
Protokół XXXVI Zwyczajnej SESJI RADY  GMINY  KOŚCIELISKO 
odbytej w dniu 23 czerwca 2022 r. w  godz. 9.00 – 13.00 na Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Artur Bukowski otwarł XXXVI Zwyczajną  Sesję Rady 
Gminy Kościelisko. 
 

Powitał radnych Gminy Kościelisko, Wójta Gminy, skarbnika Gminy, sekretarza Gminy oraz 

przedstawicieli jednostek, którzy będą referować uchwały. 

Stwierdził, że na 15 radnych Gminy Kościelisko  obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.  

Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.  

 

Radni otrzymali następujący porządek obrad, jak w załączniku nr 3 do protokołu. 

 

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 2021 

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”  

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

Gminy Kościelisko”  

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

Gminy Kościelisko”  

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. 

 

Na wniosek wójta Gminy zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 

W miejsce dotychczasowego pkt 20 wprowadzenie:  

20.  Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania 
zarządzania drogą wojewódzką  nr 958 na terenie Gminy Kościelisko na cztery sezony 
utrzymania. 

Poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem zmiany? 

Wynik głosowania: 12 „za” 

 



W miejsce dotychczasowego punktu 21 wprowadzenie: 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Małopolskiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w 
ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego". 

Poddał jawnemu głosowaniu – kto jest za podjęciem zmiany?  

Wynik głosowania: 12 „za”  

 

W wyniku przyjęcia zmian dotychczasowe punkty 20 – 26 porządku obrad otrzymują numerację 

22-28. 

Uwag do proponowanego porządku obrad nikt nie zgłosił.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu - Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Wynik głosowania: 12 „za”.  

  

W wyniku jawnego głosowania porządek obrad ze zmianami został przyjęty. 
 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu XXXV Sesji    

Z protokołem  zapoznali się radni Maciej Krzeptowski i Ryszard Mądry  
Radny Ryszard Mądry potwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg sesji i wniósł o przyjęcie 
go bez czytania . 
Uwag do protokołu nikt nie wniósł.   
 
Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za przyjęciem protokołu XXXV Sesji Rady 
Gminy Kościelisko?. 
Wynik głosowania: 12 „za”. 
 
   
Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym , od 5 maja br. 

Wójt Gminy Roman Krupa: „XXXV Sesja Rady Gminy Kościelisko odbyła się w dniu 05.05.2022 r. 

; potem spotkanie z przedstawicielem firmy PPDM w temacie asfaltowania na drodze głównej 

w Dzianiszu i robót w Pindelach 09.05.2022 r. - spotkanie w Krakowie z Wojewodą Małopolskim 

Panem Łukaszem Kmitą, dotyczące Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, kwestii 

pomocy dla uchodźców i Rządowego Programu Rozwoju Dróg i dofinansowania dla zadania 

remontu drogi Salamandra etap 2. To główne tematy naszej rozmowy. 10.05.2022 r. - dotarł do 

nas kolejny tir z pomocą z naszego partnerskiego Miasta Divion. Po raz kolejny dziękuje za to 

wsparcie i zrozumienie potrzeb. Przypominam, że cały czas otwarty jest punkt pomocy 

rzeczowej dla obywateli z Ukrainy. Pon. - pt., w godz. 10:00 - 13:00 / budynek starej plebanii 

Kościelisko. Jest to tylko i wyłącznie możliwe, dzięki ludziom dobrej woli i wolontariuszom. Z 

tego miejsca po raz kolejny im dziękuję. 11.05.2022 r. - w Świeradowie Zdroju odbyła się 

konferencja gmin górskich, m.In. w temacie powołania w przyszłości stowarzyszenia 

reprezentującego interesy samorządów i mieszkańców gmin górskich. Dobra platforma w 

zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy. Sporo poruszonych tematów: podatki od 



nieruchomosci, opłata miejscowa, planowanie przestrzenne. 13.05.2022 r. - uzyskaliśmy 

wsparcie finansowe w wysokości 34 575,00 zł, które przeznaczone zostało na zakup 

niezbędnych środków i artykułów dla obywateli z Ukrainy. Z tego miejsca bardzo dziękuje 

Zakopiańskiej Aukcji Dzieł Sztuki, Szczególne podziękowania kieruję dla: Beaty Słama, 

Magdaleny Rząsa, Marcina Rząsa, Magdaleny Herbowskiej , Marioli Krzystek. Wsparcie 

przeznaczone zostało za zakup artykuł spożywczych dla uchodźców z Ukrainy. Tutaj za dobrą 

współpracę, cały system zniżek dziękuję właścicielom Hurtowni Brutal: Stanisławowi Karp i 

Andrzejowi Skupień 13.05.2022 r. - akcja Dbamy - sprzątamy. Dziękuję mieszkańcom, uczniom 

naszych szkół, OSP, radnym, sołtysom, mojemu zespołowi, wszystkim którzy przyłączyli się do 

porządkowania otoczenia na wiosnę. 16.05.2022 r. - spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Krakowie z Dyrektorem Panem Pawłem Szczygieł, w temacie możliwości 

zagospodarowania przestrzeni obok Polany Sywarne, na potrzeby rekreacyjne. Poruszyliśmy 

również temat quadów i możliwości współpracy w zakresu kontroli 16.05.2022 r. - spotkanie z 

Marcinem Rzeszótko, Dyrektorem Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego w temacie lipcowej 

imprezy. 17.05.2022 r. - spotkanie z Dyrektorami naszych szkól w temacie spraw bieżących 

18.05.2022 r. - Podhalańska Lokalna Grupa Działania, i spotkanie grupy w temacie dalszego 

zakresu działalności. 18.05.2022 r. - po południu pierwsze warsztaty diagnostyczne dotyczące 

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023 - 2030. O słabych i mocnych stronach naszej Gminy. 

Szansach i zagrożenia. O tym była dzisiaj m.In. mowa. Kolejne warsztaty odbędą się 22.06.2022 

r. (Środa) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy. 19.05.2022 r. - wizyta studyjna gości, 

samorządowców z Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Tego dnia na terenie naszego 

samorządu gościliśmy prawie 30 samorządowców z zachodniej części Polski. Dobre spotkanie i 

rozmowa o mikroprojektach. 19.05.2022 r. - spotkanie z Prezesem PPK w temacie realizacji 

inwestycji budowy sieci kanalizacji koło Państwa Gacek i do Państwa Bzdyk w Witowie. Kwestia 

terminu realizacji inwestycji, wykonawstwa, finansów to główne części rozmowy. Jesteśmy na 

etapie aktualizacji kosztorysu. 20.05.2022 r. - udział w Forum Górskim poświęconemu 25 

rocznicy wizyty Jana Pawła II na Podhalu 20.05.2022 r. - spotkanie z Komendantem głównym 

PSP gen. bryg. Panem Andrzejem Bartkowiakiem i zastępcy nadbryg. Panem Krzysztofem 

Hejdukiem. Tego dnia Panowie Komendanci spotkali się z druhami z naszych jednostek OSP. 

20.05.2022 r. - uczestniczyłem w otwarciu przez PKL Góry Parkowej w Krynicy Zdrój 21.05.2022 

r. - Powiatowy Dzień Strażaka za nami. Piękna uroczystość, w trakcie której nastąpiło wręczenie 

awansów i odznaczeń, przekazanie świadczeń ratowniczych a także 9 samochodów na rzecz KP 

PSP Zakopane i OSP z terenu Podhala: - OSP Koscielisko otrzymało nowy ciężki samochód 

ratowniczo - gaśniczy. Wśród odznaczonych w dniu dzisiejszym znaleźli się strażacy, nasi 

mieszkańcy: stopień starszego strażaka - Adam Słodyczka, starszy aspirant - Andrzej Garbuliński, 

srebrny medal za zasługi dla Pożarnictwa - Adam Tracz  srebrny Krzyż Zasługi Orderu św. 

Floriana - Bronislawa Kukulak  srebrna odznaka zasłużony zasłużony dla ochrony 

przeciwpożarowej - Andrzej Stopka Wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich wyróżnionych. W 

uroczystości wzięli udział Komendant główny gen. bryg. Andrzej Bartkowiak, zastępca gen. 

nadbryg. Krzysztof Hejduk 22.05.2022 r. - XXII Majówka w Dzianiszu. Miło było się spotkać po 

przerwie spowodowanej pandemią. Liczne występy zespołów, konkursy, zabawy, uświetniły to 



wydarzenie. Dziękuję GOKr, Związkowi Podhalan Oddział Dzianisz, OSP Dzianisz Dolny, OSP 

Dzianisz Górny za zaangażowanie w przygotowanie i organizację wydarzenia. 23.05.2022 r. - 

Wspólnie z Prezesem OSP Koscielisko Adamem Traczem, odebraliśmy w Krakowie z rąk Prezesa 

WFOŚ, Pana Kazimierza Koprowskiego, promesę na zakup pojazdu ratowniczego typu quad 6x6. 

z programu „Bezpieczny Strażak”. Quad będzie wykorzystywany do działań w trudno 

dostępnym terenie, z możliwością transportu osoby poszkodowanej. Otrzymane 

dofinansowanie wynosi 60 366,24 zł. Gratuluję druhom pozyskania środków. 24.05.2022 r. - 

spotkanie z primatorem naszego partnerskiego miasta Tvardszyn Panem Ivanem Sasko. 

Wspólnie z Marcinem Rzeszótko z Tatrzańskiego festiwalu Biegowego rozmawialiśmy na temat 

biegu Orava Trail - na 30 km. Zawodnicy startujący na tym dystansie wystartują 24.07. z miasta 

Tvardoszyn. 24.05.2022 r. - spotkanie z Gerardem Tomiakiem, Burmistrzem Gminy 

Rakoniewice. Rozmowa o samorządzie, o realizowanych inwestycjach i występujących 

problemach. 25.05.2022 r. I 26.05.2022 r. - udział w Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 

Małopolski, jakie odbyło się w Bukowinie Tatrzańskiej 27.05.2022 r. - spotkanie Wójtów 

tworzących Podhalańską Lokalną Grupę Działania, w temacie współpracy z innymi grupami. 

27.05. - 29.05.2022 r. - XXIX Przednówek w Polanach za nami. Sporo się działo. W jego trakcie 

miałem dużą przyjemność i zaszczyt wręczyć nagrodę Wójta za działalność kulturalną. 

