwałą nr 9/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
Komisje jednogłośnie wydały pozytywną opinię do projektu uchwały.
Ad. pkt. 5. Wolne wnioski.
radny Chowaniec Sebastian zawnioskował o kompleksowe przygotowanie zestawienia dot.
pustostanów w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy, które ewentualnie można
byłoby zaadaptować.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący o godz. 1200
dokonał zamknięcia posiedzenia.
Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.d/s rady

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Czepiel

