
Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kościelisko odbytej w dniu września 2022 roku w godz. 9.00 – 

11.20 na Sali obrad Urzędu gminy Kościelisko 

 

Przewodniczący  Artur Bukowski  otworzył obrady XL Sesji Rady gminy Kościelisko i przywitał 

zebranych. 

Zweryfikowano kworum. Szczegóły zawarte zostały na poniższej liście obecności: 

 

Lp. Imię i nazwisko Obecny Historia weryfikacji kworum 

1 Artur Bukowski TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

2 Janusz Czernik TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

3 Władysław Długosz TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

4 Mieczysław Dzierzęga TAK • 29.09.2022 09:01 Nieobecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

5 Piotr Kopeć TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

6 Maciej Krzeptowski TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

7 Małgorzata Lasak TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

8 Ryszard Mądry TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

9 Paweł Michniak TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 



12 Krzysztof Pitoń NIE • 29.09.2022 09:01 Nieobecny 

• 29.09.2022 09:21 Nieobecny 

13 Stanisław Staszel TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

14 Adam Tracz NIE • 29.09.2022 09:01 Nieobecny 

• 29.09.2022 09:21 Nieobecny 

15 Wojciech Urbaś TAK • 29.09.2022 09:01 Obecny 

• 29.09.2022 09:21 Obecny 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Planowany porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu; 

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelisko  

3. Interpelacje i zapytania radnych 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych  w Kościelisku 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu  

nieruchomości gminnej 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia 

"Porozumienie Gmin Górskich RP" 

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

9. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -

2040 

10. Sprawy bieżące 

11. Wolne wnioski  

12. Zakończenie obrad 

 

Przebieg spotkania 



 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad 

 

Głosowanie w sprawie: Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 29.09.2022 09:04 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce: Sala Obrad  

 

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 12 

Zagłosowało: 12 Przeciw: 0 

Nieobecni: 3 Wstrzymało się: 0 

 

 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 29.09.2022 09:04 

2 Janusz Czernik Za 29.09.2022 09:04 

3 Władysław Długosz Za 29.09.2022 09:04 

4 Mieczysław Dzierzęga Nieobecny ------------ 

5 Piotr Kopeć Za 29.09.2022 09:04 

6 Maciej Krzeptowski Za 29.09.2022 09:04 

7 Małgorzata Lasak Za 29.09.2022 09:04 

8 Ryszard Mądry Za 29.09.2022 09:04 

9 Paweł Michniak Za 29.09.2022 09:04 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:04 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:04 

12 Krzysztof Pitoń Nieobecny ------------ 

13 Stanisław Staszel Za 29.09.2022 09:04 



14 Adam Tracz Nieobecny ------------ 

15 Wojciech Urbaś Za 29.09.2022 09:04 

 

 

2. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelisko  

 

Radni Władysław Długosz i Krzysztof Pitoń potwierdzili zgodność protokołu z przebiegiem XXXIX 

Sesji Rady gminy Kościelisko i wnieśli o przyjęcie go bez czytania.  

Głosowanie w sprawie: Kto jest za przyjęciem protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy Kościelisko?  

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 29.09.2022 09:05 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce: Sala Obrad  

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 12 

Zagłosowało: 12 Przeciw: 0 

Nieobecni: 3 Wstrzymało się: 0 

 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 29.09.2022 09:05 

2 Janusz Czernik Za 29.09.2022 09:05 

3 Władysław Długosz Za 29.09.2022 09:06 

4 Mieczysław Dzierzęga Nieobecny ------------ 

5 Piotr Kopeć Za 29.09.2022 09:05 

6 Maciej Krzeptowski Za 29.09.2022 09:05 

7 Małgorzata Lasak Za 29.09.2022 09:05 

8 Ryszard Mądry Za 29.09.2022 09:05 

9 Paweł Michniak Za 29.09.2022 09:05 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:05 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:05 



12 Krzysztof Pitoń Nieobecny ------------ 

13 Stanisław Staszel Za 29.09.2022 09:05 

14 Adam Tracz Nieobecny ------------ 

15 Wojciech Urbaś Za 29.09.2022 09:05 

 

 

3. Interpelacje i zapytania radnych 

Nie było.  

 

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej za okres 31.08.2022 r. - 28.09.2022 r. 