Wyróżniliśmy i doceniliśmy osoby zasłużone dla upowszechniania, rozwoju i promocji kultury: 

Anna i Franciszek Naglakowie, Adam Karpiel,  Stanislaw Stosel. Gratuluję. Brawa dla wszystkich 

występujących i zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Dziękuję całemu jury, całemu 

zespołowi GOKR, zarządowi oddziału związku Podhalan z Prezesem Maciejem Krzeptowskim na 

czele, prowadzącej Pani Zofii Stanuch. Za nami 3 dni pięknych wrażeń i wielu wyjątkowych 

występów. Do zobaczenia za rok. To będzie już XXX, jubileuszowa edycja. 30.05 - 06.06.2022 r. 

- przebywałem na urlopie 07.06.2022 r. - spotkanie z Dyrektorem Tatrzańskiego Parku 

Narodowego w temacie bieżącej współpracy 07.06.2022 r. - spotkanie z Prezesem Gminnym 

OSP Gminy Kościelisko Panem Krzysztofem Michniakiem w temacie spraw bieżących 

08.06.2022 r. - przekazanie placu budowy wykonawcy droga Dworska Dzianisz - Witów. 

Przypominam o dzisiejszym spotkaniu organizacyjnym o godz. 15:00 z radnymi 09.06.2022 r. - 

spotkanie z Panią Kierownik SP ZOZ Panią Beatą Gibrowską Gibała w temacie spraw bieżących. 

Tego dnia odbyło się również posiedzenie Rady Społecznej ZOZ. 10.06.2022 r. - spotkanie z 

Komendantem Policji Zakopane Panem Piotrem Dziekanowski, poświęcone po raz kolejny 

tematowi quadów, skuterów i współpracy pomiędzy samorządami a Policją. Rozmowa 

dotyczyła zwiększenia ilości kontroli w terenie, zwiększenia mobilności Policji i poprawy 

egzekucji. 10.06.2022 r. - wizyta na budowie sieci kanalizacyjnej w Witowie. Kończony jest etap 

związany z budową kolektora głównego. W przyszłym tygodniu powinna rozpocząć się budowa 

przyłączy. Sieć budowana jest na odcinku od końca „Starej Drogi” do kościoła. 10.06.2022 r. - 

udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu wspólników spółki PPK. Zatwierdzenie sprawozdania 

finansowo, udzielenie absolutorium, przedstawienie ogólnej sytuacji spółki to główne tematy 

posiedzenia. 12.06.2022 r. - odbył się Festyn Rodzinny przy Zespole szkolno - przedszkolnym w 

Kościelisku. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych: rodziców, Dyrekcji zespołu, OSP 

Kościelisko, nauczycieli. Było sporo zabawy, konkursów, pokazów. 13.06.2022 r. - wziąłem 



udział w Dniu Regionalnym w Witowie. Prelekcje, występy, konkursy. Wszystko to osadzone o 

naszą tradycję, kulturę. 13.06.2022 r. - później w szkole w Kościelisku uczestniczyłem w 

pożegnaniu 2 uczniów: Klimka Zięby i Antka Wierciocha. Miałem dużą przyjemność 

podziękować im w imieniu całej społeczności naszego samorządu, pogratulować sportowych 

sukcesów jakie osiągnęli. Przeżyliśmy dzięki nim wiele radości, będąc dumnymi z faktu iż mamy 

takich uczniów. 14.06.2022 r. - udział w posiedzeniu Komisji Ekonomiki 15.06.2022 r. - tego dnia 

w naszym Urzędzie odbył się Konwent Wójtów naszego Powiatu. Sprawy bieżące, uchodźcy, 

współpraca z Policja, quady to główne punkty spotkania. 15.06.2022 r. - udział w posiedzeniu 

Komisji Planu 17.06.2022 r. - spotkanie w temacie tras rowerowych. Rozmowa z 

przedstawicielami projektu Velo małopolska o naszych możliwościach, potencjale i najlepszych 

rozwiązaniach. 17.06.2022 r. - udział w posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich 19.06.2022 r. - 

udział w pikniku rodzinnym jaki odbył się przy kościele w Witowie, z okazji 110 rocznicy 

poświęcania kościoła Matki Bożej Szkaplerznej w Witowie. 20.06.2022 r. - w Witowie odbył się 

turniej naszych szkól w tenisie stołowym. Dziękuje dyrekcji za ego przeprowadzenie. Miałem 

okazję wręczyć najlepszym puchary i medale i podziękować za udział w imprezie. 20.06.2022 r. 

- spotkanie z przedstawicielami firmy PPDM w temacie inwestycji Salamandra - etap 2 

21.06.2022 r. - udział w posiedzeniu Komisji Ekonomiki. 22.06.2022 r.- Forum Wójtów w 

Krakowie. W jego trakcie m.In. wystąpienia Marszałka Witolda Kozłowskiego, Ryszarda Pagacz 

Wicewojewody i Prezesa RIO w Krakowie, Pana Mirosława Legutko. 22.06.2022 r. - udział w 

posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Małopolskiej organizacji Turystycznej. Na Prezesa 

MOT wybrany został ponownie Pan Grzegorz Biedron. Wybrany został również nowy zarząd, w 

skład którego zostałem wybrany. Informacja z zamówień publicznych. Do najważniejszych 

postępowań jakie zostały przeprowadzone w okresie międzysecesyjnym należą:… Polski Ład - 

pozyskane dofinansowanie: * Otrzymaliśmy dofinansowanie o wartości 11 731 000,00 zł dla 

następujących zadań: 1. Modernizacja dróg gminnych / Kościelisko: ul. Wojdyłówka, ul. 

Kierpcówka, ul. Sobiczkowa, ul. Sobiczkowa Bór, ul. Czajki. 2. Dokończenie budowy sieci 

kanalizacji wraz z przyłączami, w Witowie 3. Przebudowa, remont, rozbudowa budynku remizy 

OSP Dzianisz Dolny. 4. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 102 730,00 zł na remont 

następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 1) droga Pawelce / Dzianisz, 2) droga 

Między Potokami / Witów Okres międzysesyjny to czas w którym nadal staramy się udzielać 

pomocy dla obywateli Ukrainy. To cały czas ma miejsce. Od początku staraliśmy się być 

samorządem solidarnym z Ukrainą, nie będąc obojętnym wobec tego co niesie ze sobą wojna. 

Z tego miejsca dziękuje całemu mojemu zespołowi za wykonaną pracę w okresie miedzy 

sesyjnym. To wszystko co chciałem przekazać w ramach sprawozdania. Dziękuję za uwagę.” 

 

Pytań do sprawozdania wójta nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu - Kto jest za przyjęciem sprawozdania Wójta? 
Wynik głosowania: 12 „za” 
Sprawozdanie Wójta zostało przyjęte jednogłośnie.  
 

Ad. 4  Interpelacji i zapytań radnych nie było. 



 

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

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelisko wotum zaufania za 2021 rok 

Raport o stanie Gminy stanowi załącznik nr 4  do protokołu.   

Wójt Gminy: „Zanim Szanowni Państwo prezentacja trochę kilka słów ode mnie w ramach 

podsumowania roku 2021; 

panowie przewodniczący, radni, mieszkańcy gminy Kościelisko. Mam dużą przyjemność 

przedstawić Państwu Raport o stanie gminy będący podsumowaniem działań przeprowadzonej 

przez Zespół Urzędu Gminy Kościelisko wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy w roku 2021 

Raport będący efektem naszej wspólnej pracy na rzecz Gminy Kościelisko. 

Z mojej perspektywy rok 2021 to w pierwszych miesiącach czas dalszych ograniczeń, czasy 

pandemii, ale przede wszystkim to drugi rok z rzędu zaangażowania w staraniach o jak 

najszybszy powrót do normalności. 

Dzisiaj jesteśmy, takie mam przekonanie będąc bogatszymi, doświadczenie w zupełnie innym 

miejscu. 

Rok 2021 był też rokiem intensywnej pracy. 

Z jednej strony cały czas miałem na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców gminy z drugiej był 

to czas który należało wykorzystać aby jak najlepiej wykorzystać nadarzający się czas możliwości 

inwestycyjnych. 

W pierwszych miesiącach roku 2021 udało nam się jako gminom górskim pozyskać specjalne 

wsparcie rządowe które pozwoliło na realizację potrzebnych inwestycji. Dzięki nim możemy je 

realizować, głównie inwestycji drogowych bez dużego zaangażowania m.in. gminy z terenu 

powiatu tatrzańskiego to wsparcie finansowe dla 200 dwóch gmin w Polsce nie byłoby możliwe. 

Od połowy roku 2021 chcąc uniknąć wprowadzenia podobnych obostrzeń i zamknięcia po raz 

kolejny branży turystycznej staraliśmy się jako samorządy zachęcić Was mieszkańców do 

szczepień. W tym celu przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy kampanię społeczną promującą 

szczepienie pod hasłem "To leży w naszym interesie zaszczep się". 

Dziękuję Wam za współpracę i zrozumienie w tym względzie. Rok 2021 mimo pandemii i 

ograniczeń w pierwszych miesiącach okazał się być jednak przede wszystkim rokiem inwestycji 

i inwestycji drogowych w szczególności. Ja często wykorzystuje słowa drogi i drogi, drogi to 

sobie powtarzam najczęściej. 

Wiem, że w tym obszarze musimy ciągle inwestować. 

Tutaj mamy najwięcej do nadrobienia biorąc pod uwagę stan naszych dróg i ich długość. W roku 

2021 wykorzystaliśmy, takie przekonanie, wszystkie możliwości jakie się nadarzyła by pozyskać 

dofinansowanie na remonty lub budowę dróg. 

 Wydatki na remonty i inwestycje w roku 2021 przekroczyły kwotę 17 mln zł. Nie był to jednak 

wyłącznie czas inwestycji nowych projektów finansowych lecz także czas z którym zdawałem 

sobie sprawę mieszkańcom nie było łatwo, trudno było funkcjonować przedsiębiorcom. Dzisiaj 

jest już to zupełnie inna sytuacja aby prowadzi działalność gospodarczą. Dlatego w pierwszych 

miesiącach roku 2021 komunikowali się członkowie zespołu roboczego gmin górskich i 

przekonywaliśmy przedstawicieli rządu że bezpieczny sezon zimowy w turystyce jest możliwy. 



To wspólnie z wami z radnymi myśleliśmy o bezpośrednim wsparciu dla naszych 

przedsiębiorców w pierwszych miesiącach roku 2021. Podejmowaliśmy decyzje, które miały 

ulżyć im w tym trudnym czasie bez zbędnej zwłoki. Podejmowaliśmy uchwały o zwolnieniu z 

podatku od nieruchomości od gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej za styczeń luty i marzec 2021 roku. Na bieżąco przyglądaliśmy się też 

sytuacji i jeżeli zaszła taka potrzeba zastosowaliśmy adekwatne rozwiązania. Jednocześnie my 

sami pracownicy urzędu i innych jednostek byliśmy do bezpośredniej dyspozycji mieszkańców. 

