
 

 

                                                                                                     Kościelisko, 15 czerwca 2022  
 
                                                                                                   Z A P R O S Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ) z w o ł u j ę  XXXVI  Sesję Rady Gminy 

Kościelisko, która odbędzie się w dniu 23 -go czerwca 2022 roku o godz 9:00  

w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 ( sala obrad) 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku 

obrad 

2. Przyjęcie protokołu XXXV  Sesji Rady Gminy Kościelisko  

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, od 5 maja 2022 r. 

4. Interpelacje i zapytania radnych 

5. Przedstawienie i dyskusja nad raportem o stanie Gminy Kościelisko oraz 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelisko wotum 

zaufania za 2021 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Gminy 

za 2021 rok 

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Kościelisko” (Pitoń Józef) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Kościelisko” ( Długopolski Kazimierz) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Kościelisko” (Kunc Józef) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku za rok 

2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz ustalenia sposobu 

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie 

zamieszkują mieszkańcy 



 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulamin udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kościelisko. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu GOKR.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Kościelisko – MPZP 

Kościelisko 1- PSZOK 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kościelisko pod nazwą „Piąta Zmiana Studium” 

(DW.Krokus) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy budynku położonego w Kościelisku, ul. 

Nędzy-Kubińca 76 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2022. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2022 -2040 

22. Podjęcie Apelu Radnych w sprawie zmniejszenia ograniczeń dotyczących opału 

i wymiany pieców 

23. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych 

24. Sprawy bieżące 

25. Wolne wnioski 

26. Zakończenie obrad. 

 

 

          Przewodniczący Rady  

              Artur Bukowski  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