31.08.2022 r. - 

 

Wójt Gminy Roman Krupa -  31.08.2022 r. - spotkanie dotyczące biathlonu i spraw bieżących z 

Panem Józefem Staszelem 01.09.2022 r. - wziąłem udział w rozpoczęciu roku szkolnego w 

Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dzianiszu. 01.09.2022 r. - tego dnia spotkanie z 

przedstawicielami samorządów w ramach Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Tak jak 

Państwa informowałem, w związku wytycznymi Marszałka Województwa Małopolskiego 

dotyczącymi konieczności powiększenia LGD, trwają już dyskusje na temat ostatecznego 

składu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.01.09.2022 r. - udział w posiedzeniu Komisji 

Planu01.09.2022 r. - na koniec dnia spotkanie z burmistrzem miasta Szczyrk Panem Antonim 

Byrdą w temacie powołania stowarzyszenia gmin górskich, i harmonogramu dalszych 

działań.02.09. - 04.09.2022 r. / wspólnie z radnymi Władysławem Długoszem, Wojciechem 

Urbasiem wzięliśmy udział w Święcie Plonów w naszej partnerskiej Gminie Kobylnica. 

Intensywne, ale bardzo przyjemne 2 dni pełne spotkań. Uroczysty korowód, koncerty, 

serdeczne i życzliwe rozmowy za nami. Przesyłam Państwu radnym pozdrowienia od Wójta 

Pana Leszka Kulińskiego. Panom radnym dziękuję za dobre towarzystwo i czas poświęcony. 

05.09.2022 r. - spotkanie dotyczące organizacji imprezy biegowej Perły 

Małopolskie.05.09.2022 r. - wideoczat 05.09.2022 r. - wieczorem spotkanie z Radą sołecką, 

radnymi Witowa, w sprawach sołeckich właśnie, przed niedzielnym Zebraniem 

Wiejskim.06.09. - 08.09.2022 r. / udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Sporo spotkań, 

dużo rozmów i zawartych nowych znajomości.08.09.2022 r. - wizyta w nowootwartym 

Dolnośląskim Centrum Sportu, w Jakuszycach, na stadionie biathlonowym. Jestem pod dużym 

wrażeniem tego miejsca. Ogromny potencjał.09.09.2022 r. - spotkanie z Dyrektorami naszych 

szkół w sprawach związanych z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym.09.09.2022 r. - 

spotkanie z Dyrektorem TPN w sprawach bieżących10.09.2022 r. - tego dnia w sobotę na 

terenie naszej Gminy odbyły się kolarskie zawody Tatra Road race. Kilkuset startujących, ze 

startem przy naszym Urzędzie Gminy. Zakończenie zawodów odbyło się przy obiekcie Rewita. 

Dziękuje ośrodkowi na czele z Panią Dyrektor Magdaleną Naglak, za współpracę.11.09.2022 r. 

- Zebranie Wiejskie w Witowie w temacie realizowanych remontów, inwestycji a także 

funduszu sołeckiego. Poza tym sporo innych poruszonych tematów i spraw: drogi, trasy 

rowerowe, chodnik koło Czarnego Dunajca, quady, dodatek węglowy, bezpieczeństwo na 



Starej Drodze. Dziękuje z tego miejsca mieszkańcom za obecność.12.09.2022 r. - udział w 

kongresie Transgranicznym Tatry w słowackiej miejscowości Svit, obok Popradu. 13.09.2022 r. 

- spotkanie z Prezesem spółki SEWIK w temacie wykonywanych inwestycji na terenie sołectwa 

Koscielisko, i w innych sprawach bieżących.14.09.2022 r. - udział w Walnym zebraniu 

Stowarzyszeni rozwoju turystyki w Gminie Koscielisko 14.09.2022 r. - spotkanie z Radą 

sołecką, radnymi sołectwa Dzianisz, przed niedzielnym Zebraniem Wiejskim. 15.09.2022 r. - 

spotkanie z przedstawicielami firmy Orange w temacie inwestycji dogęszczenia światłowodu 

na terenie naszych sołectw.16.09.2022 r. - rozmowy z przedstawicielami spółki PSG w temacie 

inwestycji realizowanych na terenie naszej Gminy: budowy sieci gazowej na drodze Dworskiej, 

na ul. Nędzy Kubińca. Omówiliśmy tez kwestię budowy sieci na ul. Kierpcówka, Czajki. 