To nie było oczywistością na terenie chociażby naszego powiatu zapewniając ciągłość obsługi 

toczących się spraw. To wymaga podkreślenia i zauważenia. Dziękuję za to całemu mojemu 

zespołowi. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem w którym obowiązywał Kodeks Reklamowy będący dokumentem 

określającym zasady i warunki usytuowania obiektów i architektury, tablic reklamowych, 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwała ta, co często podkreślam mająca na celu 

uporządkowanie chaosu reklamowego i ochronę krajobrazu. Zdaję sobie z tego sprawę, że 

dokument ten u wielu z Was wzbudza emocje i nie wszyscy się z nim zgadzają. 

To jednak często co pokazuje moje doświadczenie z nieznajomości zapisów uchwały. Chcę was 

z tego miejsca zapewnić, że cały czas monitorujemy funkcjonowanie i wsłuchujemy się w głosy 

mieszkańców. W tej chwili też odbywa się dyskusja w ramach komisji planu i pewnie ewentualna 

modyfikacja Kodeksu przed nami. Przykładam też wielką wagę do tego by prowadzić otwartą 

politykę informacyjną, nie uciekając od rozmów i spotkań z państwem poprzez profil gminy, 

stronę naszą internetową, mój profil facebookowy chcemy was informować na bieżąco o tym 

co robimy jako zespół, jako urząd jakie inwestycje prowadzimy. 

Tak abyśmy mieli świadomość że to wszystko o czym jest mowa i za chwilę też będzie mowa w 

raporcie wymaga wiele zaangażowania i pracy. 

Raport który z przyjemnością i z satysfakcją państwu przedstawiamy opowiada o tych 

działaniach, a także o wielu innych. które w sumie składają się na efekt rocznej pracy mojej i 

całego zespołu urzędu gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi. 

Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie naszej gminy, dzięki 

aktywności których możliwe są inicjatywy integrujące społeczność i promujące nasz samorząd. 

Dziękuję przedsiębiorcom i pracownikom samorządowym za trud włożony w rozwój naszego 

samorządu. 

Dziękuję Państwu radnym, sołtysem i członkom rad sołeckich za dotychczasową dobrą 

współpracę i każde zaangażowanie. 

Często podkreślam że gmina Kościelisko to nasza wspólna wartość bo szczerze wierzę że tak 

właśnie jest. To nasza wspólna odpowiedzialność za jej rozwój i dalsze losy. 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym przygotowaniu tego opracowania, 

kierownikom poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych. 

Bardzo dziękuję raz jeszcze Państwu radnym za dobrą współpracę w roku 2021, za normalne 

relacje, które są przykładem dla innych samorządów. To właśnie dzięki tej umiejętności 

dogadywania się udaje się nam realizować inwestycje w zupełnie innej niż dotychczas 

niespotykanej skali. W tej chwili dokonam omówienia części inwestycyjnej raportu wraz z 



informacją o wielkości środków pozyskanych w roku 2021. Pani Skarbnik omówi raport biorąc 

pod uwagę uchwały budżetową i jej składowe, a Pan Sekretarz z kolei później przedstawi raport 

z perspektywy pracy poszczególnych referatów z poszczególnych jednostek. Raport o stanie 

gminy w zakresie inwestycyjnym roku 2021 na inwestycje i remonty w gminie Kościelisko 

wydatkowaliśmy kwotę 17 milionów 186 tys 421 złotych 50 złotych. Dzięki temu powstały nowe 

odcinki dróg, sieci kanalizacji, oświetlenie , inwestycje komunalne inwestycje także mające 

charakter rekreacyjny. Trwają też inwestycje realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa. Ale 

to też dzieje się w wyniku dobrych warunków które staramy się tworzyć tej firmie w zakresie 

budowy sieci gazowej na terenie Dzianisza i Kościeliska, które w tym roku w roku 2021 i drugim 

powinny objąć również Witów.  

Najważniejsze inwestycje i remonty realizowane w roku 2021. 

Zakończenie przebudowy drogi głównej w Dzianiszu. Całkowita wartość zadania 5 mln 305 tys. 

257 złotych 35 groszy, z tego wydatki w roku 2021 wyniosły ponad 2 miliony 700 000. 

Zakończenie modernizacji stadionu biatlonowego w Kirach. Pierwszy etap budowa tras 

rekreacyjnych kładki nad ulicą Groń, modernizacja płyty stadionowej i budowa oświetlenia. 

Przypomnę całkowitą wartość zadania 12 mln 104 tys. zł. Z tej kwoty w 2021 roku wydatkowano 

1 milion 415 tys. 39 zł 29 groszy. Zakończenie remontu starej drogi w Witowie. Przypomnę 

całkowita wartość zadania 928 tys. 613 złotych 41 groszy, w tym wydatki poniesione w roku 

2021 wyniosły 661 tys. 23 zł 83 grosze. Rozpoczęcie przebudowy drogi Salamandra etap 

pierwszy od skrzyżowania z ulicą Kubińca do wysokości dawnego klubu Salamandra. Wartość 

wydatkowanych środków w 2021 roku to milion 1 milion 454 tysiące 237 złotych 33 grosze 

347.793 złote w tym wydatki poniesione w roku 2021 4 miliony 184 tysiące 136 zł 7 groszy. 

Przebudowa drogi koło nowego Urzędu Gminy. Wartość zadania 1 milion 932 863 złote 

dwadzieścia jeden groszy. 

Kolejna inwestycja która została rozpoczęta w roku 2021 w tym roku zostanie zakończona 

budowa kanalizacji w Witowie od końca starej drogi do wysokości kościoła. Wartość środków 

wydatkowane  2021 roku 360 tys. 140 złotych 46 groszy. Remont drogi obok kościoła w 

Witowie. Wartość zadania 127 tys. 617 złotych 15 groszy. Remont ulica ulicy Szeligówka łącznik 

obok szkoły Sołectwie Kościelisko. Wartość zadania ponad 218 tysięcy.  Remont drogi do Zając 

w Dzianiszu możliwy dzięki pozyskaniu pełnej puli środków z Funduszu Odbudowy Gruntów 

Rolnych. Wartość tego zadania ponad 117 tys. zł. Sywarne Zatoka w Kościelisko zadanie 

realizowane wspólnie z miastem Zakopanem. Kwota wydatkowana w roku ubiegłym 97 tys. 417 

zł. Modernizacja drogi Roztoki tutaj kolejny odcinek od drogi wojewódzkiej do mostu jak i w 

środku od mostku do mostku. Myślę że obrazowo mogę to państwu przedstawić. Kwota zadania 

ponad 427 tysięcy złotych. Taką kwotę wydatkowaliśmy  w roku 2021. Budowa sieci gazowej na 

terenie gminy Kościelisko, o tym też cały czas mówimy. Budowa sieci trwa. W roku 2021 zostało 

wybudowane ponad 9 kilometrów sieci. Dotyczy to sołectwa Dzianisz droga główna i tutaj ulic 

Kościelisko Wołdyłówka, Karpielówka, Sobiczkowa, Sobiczkowa Bór. Co ciekawe pozostałe 

inwestycje o których tutaj w ramach slajdów ze zdjęciami już nie wspominałem o których warto 

powiedzieć że względu na ich istotność biorąc pod uwagę chociażby taką prozaiczna czynność 

jak tutaj kwestia związana z potrzebą odwodnienia drogi Wojewódzkiej w górnej części Witowa 



obok Wspólnoty Leśnej 8 wsi, to zadanie rozpoczęliśmy w roku 2021. Zakończyliśmy go, 

czekamy na odbiór końcowy. Tutaj ze strony formalnej no i oczywiście cały czas na realizację 

zadania przystąpienie realizację zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Szanowni Państwo, 

aby móc realizować te inwestycje o których wcześniej mówiłem niezbędne są środki finansowe. 

Nie ma co ukrywać zewnętrzne dofinansowanie rok 2021 pod tym względem dla naszego 

samorządu bardzo dobry. Z funduszy celowych i dotacji pozyskaliśmy ponad 7 mln 300 tysięcy 

złotych. Te kwoty podane , ja tylko wymienię te największe z nich Fundusz Dróg Samorządowych 

ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej z programu Sportowa 

Polska na przebudowę stadionu biatlonowego kwota 1 miliona złotych, Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych z tych środków dla gmin górskich ponad trzy i pół miliona złotych. To biorąc 

pod uwagę też te mniejsze programy te mniejsze dotacje składa się na tą kwotę. Jeżeli zaś 

chodzi o programy finansowane z udziałem środków europejskich, tutaj pozyskaliśmy 

dofinansowanie w wysokości ponad trzech milionów dwustu tysięcy złotych. To też państwo 

widzą w jakim kluczu te środki zostały przez nas pozyskane i na co wydatkowane. Łącznie 

pozyskane dofinansowanie w 2021 roku to kwota 10 milionów 518 tysięcy 156 złotych 80 

groszy. Wydaje mi się, że jest się czym chwalić, z tego powodu tutaj duże gratulacje dla całego 

zespołu. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w zakresie mojego sprawozdania. Teraz 

zapraszam Panią Skarbnik”. 

 

Skarbnik gminy Dorota Kierpacz: „ Szanowni Państwo chciałam przedstawić raport o stanie 

za rok 2021 w części jego finansowej, wykonanie dochodów gminy Kościelisko w roku 2021; 

dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 63 mln 27 tys. 344 złotych i 38 groszy. 

To stanowi 103,94 setnych dla zakładanego planu rocznego. Struktura  zrealizowanych 

dochodów przedstawiała się następująco. 

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 milionów 854 tysięcy 367 złotych i 96 

groszy, co stanowi ponad 109 zakładanego planu rocznego. Natomiast dochody majątkowe 

zostały zrealizowane w kwocie 12 milionów 172 tys. złotych 976 tys. 976 złotych 42 groszy co 

stanowi ponad 86 procent zakładanego planu rocznego. Struktura dochodów ze względu na 

źródło pochodzenia przedstawia się następująco. 

Najwięcej mieliśmy dochodów własnych ponad 29 milionów złotych co stanowiło 46,68 

procenta w strukturze dochodów. Następnie pozycję stanowiły dotacje otrzymane z budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz  ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej  kwota 21 milionów 434 118 złotych 38 groszy co stanowi 31 procent 

wykonanych dochodów kolejno subwencji z budżetu państwa kwota 12 milionów 172 545 

złotych co stanowiło 19,31  procent ogólnie dochodów budżetowych w ubiegłym roku. 