18.09.2022 r. - Zebranie Wiejskie w Dzianiszu. Omówienie realizowanych remontów, 

inwestycji w sołectwie a także decyzja co do sposobu przeznaczenia funduszu sołeckiego. To 

były główne tematy spotkania.19.09.2022 r. - spotkanie z wykonawcą, z inspektorem nadzoru 

w temacie realizacji remontu na odcinku Salamandra - etap 2. 19.09.2022 r. - wizyta na 

stadionie biathlonowym w Kirach. 20.09.2022 r. - spotkanie z Prezesem spółki PPK, Panem 

Januszem Tarnowskim w temacie aktualnej sytuacji finansowej spółki i możliwości realizacji 

inwestycji / planu finansowego spółki.20.09.2022 r. - popołudnie to spotkanie wspólnoty 

mieszkaniowej na dawnej Placówce w Witowie, w sprawach bieżących, dotyczących rosnących 

kosztów utrzymania budynku. 21.09.2022 r. - udział w Zebraniu Stowarzyszenia Podhalański 

Obszar Funkcjonalny (ZIT), dotyczące określenia priorytetowych zadań dla poszczególnych 

samorządów.21.09.2022 r. - spotkanie z Panem Wojciechem Goj w temacie tras rowerowych. 

Rozmowa dotycząca powstającej koncepcji sieci szlaków, ścieżek, atrakcyjnych dla turystów 

jak i użytecznych dla mieszkańców gminy. 22.09. - 23.09.2022 r. / udział w konferencji 

Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych. 25.09.2022 r. - zebranie Wiejskie w Kościelisku, w 

temacie realizowanych remontów, inwestycji a także funduszu sołeckiego na rok 2023. Poza 

tym sporo innych poruszonych spraw: drogi i potrzeba remontów, gaz, dodatek węglowy, 

przejścia dla pieszych, ochrona przestrzeni. Cieszy duża ilość młodych osób na zebraniu. 

26.09.2022 r. - udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki SEWIK w temacie 

udzielania absolutorium zarządowi, RN i wykonaniu planu finansowego.26.09.2022 r. - udział 

w posiedzeniu Komisji Ekonomiki.27.09.2022 r. - wspólnie z radnym Pawłem Michniakiem 

wziąłem udział w XXVIII Kongresie Związku Euroregion „Tatry”. Kongres odbył się w 

Limanowskim Domu Kultury. 28.09.2022 r. - gościliśmy jako Gmina, Urząd Gminy, Walne 

Zebranie Członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Duże wyróżnienie. Podczas 

posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności MOT za 2021 rok, przyjęto plan pracy na 

2022 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi stowarzyszenia. 28.09.2022 r. - udział w 

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego28.09.2022 r. - 

popołudnie to udział w posiedzeniu Komisji Planu Informacja z zamówień publicznych. Do 

najważniejszych postępowań jakie zostały przeprowadzone w okresie międzysecesyjnym 

należą:…Cały czas trwa nabór w ramach naszego pilotażowego programu wsparcia wymiany 

kotłów nieekologicznych (pozaklasowych źródeł grzewczych). Wnioski można składać do 

30.09.2022 r. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kościelisko, w godzinach pracy urzędu. 

Do tej pory złożono 5 wniosków.Słów kilka o dodatku węglowym:Na dzień 28.09.2022 r. 1498 

osób złożyło wnioski o wypłatę dodatku węglowego a 135 osób złożyło wnioski o wypłatę 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 



zasilanych peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, gazem 

LPG i olejem. Przypomniam, ze wymienione wnioski należy składać do 30 listopada 2022r. 

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej są w trakcie weryfikowania wniosków, wykorzystując 

dostępne informacje z zakresu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), deklaracji 

dotyczących wywozu odpadów, dostępu do bazy PESEL, deklaracji podatkowych, dodatków 

osłonowych i innych informacji niezbędnych do zakwalifikowania wniosków do wypłaty. 

Pierwsze wypłaty dodatków nastąpią po dzisiejszej sesji. Gmina otrzymała dotację na wypłatę 

dodatków węglowych w kwocie 2 931 480,00 zł. Szanowni Państwo,Okres sprawozdawczy to 

był bardzo intensywny czas, pełen wydarzeń, zebrań i zaangażowania.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 ani uwag do sprawozdania nie było.  

 

Prowadzący zarządził głosowanie w sprawie: Kto jest za przyjęciem sprawozdania Wójta z 

działalności międzysesyjnej? 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 29.09.2022 09:21 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce: Sala Obrad  

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 13 

Zagłosowało: 13 Przeciw: 0 

Nieobecni: 2 Wstrzymało się: 0 

 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 29.09.2022 09:21 

2 Janusz Czernik Za 29.09.2022 09:21 

3 Władysław Długosz Za 29.09.2022 09:21 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 29.09.2022 09:21 

5 Piotr Kopeć Za 29.09.2022 09:21 

6 Maciej Krzeptowski Za 29.09.2022 09:21 

7 Małgorzata Lasak Za 29.09.2022 09:21 



8 Ryszard Mądry Za 29.09.2022 09:21 

9 Paweł Michniak Za 29.09.2022 09:21 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:21 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:21 

12 Krzysztof Pitoń Nieobecny ------------ 

13 Stanisław Staszel Za 29.09.2022 09:21 

14 Adam Tracz Nieobecny ------------ 

15 Wojciech Urbaś Za 29.09.2022 09:21 

 
 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych  w Kościelisku 
 
Geodeta Gminny Łukasz Armata - Przedmiotem uchwały jest zamiana nieruchomości 
zabudowanej budynkiem dawnej siedziby Urzędu Gminy Kościelisko wraz z parkingiem i drogą 
dojazdową, położonej w Kościelisku przy ul. Strzelców Podhalańskich 44, stanowiącej własność 
Gminy Kościelisko oznaczonej jako działki ewidencyjne:  
- nr 3507/11 o powierzchni 0,0787ha objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00010863/8,  
- nr 3507/13 o powierzchni 0,1306ha, objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00010266/3,  
- udział 62/63 cz. w działce nr 3507/17 o powierzchni 0,0417ha będącej drogą dojazdową, 
objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00071563/0,  
- udział 1/84 cz. w działce nr 3507/16 o powierzchni 0,0531ha, będącej drogą dojazdową objętej 
księgą wieczystą nr NS1Z/00010233/3  
na nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Tatrzańskiego, wykorzystywaną 
dotychczas jako siedziba jednostki organizacyjnej powiatu pn. Dom Wczasów Dziecięcych 
„Pałac Tatrzański” w Kościelisku, położoną w Kościelisku, przy ul. Szeligówka 13, oznaczoną jako 
działka ewidencyjna nr 2007 o pow. 0,1758ha, objętą księgą wieczystą nr NS1Z/0002210/7.  
Nieruchomość położona przy ul. Szeligówka 13 jest potrzebna dla realizacji celów oświatowych, 

gdyż warunki lokalowe szkoły w Kościelisku są mocno ograniczone. 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki potwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 września 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący zarządził głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XL/309/22 w 

sprawie zamiany nieruchomości położonych  w Kościelisku? 

 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 29.09.2022 09:25 



Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce: Sala Obrad  

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 13 

Zagłosowało: 13 Przeciw: 0 

Nieobecni: 2 Wstrzymało się: 0 

 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 29.09.2022 09:25 

2 Janusz Czernik Za 29.09.2022 09:25 

3 Władysław Długosz Za 29.09.2022 09:25 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 29.09.2022 09:25 

5 Piotr Kopeć Za 29.09.2022 09:25 

6 Maciej Krzeptowski Za 29.09.2022 09:25 

7 Małgorzata Lasak Za 29.09.2022 09:25 

8 Ryszard Mądry Za 29.09.2022 09:25 

9 Paweł Michniak Za 29.09.2022 09:25 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:25 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:25 

12 Krzysztof Pitoń Nieobecny ------------ 

13 Stanisław Staszel Za 29.09.2022 09:25 

14 Adam Tracz Nieobecny ------------ 

15 Wojciech Urbaś Za 29.09.2022 09:25 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XL/309/22 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zamiany nieruchomości 

położonych w Kościelisku.  



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu  
nieruchomości gminnej 

Wójt Gminy - przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu 

stanowiącej własność Gminy Kościelisko działki ewidencyjnej nr 3999/2 w Kościelisku, objętej 

księgą wieczystą nr NS1Z 33742/1, o powierzchni 0.0093 ha, na której zlokalizowany jest 

stalowy maszt. Obecnie maszt nie jest wykorzystywany. Najem działki związany jest z usługami 

telekomunikacyjnymi.  