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco. 

Najwięcej w dochodach własnych stanowiły podatki, podatek od nieruchomości, podatek od 

osób fizycznych i prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Było to ponad połowa 

naszych dochodów własnych w ubiegłym roku, dużą też pozycję stanowiło wcześniej już 

wspomniane przez pana wójta dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w rozdaniu gmin górskich. 



Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji przedstawiała się następująco. 

Tak jak wspomniałam było to ponad 21 milionów złotych. 

 Najwięcej tutaj, największą grupę stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 

i wypłata świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wykonanie wydatków budżetu gminy Gminę Kościelisko za rok 2021 zgodnie z podjętą uchwałą 

budżetową oraz w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian w budżecie plan wydatków na 

dzień 31 grudnia 2021 roku ogółem wyniósł 64 miliony 459 tysięcy 872 złote i 21 groszy i został 

wykonany w kwocie 59 mln 407 tys. 581 złotych i 51 groszy co stanowiło 92,16 setnych procenta 

planu rocznego. W strukturze wydatków największą kwotę stanowiły wydatki bieżące 74 proc. 

było to ponad 43 miliony złotych, natomiast dosyć wysoką pozycję stanowiły wydatki 

majątkowe bo 26 procent ponad 15 mln 518 tysięcy złotych. 

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ze względu na działy największą wartość 

stanowiła pomoc społeczna i wypłaty zasiłków ośrodka pomocy społecznej, kolejno oświata i 

wychowanie, drogi publiczne i administracja publiczna. Jest to podobna struktura jak w latach 

poprzednich, piąte miejsce to gospodarka komunalna i ochrona środowiska i odpady 

komunalne. 

Przychody i rozchodów w ubiegłym roku zostały zrealizowane zgodnie z planem, przychody 

budżetu w wysokości 5 mln 536 tys. 349 zł i 4 wzrosty natomiast rozchodów w wysokości 1 

milion 614 tysięcy 992 złote i 25 groszy. 

Rok 2021 zamknął  się nadwyżką budżetową w wysokości trzech milionów 619 tysięcy 762 

złotych  87 groszy. 

Informacja o stanie zadłużenia. 

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2021 roku 

wyniósł 12 milionów 652 tysiące 603 złotych 66 groszy, w roku 2021 Gmina Kościelisko nie 

zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek, natomiast spłacono zaciągnięte w latach poprzednich 

kredyty i pożyczki na łączną kwotę miliona 574 tys. zł. Wobec powyższego stan zadłużenia na 

koniec roku zmniejszył się i wynosi 11 mln 78 tys. 603 złote i 66 groszy, stanowi ponad 17 proc. 

wypracowanych dochodów własnych. 

Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami 

bieżącymi wyniosła na koniec roku 2021 6 mln 965 tys. 662 złote i 88 groszy. Majątek trwały 

gminy Kościelisko stanowią w 92 procentach środki trwałe ponad 110 mln złotych. Kolejne 

pozycje są to środki trwałe w budowie 2% akcje i udziały wysokości ponad 7 mln co stanowi 6% 

oraz wartości niematerialne i prawne. 

Natomiast na strukturę majątku obrotowego składają się należności krótkoterminowe ponad 

milion 855 tys. złotych oraz środki pieniężne ponad 2 miliony złotych. 

Tak pokrótce myślę, że to najważniejsze informacje, informacje uzupełnione także w 

sprawozdaniu wykonania budżetu. Dziękuję”  

 

Następnie Sekretarz Gminy Mariusz Koperski  w pokazie multimedialnym przedstawił 

funkcjonowanie urzędu i jednostek organizacyjnych, współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i wysokości przekazanej dotacji o łącznej kwocie 873 tys zł, partnerstwo z 



innymi gminami (Twardoszyn, Divion, Kobylnica); działalność Ośrodka Pomocy Społecznej , 

działalność Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych; opiekę nad 

bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałania bezdomności . W części dot. edukacji przedstawił 

funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli , wyniki egzaminu 8 klasisty; działalność 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej; wyniki sportowe 

osiągnięte przez zawodników UKS Regle i BKSWP „Wojsko Polskie- Kościelisko” , wydarzenia 

sportowe w Gminie, działalność Centrum Informacji Turystycznej, promocja Gminy i projekty 

realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną. W części dot. przestrzeni i krajobrazu 

zaprezentował funkcjonowanie Kodeksu Reklamowego ,prowadzone procedury miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzeni i studium, działalność ekodoradcy;  gospodarkę 

odpadami komunalnymi, których koszty odbioru wyniosły 3.018.413, 14 zł.  

 

Przewodniczący Rady Artur Bukowski zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji nad 

raportem? 

Chętnych nie było.  

 

Przewodniczący rady Artur Bukowski : „Szanowni Państwo. Raport jak co roku 

pokazuje całość, całość tego co wydarzyło się w danym roku w gminie Kościelisko. 

Z jednej strony mamy cyfry, które ,cieszy mnie to i co roku są i pokazują na to że budżet 

wypełniony i i zgodny z tym co zakładaliśmy. Natomiast ja zawsze patrzę na to przez pryzmat 

tego wszystkiego co dzieje się w oprócz tych cyferek. Czyli patrzę na gminę Kościelisko jako 

organizm żywy, w którym są poszczególne tryby, organizmy. I mam takie poczucie że mimo 

 tego że nie wychodzi wszystko, tak jakbyśmy zakładali czy tak jak zakładają osoby 

odpowiedzialne za poszczególne z tych trybów to kolejny rok pokazuje to że zrobiliśmy kolejny 

duży krok w rozwoju naszej gminy. I to nie patrzę i nie tyle że patrzę, co w tym miejscu chciałbym 

podziękować tym wszystkim którzy to nie tylko z racji wykonywania swojej pracy się do tego 

przyczynili, ale w szczególności tym, którzy robią to społecznie dbają o to, żeby, żeby działo się 

w Kościelisku jako gminie i byśmy kolejne lata mogli uważać za nie stracone, a wręcz przeciwnie 

za lata w których w których działo się dobrze. I stąd ta moja wypowiedź przed głosowaniem nad 

wotum zaufania dla wójta gminy Kościelisko, bo uważam że w tym momencie, w tym momencie 

dziękując i i podsumowując i odnosząc się do tego co wydarzyło się w 2021 roku tak 

powinienem dlatego ja z góry dziękuję bo będę głosował „za”. 

podziękował za przedstawienie Raportu o stanie Gminy  

 

 

Radny Paweł Michniak – cieszy mnie ze udało się wiele inwestycji wykonać za kwotę 17 milinów 

złotych i jednocześnie zmniejszyć zadłużenie gminy, udało się uzyskać duże środki i efekt jest 

widoczny. Gratuluję wójtowi, pani skarbnik i radnym.  

 

Radny Piotr Kopeć  – dyskutowaliśmy nad Raportem Gminy na posiedzeniu Komisji Ekonomiki  

w dniu 21 czerwca br.  z wyników sprawozdania finansowego byliśmy zadowoleni i wszyscy 



jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy udzielenie wójtowi Gminy wotum zaufania za 2021 

rok.   

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za przyjęciem uchwały nr XXXVI/ 281/22  

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelisko wotum zaufania za 2021 rok? 

Wynik głosowania: 12 „za”.  

W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 281/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelisko wotum zaufania za 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kościelisko. 

 

Ad. 6  Podjęcie uchwały nr XXXVI/282/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 

 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz w pokazie multimedialnym przedstawiła w skrócie 

sprawozdanie finansowe Gminy wraz z pozostałymi sprawozdaniami, które dostały pozytywną 

opinię składu orzekającego RIO uchwałą  nr S.O. XVI.423.11.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku.   

Pokaz obejmował informacje ogólne o budżecie ,  stan ostateczny budżetu na dzień 31 grudnia 

2021 roku , plan budżetu bazowy i po zmianach, realizację dochodów i wydatków budżetowych 

oraz przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2021 roku; strukturę dochodów według 

działów, wykonanie wydatków budżetowych i ich strukturę wg działów, wysokość nadwyżki 

budżetowej , najważniejsze inwestycje; stan mienia komunalnego o łącznej wartości  

32.451.594,25  złotych; udziały w spółkach o wartości 7.083.400 złotych oraz informacje o 

stanie zadłużenia , bilans łączny jednostek budżetowych , rachunek zysków i strat , zestawienie 

zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 221 roku  

Następnie odczytała uchwałę Składu Orzekającego z 26 kwietnia 2022 w sprawie pozytywnego 

zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelisku za 2021 wraz z informacją 

o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.  

Podziękowała Wysokiej Radzie za współpracę i realizację budżetu na tak wysokim poziomie.  

  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Kopeć  – wydatkowaliśmy olbrzymie sumy i udało się 

zmniejszyć zadłużenie o około 1 milion, gratulowaliśmy pani skarbnik i wnioskuję o przyjęcie 

uchwały, której projekt został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Ekonomiki  w 

dniu 21 czerwca br.   

Pytań żadnych nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/282/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”.  



W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 282/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2021 rok 

Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kościelisko. 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje i podziękowania dla wójta i pani skarbnik za dobrą 
realizację i współpracę z jednostkami organizacyjnymi Gminy  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały nr XXXVI/283/22 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

Gminy za 2021 rok 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Długosz – „ mam wielką przyjemność 
przedstawić tutaj prace Komisji Rewizyjnej , która na posiedzeniu w dnia 2 czerwca 2022 roku 
po  rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu: 

a)  sprawozdania finansowego Gminy Kościelisko za rok 2021, 

b)  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelisko za rok 2021, 

c) informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonej na dzień 31 grudnia 2021 roku,  

po zapoznaniu się z Uchwałą Nr S.O.XVI.423.11.2022 Składu Orzekającego Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie 

zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościelisko za 2021 rok wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kościelisko 

postanowiła wystąpić do Rady Gminy Kościelisko z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy 

Kościelisko absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowił 

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Kościelisko z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościelisko za rok 2021  ; 

podejmując uchwałę nr S.O.XVI.424.11.2022 z dnia 15 czerwca br.” ( uchwała w załączniku do 

protokołu – załącznik nr 7).   

 
Pytań nie było. 
 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/283/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”.  

 

W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 



Uchwała nr XXXVI/ 283/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Gminy za 2021 rok 

Uchwała stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kościelisko. 