Przewodniczący Komisji Ekonomiki potwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 września 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań ani uwag nie było 

 

Prowadzący zarządził głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XL/310/22 w 

sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu  nieruchomości 

gminnej? 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 29.09.2022 09:27 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce: Sala Obrad  

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 13 

Zagłosowało: 13 Przeciw: 0 

Nieobecni: 2 Wstrzymało się: 0 

 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 29.09.2022 09:28 

2 Janusz Czernik Za 29.09.2022 09:28 

3 Władysław Długosz Za 29.09.2022 09:27 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 29.09.2022 09:28 

5 Piotr Kopeć Za 29.09.2022 09:28 

6 Maciej Krzeptowski Za 29.09.2022 09:27 



7 Małgorzata Lasak Za 29.09.2022 09:27 

8 Ryszard Mądry Za 29.09.2022 09:28 

9 Paweł Michniak Za 29.09.2022 09:27 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:27 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:27 

12 Krzysztof Pitoń Nieobecny ------------ 

13 Stanisław Staszel Za 29.09.2022 09:28 

14 Adam Tracz Nieobecny ------------ 

15 Wojciech Urbaś Za 29.09.2022 09:27 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XL/310/22 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe zawarcie umowy najmu nieruchomości gminnej.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia 
"Porozumienie Gmin Górskich RP" 

Wójt Gminy Roman Krupa– Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zwracam się z wnioskiem o 

wyrażenie zgody przez Wysoką Radę o przystąpienie gminy do Stowarzyszenia Prozumienie 

Gmin Górskich RP. Tak, jak Państwu wspominałem pandemia, covid pokazał, że wato jednoczyć 

siły, działać wspólnie, biorąc pod uwagę interesy mieszkańców, naszych samorządów. W wyniku 

tych działań, w wyniku działań zespołu roboczego gmin górskich udało się pozyskać w ramach 

rządowego programu inwestycji lokalnych kwotę 672 milionów złotych wsparcia dla gmin 

górskich, w tym trudnym dla nas okresie. Chcemy iść dalej, jako gminy górskie i tutaj, jako zespół 

roboczy tych 5 samorządów, które reprezentowały interesy innych gmin górskich będziemy w 

najbliższym czasie proponować 111 samorządom położonym przy masywach górskich całej 

Polski wstąpienie do tego stowarzyszenia. 

Chcemy, żeby to stowarzyszenie było partnerem w zakresie, czy to opiniowania projektów 

ustaw czy to reprezentowania właśnie wspólnych interesów gmin górskich przed organami 

władz państwowych. Chcemy reprezentować interesy i potrzeby mieszkańców, i samorządów z 

gmin górskich. Nie ukrywam, bo to też pokazały ostatnie miesiące, ten okres pandemii, że jest 

to dobra platforma służąca wymianie doświadczeń, dobrych praktyk. Możemy i mamy wtedy 

okazję do rozmów, do wymiany doświadczeń i pozyskania wiedzy, więc docelowo do tego 



stowarzyszenia, tak, jak Państwu mówiłem, będą zaproszeni 111 samorządów. Chcemy, 

Państwu wysłany znaleźli się reprezentanci z każdego masywu górskiego, żeby ta reprezentacja 

była szeroka. Składka członkowska, o czym też Państwa informowałem na ostatnim posiedzeniu 

została ustalona w kwocie 5000 zł. Zakładam, że spotkanie założycielskie tego stowarzyszenia 

będzie miało miejsce na przełomie października i listopada. 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki potwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 września 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań ani uwag nie było.  

Prowadzący zarządził głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XL/311/22 w 

sprawie wyrażenia  zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "Porozumienie Gmin Górskich 

RP"? 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 29.09.2022 09:32 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce: Sala Obrad  

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 13 

Zagłosowało: 13 Przeciw: 0 

Nieobecni: 2 Wstrzymało się: 0 

 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 29.09.2022 09:32 

2 Janusz Czernik Za 29.09.2022 09:32 

3 Władysław Długosz Za 29.09.2022 09:32 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 29.09.2022 09:32 

5 Piotr Kopeć Za 29.09.2022 09:32 

6 Maciej Krzeptowski Za 29.09.2022 09:32 

7 Małgorzata Lasak Za 29.09.2022 09:32 

8 Ryszard Mądry Za 29.09.2022 09:32 

9 Paweł Michniak Za 29.09.2022 09:32 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:32 



11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:32 

12 Krzysztof Pitoń Nieobecny ------------ 

13 Stanisław Staszel Za 29.09.2022 09:32 

14 Adam Tracz Nieobecny ------------ 

15 Wojciech Urbaś Za 29.09.2022 09:32 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XL/311/22 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wyrażenia  zgody na 
przystąpienie do Stowarzyszenia "Porozumienie Gmin Górskich RP" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

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

 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz – zwracam się z prośbą o przyjęcie przedłożonego projektu 

zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022. 