 

Wójt Gminy Roman Krupa podziękował w imieniu własnym i całego zespołu urzędu gminy za 
przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium. „Jest to podsumowanie naszej pracy i cieszę 
się ze jednogłośnie wyraziliście państwo aprobatę tego co robimy. Za zrozumienie dziękujemy i 
za wszystko co wydarzyło się w wyniku naszej pracy. Dziękuję za wotum zaufania.”  

 

Radny Władysław Długosz – „kieruję wielkie uznanie na ręce wójta, pani skarbnik i dziękuje tutaj 
również szanownej Radzie na czele z przewodniczącym i pozostałymi radnymi. To jest 
mechanizm, który działa na zasadzie kół zębatych, jak idzie w dobrym kierunku to tak się to 
kręci. I tak to się dzieje w naszej gminie, za efekt widoczny w naszej gminie dziękuję. Dziękuję 
za duży wysiłek wójtowi, aby nasza gmina dobrze prosperowała, trzeba szukać pieniędzy po to 
aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, mam nadzieję że nasza gmina w powiecie jest 
najlepsza gminą pod kątem wyglądu sali obrad i finansów. Życzę aby wójtowi nie brakło energii 
i zapałów razem z panią skarbnik . wydaje mi się ze w naszej radzie jest ogólnie dobrze. Czasem 
są jakieś spory , ale to jest w normie i demokracja polega na tym. 

Gratuluje wójtowi i pani skarbnik , pracownikom pani Anielce za poświęcenie czasu , 
przewodniczącemu Rady. Niech Bóg trzyma was w opiece , a mieszkańcy oczekujcie od nas 
polepszenia bytu, wszystkiego dobrego, szczęść Boże”.  

 

Radny Janusz Czernik – uzyskanie takich wyników jest imponujące, wymagało to wielkiego 
zaangażowania wójta, skarbnik i pracowników, gratuluję wszystkim .  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały nr XXXVI/284/22 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Kościelisko” dla Pana Józefa Pitonia.  

Prowadzący Artur Bukowski -  Kapituła w składzie 13 radnych, wójt Gminy, sekretarz Gminy  na 

posiedzeniu w dniu 5 maja 2022 roku jednogłośnie przyznała tytuł    „Honorowy Obywatel 

Gminy Kościelisko” dla Pana Józefa Pitonia.  

Wnioskodawcą był wójt Gminy Kościelisko.  Na kolejnej sesji odbędzie się uroczyste wręczenie  

Dyplomu i przedstawienie sylwetek, które wszyscy znamy.   

Pytań nie było. 

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/284/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”.   

 



W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 284/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” 

Uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kościelisko.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały nr XXXVI/285/22 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Kościelisko” dla Pana Kazimierza Długopolskiego.  

 

Kapituła w składzie 13 radnych, wójt Gminy, sekretarz na posiedzeniu w dniu 5 maja 2022 roku 

jednogłośnie przyznała tytuł    „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” dla Pana Kazimierza 

Długopolskiego .  

Wnioskodawcą był Związek Podhalan w Witowie.  

 

Pytań nie było.  

  

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/285/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”.  

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 285/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kościelisko.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały nr XXXVI/285/22 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Kościelisko” dla Pana Józefa Kunca.  

 

Kapituła w składzie 13 radnych, wójt Gminy, sekretarz na posiedzeniu w dniu 5 maja 2022 roku 

jednogłośnie przyznała tytuł    „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” dla Pana Józefa Kunca.  

 

Wnioskodawcą był wójt Gminy Kościelisko.  

 Pytań nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/286/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”. 

W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 



Uchwała nr XXXVI/ 286/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 

Uchwała stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kościelisko. 

 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały nr XXXVI/287/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku za rok 2021. 

 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz: „Rada Społeczna SPZOZ na swoim posiedzeniu w dniu 9 
czerwca 2022 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku za rok 2021. Działalność 
Zakładu w 2021 roku została zakończona zyskiem w wysokości 300.560,48 zł (słownie: trzysta 
tysięcy pięćset sześćdziesiąt 48/100 złotych), który w całości zostaje przeznaczony na 
zwiększenie kapitału zakładowego SPZOZ. Proszę o przyjęcie uchwały. „ 
 
 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć – projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Ekonomiki w dniu 14 czerwca br. i proszę o przyjęcie .  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/287/22? 

Wynik głosowania: 12 „za” 

W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 287/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kościelisku za rok 2021 

Uchwała stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

Prowadzący podziękował za obecność Dyrektor SPZOZ Beacie Gabrowskiej – Gibała, do której 
pytań nie było.  

 

Ad. 12  Podjęcie uchwały nr XXXVI/288/22 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 
 

Inspektor Katarzyna  Gał- „zmiana Uchwały Rady Gminy Kościelisko nr XXXVII/284/18 z dnia 19 
lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz 
ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 



nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 
mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Małpo. z 2018 r. poz. 5504) w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. 
z 2021 roku poz. 1648) akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 
zachowywaną moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r”.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji do spraw obywatelskich Stanisław Staszel potwierdził, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 17 czerwca br.  

Pytań nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 288/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”.  

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 288/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

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 

Uchwała stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 roku. 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały nr XXXVI/ 289/22 w sprawie określenia górnej stawki opłaty 

ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Inspektor Anna Hajdas – „Proszę o wyrażenie zgody na określenie w Gminie Kościelisko górnej 
stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, w kwocie 90 zł brutto za 1 m3 nieczystości 
ciekłych. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa w drodze 
uchwały górną stawkę opłaty wobec osób, które mimo ciążącego obowiązku nie zawarły umowy 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Ustalona stawka 
ma jednocześnie chronić właściciela nieruchomości przed wygórowanymi  cenami, jakich może 
domagać się Przedsiębiorca za wykonanie usługi. 

Górna stawka opłaty określona została na podstawie: 

• pozyskanej informacji od Przedsiębiorcy o aktualnie pobieranej od właściciela 
nieruchomości stawce za 1 m3 nieczystości ciekłych  



• kwoty ponoszonej przez Przedsiębiorcę przy zrzucie nieczystości ciekłych na stacji 
zlewnej  

Dodam, iż podjęcie uchwały jest obowiązkowe, a projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radnych na Komisji ds. Obywatelskich 

Dlatego też proszę jak na wstępie o podjęcie przedmiotowej uchwały.” 

 

Wiceprzewodniczący Komisji do spraw obywatelskich Stanisław Staszel potwierdził, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 17 czerwca br.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu - Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 289/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 289/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Kościelisko w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 roku. 

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały nr XXXVI/ 290/22  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. 

 

Wójt Gminy Roman Krupa – „ma to służyć poprawie efektywności energetycznej, a w 

konsekwencji ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni 

węglowych. Kwestia zapisów regulaminu. 

Podjęcie dzisiejszej uchwały jest możliwe dzięki wypracowaniu nadwyżki operacyjnej w roku 

ubiegłym. Dzięki temu i Państwu decyzji z ubiegłej sesji możliwe było przeznaczenie kwoty stu 

tysięcy złotych na ten cel na wymianę kotłów z myślą o naszych mieszkańcach. Kwota ta ma 

zostać zagospodarowana do końca roku. Przypomnę podstawowe założenia. Zakładamy 

szanowni państwo, że nabór wniosków będzie rozpoczęty w okolicach połowy lipca bo w tej 

chwili następują prace związane z prowadzeniem ankiet dotyczących centralnej emisyjności 

budynków i kwestii ankiet dotyczących ubóstwa energetycznego. Po zakończeniu tego procesu 

taki nabór zostanie zgodnie z tym regulaminem ogłoszony. Przypomnę że w ramach tego 

regulaminu nie przewidujemy udzielenia dofinansowania dla przedsiębiorców. 



Jeżeli koszty kwalifikowane w ramach tych środków po które będą mogli sięgnąć nasi 

mieszkańcy to do tych kosztów zalicza się koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz 

koszty wykonania instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego działania nowego źródła 

ciepła. Tak jak wspomniałem wysokość dotacji została określona tutaj nie więcej niż 5 tys. zł 

kosztów kwalifikowanych. Nie ukrywam, że z racji czasu okresu traktujemy ten program który 

mam nadzieję że w przyszłości będzie kontynuowany, że uda nam się w budżecie na kolejne 

lata takie środki zabezpieczyć. Pewnie trzeba liczyć się z tym, że te środki trzeba będzie tutaj 

zwiększyć. Ten program traktujemy z racji drugiego półrocza i bliskości tutaj sezonu zimowego 

jako program pilotażowy. Mocno będziemy się przyglądali samemu nadzorowi samemu trybowi 

rozpoznawania i rozpatrywania tych wniosków tak żeby tutaj zaraz na początku kolejnego roku 

jeżeli państwo wyrażą taką wolę taką chęć poprzez akceptację uchwały budżetowej. Tutaj być 

lepiej przygotowanym do tego procesu wykorzystaliśmy poprzez te zapisy regulaminu jak 

najlepiej doświadczenia samorządów, które tego rodzaju dotacje już wprowadziły. Pani 

Agnieszka Michalik jako ekodoradca była w kontakcie z pracownikami referatu w innych 

samorządów. Podpytywaliśmy jak ten proces u nich wygląda i poprzez te zapisy staraliśmy się 

jak najlepiej do niego przygotować. Proszę o podjęcie tej uchwały.” 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć – „bardzo ważna sprawa dla naszych 

mieszkańców, przy czym na razie udało się nam wygospodarować 100 tysięcy. Chcemy 

rozpocząć wsparcie niezależnie od programu rządowego. Tu mamy też zapisy o tym że nie 

większe wsparcie niż 50 procent i 5 tysięcy złotych na koszty instalacji pieców że z pewnością 

będzie odpowiednio wykorzystane. Więc namawiamy mieszkańców do zgłaszania. Przy czym 

tak jak pan powiedział najpierw uchwała musi zostać ogłoszona,  zatem lipiec sierpień będzie 

momentem kiedy urząd ogłosi nabór. I pani Skarbnik też zwraca uwagę że rozliczanie musi 

nastąpić w tym roku. Będziemy obserwować w miarę możliwości tak jak pan wójt pamięta żeby 

przeznaczyć również w kolejnych latach kwoty dla kolejnych osób. Po dyskusji zaopiniowali 

pozytywnie jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały”. 

 

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu - Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 290/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 290/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

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. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 



  
Uchwała stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 

 

 

Ad. 15 Podjęci e uchwały nr XXXVI/ 291/22  w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka 
Kultury Regionalnej Kościelisko 

Wójt Gminy Roman Krupa poinformował, że  zmiana wynika z faktu że w najbliższych tygodniu 
zmieni się adres siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko 

Kościelisko na ul. Nędzy Kubińca 136.  

Pytań ani uwag nie było.  

 Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć oczywiście jest to zmiana porządkowa i wszyscy 
radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  na posiedzeniu Komisji w dniu 21 czerwca br.   

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 291/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za” 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 291/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

w  sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały nr XXXVI/ 292/22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Kościelisko – MPZP Kościelisko 1- 

PSZOK 

 

Kierownik Referatu Agnieszka Grzegorczyk – „Szanowni Państwo,  Uchwała o przystąpieniu do 

sporządzenia planu zagospodarowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

gminie została podjęta przez Państwa 20 października 2021 roku. Projekt planu przeszedł cały 

proces opiniowania i uzgadniania; wyłożenie planu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko odbyło się w marcu i kwietniu dwudziestego pierwszego roku, a dyskusja publiczna 

22 marca 2021 roku.  Wyświetlony został projekt planu dla PSZOK i trwała nad tym procedury 

planistycznej odbyło się jeszcze jedno posiedzenie.  Była grupa zainteresowana żywo tym 

tematem i w czasie tego spotkania wyjaśnione zostały wątpliwości, które mieli mieszkańcy i 

wydaje się że sprawa została zrozumiana i zaakceptowana. Krótko o tym co jest PSZOK,  jest 

punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zanim podjęliśmy prace planistyczne  

wykonana została koncepcja w jaki sposób ten teren ma być zagospodarowany i będzie to 

opierało się o istniejący budynek, który zostanie wyremontowany i postawionych zostanie kilka 



kontenerów, które będą zadaszone i zabezpieczone bezpieczną metalową tak aby  żadne takie 

frakcje wyciekały. Nie będzie to obiekt, który będzie uciążliwy dla środowiska ponieważ tylko 

określone rodzaje odpadów komunalnych mogą być w nim gromadzone. Będą to odpady 

czyste, nie będzie odpadów  zielonych i nie będzie odpadów zmieszanych które powodują 

największą ilość kłopotów. Jak państwo wiedzą ten teren jest własnością gminy. Jest on bardzo 

atrakcyjny jak chodzi o lokalizację. W związku z tym w tym projekcie planu musieliśmy również 

zabezpieczyć inną możliwość jego zagospodarowania i w przypadku jeżeli znajdziemy nową 

lokalizację dla PSZOK, jeżeli to będzie możliwe to wtedy ten  teren będzie można 

zagospodarować również na cele usług komercyjnych. Czyli tutaj mamy do czynienia z  takim 

dwualizmem. W ramach wyłożenia  do publicznego wglądu do planu, do projektu planu 

wpłynęła jedna uwaga, która właśnie podnosiła te aspekty niezwykłych walorów 

krajobrazowych i kulturowych tego terenu. I tutaj osoba, która ją złożyła mówiła, że może 

szkoda ją  przeznaczyć na cele związane z gospodarką odpadami. Ta uwaga została przez pana 

wójta nie uwzględniona, z uwagi na ten dwualizm,  który w planie mówi, że jeżeli PSZOK nie 

będzie potrzebny to może zostać to tak zrobione. To dlatego jeżeli państwo będą głosować tą 

uchwałę to najpierw powinna być przegłosowana uwaga, która wpłynęła; uwzględnienie uwagi 

spowoduje brak możliwość uchwalenia tego planu, powrót do etapu opiniowania i ponownego 

wywożenia do publicznego wglądu. Odrzucenie tej uwagi umożliwia podjęcie uchwały”. 

 

Przewodniczący Rady Artur Bukowski – proszę przewodniczącego Komisji Planu o opinię Komisji 

w sprawie tej uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Planu Janusz Czernik – „Panowie przewodniczący, szanowni zebrani. 

Komisja Planu na posiedzeniu w dniu 15 czerwca pozytywnie zaopiniowała stanowisko Pana 

Wójta Gminy Kościelisko w kwestii nieuwzględnienia uwagi. 

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu -Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi do projektu 

planu? 

Wynik głosowania: 12 „za”. 

Uwaga została odrzucona.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji Planu Janusz Czernik potwierdził, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 15 czerwca br.   

 

Pytań nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 292/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 292/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  



w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniej części wsi Kościelisko – MPZP Kościelisko 1- PSZOK 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
  
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały nr XXXVI/293/22 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) 

 

Kierownik Referatu Agnieszka Grzegorczyk – „Szanowni państwo, jak państwo wiecie 

gmina wyraża swą politykę, ten dokument jest aktem prawa miejscowego, nazywa się studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Posiada taki dokument 

uchwalony w 2005 roku. Jest na przestrzeni  ostatnich lat modyfikowany. Tym razem zmiana 

tego dokumentu polega na zmianie tekstowej i graficznej, dotyczy terenu na którym 

zlokalizowany jest dawny dom wczasowy Krokus i ten obiekt zawsze był przeznaczony na cele 

związane z wypoczynkiem i turystyką. I nadal na taki cel ma zostać przeznaczony. 

Jednak z uwagi na przebudowę i rozbudowę tego budynku, jest dosyć duża i przekracza 

wskaźniki które są dopuszczone planem zagospodarowania przestrzennego. 

Konieczna jest zmiana studium dla tego terenu w tym zakresie. W czasie posiedzenia Komisji 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego spółka z Krakowa przedstawiła swoje zamiary 

inwestycyjne. Przekonała nas do tego że ten teren warto zmodernizować. Warto polepszyć 

standard tego ośrodka I koncepcja architektoniczna również wpisała się w krajobraz.”  

  

Przewodniczący Komisji Planu Janusz Czernik- „Panowie Przewodniczący Wysoka Rada 

Szanowni Zebrani. Tematyka dotycząca zmiany studium była omawiana na posiedzeniu Komisji 

w dniu 24 

 maja bieżącego roku. Natomiast w dniu 15 czerwca projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kościelisko pod nazwą Piąta Zmian dotycząca przedmiotowego obszaru uzyskał 

pozytywną opinię Komisji.24 maja br komisja projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

na posiedzeniu Komisji w dniu 15 czerwca br.”   

 

Radny Mateusz Nędza- Kubiniec – „ ja mam takie zapytanie do pani Agnieszki czy jest już 

uregulowana sprawa dojazdowa do tej nieruchomości bo z tego co wiem to mieszkańcy 

obawiają się że wpuścimy tym samym inwestora zewnętrznego do naszej miejscowości. 

300 miejsc noclegowych to będzie duża konkurencja dla osób które prowadzą działalność 

gospodarczą typu wynajem pokoi.”  

 

Kierownik Referatu Agnieszka Grzegorczyk – „z tego co usłyszeliśmy w czasie posiedzenia 



komisji planu spółka ZUE już od jakiegoś czasu ma podjęte rozmowy w sprawie dojazdu. 

Chodzi o to że oni posiadają dojazd ale zbyt wąski i prowadzą rozmowy w kierunku aby pozyskać 

tereny sąsiednie na poszerzenie drogi. Z tego co usłyszeliśmy również w czasie posiedzenia 

komisji ten proces ma potrwać około pół roku i myślę że on trwa. Tak że tutaj trudno mówić o 

konkretnych terminach ale jak tylko on się zakończy na pewno będziemy poinformowani i 

 wtedy tą informacje również przekażemy państwu. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na to 

że szerokość tego połączenia tego łącznika komunikacyjnego w naszym studiu na rysunku 

przekracza 5 metrów to jest między 5 a 6 metrów i w taki sposób ten dojazd ma być 

rozwiązywany. A ponadto jeszcze chciałam przypomnieć że studium to nie jest akt prawa 

miejscowego i dopiero na etapie planu zagospodarowania przestrzennego warunki dojazdu 

będą szczegółowo badane i obowiązuje zasada zgodności pomiędzy studium a planem 

zagospodarowania przestrzennego. Po tej uchwale zabezpieczamy dosyć szeroką drogę 

dojazdową i robiąc plan zagospodarowania dla tego terenu będzie nas to wiązało. 

Także o komunikacji myślimy pamiętamy i miejmy nadzieję że się uda.” 

 

Przewodniczący Rady Artur  Bukowski – „temat trudny. Z jednej strony mamy własność 

należącą do firmy ZUE, której przedstawiciele byli. Z drugiej strony to studium nie zmienia 

przeznaczenia terenu bo rozmawiamy dalej o terenie usług turystycznych. Natomiast 

rozmawiamy o zwiększeniu parametrów. Ja też na tym etapie chciałbym żeby z jednej strony 

ten  teren został zrewitalizowany w cudzysłowie no bo bądźmy szczerzy nie jest on miejscem 

chluby dla naszej gminy. Więc tutaj ten argument w moim przypadku działa na plus. Jeżeli 

chodzi o minusy , tak my musimy zastanowić się na ile właścicielowi na tym terenie możemy 

pozwolić na to żeby wybudował coś co będzie posiadało x x miejsc noclegowych. To stoi po 

stronie Rady Gminy Kościelisko już na etapie tworzenia planu bo przypomnę , że w momencie 

zmiany studium kolejnym procesem jest zmiana planu i wtedy dopiero decydujemy co i na 

 ile tam pozwolimy. Według mnie tak po komisji po przemyśleniu pokazany plan na maksimum 

i teraz nasza rola i nasz czas jest na to żebyśmy zastanowili się na ile ten plan maksimum w 

tamtym miejscu widzimy biorąc pod uwagę plusy i minusy. Jest czas na przemyślenie tego. 

Natomiast jeżeli chodzi o kwestię która przy okazji w tym w tej zmianie studium się znajduje 

czyli kwestia regulacji drogi moim zdaniem jest to właściwa. Właściwy dodatek też warunkowy. 

Dlatego dla tej zmiany i pod tym względem te warunkowo i dla mnie na tym etapie jestem w 

stanie zaakceptować. Tak jak mówię to nie jest podjęcie i nie podchodzę w ten sposób do tego 

że podejmujemy decyzje o zmianie parametrów tylko podejmujemy, ja podejmuję decyzję o 

tym że chciałbym żeby ten żebyśmy w tym miejscu z tego miejsca byli zadowoleni pod wieloma 

względami. Argument dotyczący konkurencji do mnie też przemawia ale będę się nad nim 

zastanawiał o ile będzie mi dane pewnie w przyszłej kadencji”. 

 

Mateusz Nędza- Kubiniec – „a tam po sąsiedzku powstaną dwa budynki 11 na 24 metry”. 