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6.941.211,00 zł 

W zakresie dochodów: 

- W związku z większymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych proszę o 

zwiększenie planu w tym paragrafie o kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 

w następujących działach: 

* 750 Administracja publiczna, 

* 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

* 852 Pomoc społeczna 

* 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska.   

- w dziale 758 proszę o przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 

6.162.840,00 zł.  Środki te po stronie wydatków są wykazane w dziale 853 Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej. Zmiana ta jest konieczna do realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022r. o dodatku węglowym a co za tym idzie do wypłaty dodatków dla mieszkańców Naszej 

Gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.   

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o 128.371,00 zł ma związek z 

realizacją programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – edycja jesienna. Kwota ta 



została również uwzględniona po stronie wydatków. Program obejmuje wycieczki szkolne dla 

uczniów z terenu Gminy Kościelisko.   

Pozostałe  zmiany w zakresie wydatków, oprócz tych wcześniej wspomnianych dotyczą: 

-  zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi do Kowalczyków w 

Witowie – oferta po postępowaniu przetargowym przewyższyła wcześniej zakładany plan, stąd 

konieczność dokonania przesunięć w budżecie.  

- przeniesienia środków z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze do rozdziału 85202 Domy pomocy 

społecznej ze względu na wyższe niż planowano koszty związane z realizacją zdań w tym 

zakresie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

- w załączniku wydatków majątkowych zmieniono także nazwę zadania w dziale 754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota natomiast pozostała bez zmian.    

Załączniki 3 i 4 do budżetu związane są z realizacją nowych zadań. 

Zmiany dokładnie zostały omówione na ostatnim posiedzeniu Komisji Ekonomiki i Rozwoju 

Gospodarczego. Proszę więc Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki potwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 września 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań ani uwag nie było.  

Prowadzący zarządził głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XL/312/22 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022? 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 29.09.2022 09:36 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce: Sala Obrad  

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 13 

Zagłosowało: 13 Przeciw: 0 

Nieobecni: 2 Wstrzymało się: 0 

 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 29.09.2022 09:37 

2 Janusz Czernik Za 29.09.2022 09:37 



3 Władysław Długosz Za 29.09.2022 09:36 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 29.09.2022 09:36 

5 Piotr Kopeć Za 29.09.2022 09:36 

6 Maciej Krzeptowski Za 29.09.2022 09:36 

7 Małgorzata Lasak Za 29.09.2022 09:36 

8 Ryszard Mądry Za 29.09.2022 09:36 

9 Paweł Michniak Za 29.09.2022 09:36 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:36 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:37 

12 Krzysztof Pitoń Nieobecny ------------ 

13 Stanisław Staszel Za 29.09.2022 09:36 

14 Adam Tracz Nieobecny ------------ 

15 Wojciech Urbaś Za 29.09.2022 09:36 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XL/312/22 z dnia 29 września 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 Małopolskiego; stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

 

9. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -

2040 

 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konsekwencją 

wcześniej podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko i dotyczą: 

1. Zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022-
2040 poprzez: 

a) 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: 
 

a) zmianę limitu środków finansowych dla następujących zadań: 
 

- „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest cz.II – 

Realizacja programu likwidacja azbestu”; 

 

- „Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE IP MAŁOPOLSKA – poprawa i ochrona 

jakości powietrza”. 

Stąd proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022-2040. 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki potwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 września 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący zarządził głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XL/313/22 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2040? 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 29.09.2022 09:38 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce: Sala Obrad  

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 13 

Zagłosowało: 13 Przeciw: 0 

Nieobecni: 2 Wstrzymało się: 0 

 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 29.09.2022 09:39 

2 Janusz Czernik Za 29.09.2022 09:38 



3 Władysław Długosz Za 29.09.2022 09:38 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 29.09.2022 09:39 

5 Piotr Kopeć Za 29.09.2022 09:38 

6 Maciej Krzeptowski Za 29.09.2022 09:38 

7 Małgorzata Lasak Za 29.09.2022 09:38 

8 Ryszard Mądry Za 29.09.2022 09:39 

9 Paweł Michniak Za 29.09.2022 09:38 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:39 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 29.09.2022 09:39 

12 Krzysztof Pitoń Nieobecny ------------ 

13 Stanisław Staszel Za 29.09.2022 09:38 

14 Adam Tracz Nieobecny ------------ 

15 Wojciech Urbaś Za 29.09.2022 09:38 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XL/213/22 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
finansowej Gminy na lata 2022-2040.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

 

10. Sprawy bieżące i 11. Wolne wnioski  

 

Radny Władysław Długosz - chciałbym tutaj zacząć od podziękowania Panu Wójtowi w imieniu 

własnym i mieszkańców osiedla Pawelce za po prostu inwestycje, a mianowicie chodzi o 

położenie dywanu asfaltowego na drodze osiedle Pawelce. No i udało się, bo wczoraj była 

piękna pogoda. To jest położona trzecia warstwa, także będzie to służyć dla tego osiedla, dla 

tych mieszkańców na długie, długie lata. Ta droga była pierwsza budowana z początkiem 90 

lat i wymagała poprawy, 

jak i inne drogi chociażby w Pindelach i nie tylko. Także jeszcze raz Panie Wójcie bardzo 

serdecznie dziękuję. Liczę na to, że w przyszłym roku będzie dokończenie tej odnogi tam w 

lewo, żeby tą inwestycję sfinalizować, dokończyć, bo po prostu. Byłoby to nie fair, że część tej 

drogi jakbyśmy nie zrobili, to było podzielone jakby społeczeństwo i tak to niektórzy odbierają, 

chociaż im tłumaczę, że po prostu z innych powodów technicznych i brak uzgodnień i tak dalej, 



i tak dalej. Ta droga nie jest zrobiona na dzień dzisiejszy, ale w przyszłym roku musimy to zrobić. 

I jeszcze jedna sprawa, która tam jest zaplanowana, a mianowicie oświetlenie uliczne, także  

trzeba dążyć do tego, żeby tam się zaświeciły lampy, jak najszybciej, bo po prostu w tym 

kierunku nasza gmina i Radni powinni iść na czele z organem wykonawczym, czyli Wójtem i 

pracownikami, żeby te przysiółki i oświetlić, i przyszłość zmienić nawierzchnię na asfaltową, bo 

to jest podstawa, że wtedy są mniejsze możliwości niszczenia przez naturę przy takich mocnych 

opadach deszczu, nawałnic i tak dalej. Także z biegiem lat po prostu trzeba to robić i wtedy 

będzie mniej wydatków takich losowych. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Panie 

Wójcie. Jeszcze tam zostało wykończenie. Rozmawiałem z wykonawcą mi, fajnie to wyszło i ta 

droga ma przyzwoity wygląd, i to co tam miało być zaplanowane jest. Tam nawet mierzyłem, 

czy kawałek, grubość tego asfaltu. I zgadza się, także to jest fajna rzecz, Panie Wójcie. Natomiast 

druga rzecz niezbyt przyjemna, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu może Pan Wójt, bo ja 

nie mam do nich predyspozycji, do tej firmy gazowej. Mam na uwadze wykonanie na tej Drodze 

Dworskiej tej rury gazowej. Montowanie rury gazowej na tej drodze idzie im to bardzo 

opieszale. Nawet dziś Radny Dzierzęga się spóźnił i mi tam się skarżył, i tak dalej to trzeba wziąć 

Panie Przewodniczący pod uwagę. Po prostu dziwię się, bo taki kawałek drogi już powinien być 

dawno przekopany do Zagród, tam do mostu, ale nie mnie oceniać, bo ja z nimi nie podpisałem 

i żaden z Radnych również, ale po prostu należy ich tam w jakiś sposób, jakby doprowadzić do 

pionu, a tym bardziej to jest sąsiad naszego szanownego Wójta. Także może Panie Wójcie może 

to w drugą stronę to trzeba wykorzystać, żeby zaś się polepszyło. Takim akcentem, to kończę i 

życzę wszystkiego dobrego wszystkim tutaj i Wójtowi, i Radnym dużo zdrowia. 

 

Wójt Gminy Roman Krupa - jeżeli idzie o kwestię związaną z Pawelcami, to tak, jak tutaj Pan 

Władysław zauważył, tak naprawdę ostatnie prace przed nami, dzisiaj powinny zostać 

wykonane pobocza i dogęszczony odpowiednio wykonany ekodren przez drogę tutaj na 

wysokości dolnej części lasu, więc element odwodnienia. Powoli to zadanie kończymy. Przed 

nami jeszcze  zadania związane z modernizacją drogi Międzypotoki, a mamy kwestię 

asfaltowania około 200 m to też myślę, że jak tylko pogoda się ustabilizuje, to pewnie nastąpi 

to w przyszłym tygodniu i po dzisiejszej sesji firma będzie już musiała powoli przystępować do 

prac związanych z modernizacją drogi do Kowalczyków w Witowie. Jeżeli idzie o kwestię z 

oświetleniem ulicznym to tak, jak Państwa informowałem, to zadanie mamy w ramach tutaj 

koszyk związanego z Programem Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla gmin 

popegeerowskich. Przetarg będzie organizowany na przełomie tego roku. Zakładamy, że to 

zadanie rozpoczniemy w roku przyszłym. Kwestia wykonania sieci gazowej na ulicy Dworskiej. 