 

Artur Bukowski – „zakładam że jeżeli powstają w tej chwili powstają na podstawie 

miejscowego planu już obowiązującego. No tak plan mamy skonstruowany 



w Kościelisku że nie tylko 11 na 24 powstają ale powstają też większe budynki i na to na dzień 

dzisiejszy wpływu nie mamy. Taki jest mój komentarz do tego. Tu jest kwestia tego co będzie.” 

 

Przewodniczący Komisji Planu Janusz Czernik –  „wracając do tematyki. Kwestia komunikacji 

poruszona przez przedmówców. Szanowni Państwo, na posiedzeniu w dniu 24 maja gościliśmy 

właścicieli przedmiotowego obszaru i z naszej strony myślę tutaj wyraźny sygnał do właścicieli 

ewentualnych przyszłych inwestorów na  przedmiotowym terenie iż komunikacja prawidłowa 

i zgodna z przepisami jest dla nas bardzo istotna. I tutaj kwestia terminu o którym pani 

kierownik wspomniała tych sześciu miesięcy. Ten termin pojawił się na tym posiedzeniu i był 

deklarowany przez właścicieli przedmiotowego terenu. 

Szanowni Państwo reasumując podjęcie uchwały otwiera prace nad ewentualnymi zmianami 

nie nakładając w dniu dzisiejszym żadnych konkretnych roszczeń. Niech będzie czas na to aby 

weryfikować te kwestie komunikacji czy zostanie w ciągu sześciu miesięcy uregulowana kwestia 

komunikacji z drogą publiczną, z ulicą. 

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 293/22 ? 

Wynik głosowania:  

5 „za”, 1 „przeciw”, 6 „wstrzym.” 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko podjęła następującą uchwałę: 

Uchwały nr XXXVI/293/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko pod nazwą 

„Piąta Zmiana Studium”. 

Uchwala wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 18 Podjęcie uchwały nr XXXVI/294/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu  nieruchomości gminnej 
 

Wójt Gminy Roman Krupa - Wysoka Rado, zwracam się z prośba o wyrażenie zgody na zawarcie 

- w trybie przetargu nieograniczonego - umowy najmu na okres do 10 lat, nieruchomości 

gminnej  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2216/1, objętej księgą wieczystą nr 

NS1Z/00023400/9, położonej w Kościelisku przy ul. Nędzy Kubińca 76 - wraz z budynkiem, 

którym jest ona zabudowana – o łącznej powierzchni zabudowy 122,84m2.  

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć - to jest ważna sprawa dot. zarzadzania naszymi 

nieruchomościami, najem do 10 lat jest , zależy nam aby budynek przynosił nam dochody dla 

gminy – projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 21 

czerwca br. i proszę o przyjęcie.    

Pytań nie było.  

 



Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 294/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”.  

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 294/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  nieruchomości gminnej 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Uchwała stanowi załącznik nr  19  do protokołu. 

 

 

Ad. 19 Podjęcie uchwały nr XXXVI/295/22 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. 

 

Przewodnicząca Komisji Aniela Ustupska – „ Panie Przewodniczący , Wysoka Rado, szanowni 

Zebrani, zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii polega na wprowadzeniu kwoty 76.597,36 złotych jako środki 

niewykorzystane w roku 2021, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Środki te przeznaczone zostaną na realizację profilaktyki uniwersalnej dla 

uczniów szkół gminnych, na dofinansowani wyjazdów wakacyjnych oraz wynagrodzenia dla 

członków   gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Redukcji ulega kwota 

zabezpieczona na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym 

uzależnieniom , które miały być wyłonione w drodze ogłoszonego przez Gminę otwartego 

konkursu ofert. Złożone oferty nie spełniały formalnych wymogów wobec czego środki nie 

zostały rozdysponowane i przeznacza się je na działania realizowane w trakcie wakacji letnich.   

Proszę o przyjęcie przedstawionych zmian, dziękuję.” 

Pytań nie było.  

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 14 czerwca br.   

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 295/22 ? 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.   

 

W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 295/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 



Uchwała stanowi załącznik nr 20  do protokołu. 

 

 

Ad. 20 Podjęcie uchwały nr XXXVI/ 296/22 w sprawie: przejęcia od Województwa 
Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką  nr 958 na terenie Gminy Kościelisko na 
cztery sezony utrzymania. 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz  - „Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo; 
zwracam się z prośbą o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały w sprawie przejęcia od 
Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką  nr 958 na terenie Gminy 
Kościelisko na cztery sezony utrzymania. 
 
Jest to w zasadzie kontynuacja wieloletniej współpracy między Województwem Małopolskim a 
Gminą Kościelisko w zakresie zimowego utrzymania poboczy i chodników wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 958. Zakres i warunki współpracy pozostaje dalej taki same. 
 
Współpraca na przestrzeni lat przy realizacji tego zadania układała się bardzo dobrze zarówno 
pod względem technicznym jak i rozliczeniowym. Praktykowane było zawieranie umów na 4 
kolejne sezony zimowe. Podobnie jest w tym przypadku – porozumienie byłoby zawarte do dnia 
30 kwietnia 2026 roku.   
 
Na realizację zadań w ciągu tych 4 sezonów zimowych gmina otrzyma łącznie 83.254,16 zł: tj. 
- w roku 2022 część za końcówkę roku 4.162,71 
- w latach 2023-2025 – rocznie kwota 20.813,54 zł (dotychczas było 19.182,00 zł – wzrost o 
8,5% kwotowo – 1.631,54 zł) 
- w roku 2026 – do 30 kwietnia otrzymamy za 4 miesiące kwotę 16.650,83 zł 
(5*4.162,71 zł) 
 
Dotacja ta pokrywa nam częściowe koszty pracownicze, zakup materiałów do posypywania oraz 
paliwa.  
 
Mając na względzie mieszkańców i turystów przebywających w naszej Gminie  proszę więc 
Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały a tym samym zgodę na zawarcie porozumienia  
między Wójtem Gminy Kościelisko a Zarządem Województwa Małopolskiego.” 
 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził, że  projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 21 czerwca br.   

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 296/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za”. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 296/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką  
nr 958 na terenie Gminy Kościelisko na cztery sezony utrzymania. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Uchwała stanowi załącznik nr  21  do protokołu. 

 

Ad. 21 Podjęcie uchwały nr XXXVI/297/22 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach 

dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego". 

 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz – „Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 
, zwracam się z prośbą o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego" 
 
Chodzi o przejście dla pieszych w Kościelisku odc 080 km 12+726 – tj. na                    
ul. Strzelców Podhalańskich na wysokości zjazdu do byłego Urzędu Gminy Kościelisko. 
Wykonawcą zadania jest Województwo Małopolskie, które upoważniło Zarząd Dróg 
Wojewódzkich do współpracy przy jego realizacji. 
 
Szacunkowa wartość zadania wynosi 35.000,00 zł – partycypacja w kosztach Gminy Kościelisko 
byłaby na poziomie 50% tj. kwota 17.500,00 zł. 
 
Kwota ta zostanie zabezpieczona w budżecie po przyjęciu niniejszej uchwały oraz projektu 
uchwały dotyczącego zmian. 
 
Termin realizacji zadania i rozliczenia przekazanej przez nas dotacji to koniec 2022 roku. 
 
Podobna konstrukcja była przy przejściu dla pieszych w Kirach w roku 2020. Współpraca 
wówczas przebiegła sprawnie. Ze względu na fakt, iż bardzo duży nacisk kładziemy na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych warto wykorzystać szansę modernizacji kolejnego już w naszej Gminie 
przejścia dla pieszych. 
 
Proszę więc Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały a tym samym wyrażenie zgody na 
zawarcie przez Wójta Gminy stosownej umowy.” 
 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 21 czerwca br.   

 

Prowadzący poddał  jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 297/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za’. 

 

W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 297/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  



W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację 

zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich 

Województwa Małopolskiego". 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Uchwała stanowi załącznik nr 22  do protokołu. 

 

 

Ad.22 Podjęcie uchwały nr XXXVI/298/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 

2022  

 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zwracam się z prośbą 

o przyjęcie przedłożonego projektu zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022 . 

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 317.367,71 zł w tym dochody i 
wydatki bieżące 214.637,71 zł a majątkowe 102.730,00 zł. 
W zakresie dochodów: 
- wprowadzamy do budżetu dotację celową z przeznaczeniem na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 102.730,00 zł –                                                  z z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na modernizację dróg Między Potoki 
w Witowie oraz Pawelce w Dzianiszu – zgodnie z załącznikiem 2 i 2a; 
- w konsekwencji podjętej wcześniej uchwały wprowadzamy dotację w kwocie 4.162,71 zł – na 
utrzymanie zimowe chodników w Witowie w bieżącym roku – kwota ta została również 
uwzględniona po stronie wydatkowej; 
- zwiększamy część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 210.475,00 zł  – z 
przeznaczeniem po stronie wydatkowej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 
rok 
 
W zakresie wydatków, oprócz tego o czym wcześniej wspomniałam: 
- zabezpieczamy w budżecie kwotę 17.500,00 zł – z przeznaczeniem na remont przejścia dla 
pieszych, zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą 
- w dziale 851 uaktualniamy kwoty zgodnie z przyjętymi zmianami w Gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2022 aby budżet był 
spójny. To samo tyczy się załączników nr 3 i 4 do projektu uchwały.       
Zmiany dokładnie zostały omówione na ostatnim posiedzeniu Komisji Ekonomiki i Rozwoju 
Gospodarczego. Proszę więc Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały”. 
 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził, że po omówieniu zmian projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 21 czerwca br. –  

Pytań nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 298/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za” 

 



W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 298/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
  
Uchwała stanowi załącznik nr 23  do protokołu. 

 

 

Ad. 23 Podjęcie uchwały nr XXXVI/299/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kościelisko na lata 2022 -2040 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz – „Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni Państwo, 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą: 

1. Zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022-
2040 poprzez określenie aktualnych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz 
przychodów i rozchodów budżetu w roku 2022, 

 
2. Zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kościelisko w latach 
2022-2040 poprzez aktualizację limitu środków finansowych w latach 2023-2024 w zakresie 
pełnienia nadzoru dla następujących zadań: 

 
- „Remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie-Dworska, w km od 0+000 do km 2+450 
w miejscowości Dzianisz/Witów, Gmina Kościelisko – poprawa bezpieczeństwa użytkowników 
drogi gminnej”;  
 
- „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP w Kościelisku na cele społeczne – 
zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wysokiej jakości usług społecznych 
mieszkańcom”; 
 
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie – realizacja zadań własnych gminy z zakresu 
kultury, edukacji i ochrony zdrowia”; dopisanie do wykazu zadań wieloletnich 3 zadań i 
ustalenie limitu wydatków dla nich – są to zadania które rozpoczniemy w roku bieżącym a ich 
zakończenie przypadnie na rok 2023: 
    
 -  „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi 
Budzówka, pod Blachówką oraz drogi Roztoki 
 
Stąd proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022-2040.” 
 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził, że po omówieniu zmian projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji w dniu 21 czerwca br.   

Pytań nie było.  



 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXVI/ 299/22 ? 

Wynik głosowania: 12 „za” 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXVI/ 299/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku  

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022 -2040 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała stanowi załącznik nr 24  do protokołu. 

 

Ad. 24 Podjęcie Apelu Radnych w sprawie zmniejszenia ograniczeń dotyczących opału i 

wymiany pieców 

 

Wnioskodawcą apelu są radni z Witowa.  

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć –„ w dniu 14 czerwca br na posiedzeniu Komisji 

Komisji Ekonomiki omawialiśmy przedstawiony projekt przez radnych w sprawie zmniejszenia 

ograniczeń wymiany pieców do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Tutaj uwzględniliśmy w tym apelu przedstawiliśmy dwie sprawy. Po pierwsze ze względu 

na trudną sytuację i ceny dotyczące wymiany instalacji grzewczych zakupu opału tym które są 

preferowane,  ale do tej pory wnioskujemy żeby było wydłużenie o dwa lata wymiany pieców 

klasowych. I po drugie żeby jednak dopuścić stosowanie suchego drewna do użytkowania 

również w piecach bez klasowych do roku 2024,  w piecach , które spełniają wymagania od 

pierwszej klasy bezterminowo. Zwracamy uwagę w uzasadnieniu na to że pierwsza sprawa to 

jest ta trudna dostępność , to w ogóle teraz te które poszły o 100 a nawet 300 procent w 

zależności od tego którego dotyczy i że też poszły koszty instalacji pieców. I w tym krótkim czasie 

to jest po prostu nierealne żeby wszyscy mieszkańcy mogli się do tego dostosować terminu do 

końca 2022 roku. 

Zwracam też uwagę że gmina nasza startuje na dziś, podjęliśmy między innymi uchwałę z 

dopłatami dodatkowo jeszcze żeby pomóc mieszkańcom, ale te kwoty jeszcze w tym roku nie 

są duże i nie będą na pewno wystarczające. A z drugiej strony to co dziś jest z gazem 

zapowiedziami aż może odstraszać naszych mieszkańców. I też zwróćmy też uwagę na to że 

postępujemy czy realne połączenia w tym roku czy w przyszłym dopiero. 

No i trzecia sprawa która w uzasadnieniu znajduje odzwierciedlenie to to że wielu naszych 

mieszkańców ma pozyskuje biomasę z własnych lasów albo od mieszkańców Witowa z lasów 

wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi. No i po prostu byłoby niegospodarność i 

marnotrawstwem niekorzystanie z tej biomasy w tych trudnych czasach i ograniczeniach. 

Dlatego nasz apel, myślę że na te trudne czasy jest potrzeba zajmowania takiego stanowiska. 

Na posiedzeniu komisji większość radnych z wyjątkiem jednego który się wstrzymał się od 

głosu poparło. 



   

Przewodniczący Rady Artur Bukowski  - „ ja sobie pozwolę; szanowni  państwo jako że do apelu 

odnosiłem się na komisji widząc go pierwszy raz, dzisiaj odniosę się do niego widząc drugi raz, 

patrząc na treść apelu z jednej strony intencja tego apelu jest dobra dla mnie i akceptowalna, 

natomiast zapisy i aż tak duże rozdrapanie uchwały województwa małopolskiego, która została 

podjęta która miała na celu to żebyśmy poszli w kierunku gmin i miejscowości w których walczy 

się ze smogiem nie jest akceptowalna. Wybaczcie no, podejście do i pozostawienie trocin czy 

zrębków dla mnie do spalania jest nieakceptowalne. Jeżeli chodzi o kwestię podwyżek 

ekogroszku, peletu i tych wszystkich , wszystkich elementów, które są preferowane no jeżeli 

rozmawiamy o pozostałych pozostałych tych które powinny zostać wyeliminowane one równie 

szybko idą do góry, dlatego w kwestii ekonomicznej zarówno ci którzy będą korzystać z tych 

dozwolonych ,dozwolonych materiałów jak i i ci którzy z tych już niedozwolonych będą ponosić 

równie wysokie koszty. I tutaj jest kwestia kolejna dla mnie, myślę że to będzie się odbywało w 

następnych latach też jak z pozostałymi uchwałami w kwestii założenia przyłącza do gazu i i 

troszkę dłużej trwającego czasu podłączenia. Gmina czy czy, czy, czy nadzór który będzie toto 

sprawdzał będzie, będzie brał to pod uwagę. I patrząc na chociażby dzisiejszy raport o stanie 

gminy który pokazuje że w gminie Kościelisko nie jest do końca dobrze z tym co jest spalane w 

piecach. Nie odchodzenie od tego typu pieców które nie  nie pozwalają na wrzucanie 

tzw.bacioka do tego pieca też nie jest dobrym rozwiązaniem. Wydaje mi się że te badania i te 

te wpadki które pokazane były w tym raporcie też powodują to, że chcemy się szczycić jako 

miejscowość turystyczna, a w miejscowości turystycznej to za co nas najbardziej rozliczają to 

moi drodzy ale jest powietrze, więc wybaczcie ale tak jak i na komisji ekonomiki nie poprę tego 

apelu w tej formie.”  

 

Radny Władysław Długosz – „nie zgadzam się z pana wypowiedzią. Nie mam zbyt czasu, 

bardzo bym prosił żeby jak najszybciej kończyć, ale chcę powiedzieć krótko bo to jest moim 

obowiązkiem. Drzewem suchym będą ludzie palić bo jest kryzys jak w Laosie po prostu pod 

kątem finansowym. Drzewo suche jest nieszkodliwe bo to od dziadów pradziadów po prostu 

palą, palili i palić będą. Natomiast butami gumowymi jakimiś foliami jakimiś opakowaniami 

Panie przewodniczący z tym trzeba zrobić porządek, żeby tym nie płacić i nie będę przeciągał 

kończąc głosujmy za tym żeby ludzie mogli palić po prostu drzewem które tu jeszcze w zasobach 

jest. Natomiast gaz co usłyszałem kiedyś jest niepewnym paliwem, które po prostu w przyszłości 

może być z tym różnie. 

 

Radny Paweł Michniak – Szanowni Radni , uchwała województwa małopolskiego była podjęta 

w sytuacji powiedzmy takiego względnego bezpieczeństwa dla Polski  i dla obywateli. Teraz przy 

obecnej sytuacji geopolitycznej niestety województwo musi przemyśleć tą strategię opalania  

czym palić, jak palić. Także uważam że apel jest słuszny i tyle w tym temacie.” 

 

Radny Janusz Czernik – „Panowie Przewodniczący Szanowni Zebrani ten apel jest tylko apelem 

i moim zdaniem jest po prostu reakcją na kryzys energetyczny, który nas dotyka, dotyka 



mieszkańców i koszty pozyskiwania energii są duże, mogą być jeszcze większe i niepewność 

niepewność w zakresie możliwości pozyskiwania i kosztu pozyskiwania tej energii. Myślę, że 

autor też to jakby ten niepokój który pewnie widzą i słyszą od mieszkańców skierował w tym 

kierunku. Więc będę głosował za”. 

  

Radny Stanisław Staszel – „Panie przewodniczący, ja bym proponował o rozszerzenie tego apelu 

na inne gminy górskie. Chcieliśmy jako rada gminy zaapelować do innych gmin, żeby podparły 

się na tym apelu.” 

 

Przewodniczący Rady Artur Bukowski – „Nie, nie, nie wyobrażam sobie tego no chyba że 

proponuje rozszerzenie tego o jakiś punkt. W takim razie wtedy proszę o przedstawienie tego 

punktu rozszerzającego ten apel”. 

 

Radny Piotr Kopeć Kopeć -  „jeśli można na zakończenie tej wypowiedzi jest konkretna w 

konkretnej sytuacji, trudnej dla nas wszystkich mieszkańców. Natomiast tutaj przewodniczący 

podejmował jeszcze sprawy dalej idące dotyczące generalnie naszej polityki w gminie. Ona 

według mnie jest proekologiczna i będzie w pracach i proszę uwierzyć że dużo zwracaliśmy 

uwagę w tematach związanych z tym żeby powietrze i nie tylko powietrze było czyste w naszej 

gminie bo to jest bardzo ważne dla nas mieszkańców żeby było przyjazne środowisku i dla 

turystów. My między innymi zwracaliśmy uwagę w przypadku Witowa i Dzianisza żeby w 

obecnej sytuacji zwrócić uwagę również na geotermię, na nowy otwór geotermalnych który jest 

wykonywany no bo tak się zmieniło w ciągu roku jeżeli chodzi o cenę że trzeba też apelować. 

Natomiast ten apel ma szansę być jednym z kolejnych, przypomnijmy że Gmina Szaflary już jakiś 

czas temu też w innej swojej sytuacji też apelowała podobnie dlatego kończąc już tą dyskusję 

wnoszę o przyjęcie.” 

 

Więcej dyskusji nie było. 

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za podjęciem Apelu nr 1/22 ? 

Wynik głosowania: 11 za, 1 przeciw.   

W wyniku jawnego głosowania rada Gminy Kościelisko podjęła Apel nr 1/22 w sprawie 

zmniejszenia ograniczeń dotyczących opału i wymiany pieców, który stanowi załącznik nr 25  do 

protokołu. 

 

Ad. 25 Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych 

Informuję Wysoką Radę, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe radnego za 2021 rok, 

które w najbliższych dniach zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego w Zakopanem celem 

dokonania analizy.  

 

Ad. 26 Sprawy bieżące i Ad. 27 Wolne wnioski 

 



Radni Michniak, Czernik, Długosz złożyli podziękowania dla wójta za wykonanie poszczególnych 

remontów drogowych i prac remontowych na drogach 

Radny Mateusz  Nędza Kubiniec zwrócił się do radnych i wójta o pomoc w znalezieniu 

mieszkania dla Ukrainki – pielęgniarki.  

 

Ad. 28 Zakończenie obrad. 

 

O godz. 13.00 przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Kościelisko. 
Zwrócił się do radnych Mateusz i Tadeusza Nędza- Kubiniec o zapoznanie się z protokołem Sesji.  
 

        Protokołowała: Aniela Ustupska 

 

 

 

 
 