Ja też sobie życzyłbym, żeby te prace szły szybciej, tym niemniej, rzeczywistość wygląda tak, a 

nie inaczej. Miejscami skrzeczy z tego względu, że pojawiają się takie prace, które firma, bo 

przypominam, że to zadanie realizuje Polska Spółka Gazownictwa Oddział Nowy Targ. Pojawiają 

się takie zadania awaryjne, gdzie oni muszą tak, jak teraz w tym tygodniu zostawić te nasze 

roboty i przenieść się na inne miejsca, żeby te prace dokończyć, bo mają charakter pilny. Tym 

niemniej, Panie Władysławie, mobilizuję zarówno swojego sąsiada, jak i przedstawicieli tej 

firmy, żeby do końca, kiedy ta możliwość oczywiście będzie w terenie, żeby te prace były 

wykonywane, żeby jak najwięcej przed sezonem zimowym tej rury zostało wkopane, żeby jak 

najwięcej tych prac zakończyć. Mam nadzieję, że pogoda też w przyszłości pomoże, że w 



październiku uda się i te prace odpowiednio przyspieszą, więc tutaj to też mi ciąży i mam tego 

świadomość, jak one się posuwają, bo jestem tam też na tej drodze regularnie. Z drugiej strony 

firma Krzysztof Stachoń Przedsiębiorstwo, które wygrało postępowanie przetargowe, w tej 

chwili jest w trakcie realizacji budowy kanału technologicznego na tej drodze. Tutaj też 

zakładam, że jak tylko pogoda pozwoli to maksymalnie do początku okresu zimowego te prace, 

związane z tą częścią robót będą trwały. Dziękuję. 

 

Radny Władysław Długosz  - Pan im zarzuca, że słabo im to idzie i co wtedy Ta firma odpowiada, 

Panie Wójcie? 

Wójt Gminy Roman Krupa - Jak sam Pan wie, Panie Władysławie są to jednak prace, które 

wymagają czasu. Sama kwestia zgrzewania rur, odpowiedniego ich zakopania na głębokości, 

później zabezpieczenia i też kwestia oznakowania tego wykopu. To powoduje, że te prace nie 

trwają w takim tempie, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, bo Pan też jest, Panie Władysławie do 

określonego tempa pewnie robót przyzwyczajony. Tym niemniej proszę pamiętać, że ta kwestia 

bezpieczeństwa też ma znaczenie. Rozmawiałem z przedstawicielami spółki gazowej, czy byłaby 

możliwość wprowadzenia dodatkowej ekipy albo spowodowania, że te prace byłyby 

wykonywane w ramach nadgodzin tych pracowników, żeby je trochę wydłużyć w czasie. 

Niestety też, biorąc pod uwagę inne roboty, biorąc pod uwagę inny zakres prac, który gdzieś po 

drodze zawsze się zdarza, nie jest to możliwe, więc głównie Panie Władysławie ze względu na 

te kwestie związane z bezpieczeństwem te prace nie idą w takim tempie, jakbyśmy sobie życzyli. 

Proszę też pamiętać, że mimo wszystko jest to zadanie, które rozliczamy w styczniu 2024 roku, 

więc ta główna lwia część prac będzie pewnie wykonywana w roku przyszłym. Tym niemniej z 

racji tego, że zawsze sobie powtarzamy, że ta ziemia po takich robotach musi się uleżeć, mi też 

zależy na tym, żeby jak najwięcej tych robót ziemnych w tym roku zostało wykonane i tutaj 

mobilizujemy ich razem, a efekt myślę, że będzie widoczny również w terenie. 

Radny Władysław Długosz - te technologie zgrzewania na pewno też mając pewne znaczenie. 

Także dlatego pytam, we własnym imieniu i w imieniu mieszkańców, bo ludzie są nie w temacie 

krzyczą, wrzeszczą, że musi cofać, wyjeżdżać i tak dalej. Także proszę mnie dobrze zrozumieć, 

że ja nie jestem krytykiem, ale po prostu pytam, dlatego, że nie wiem. Także mieszkańcy niech 

po prostu też wiedzą, jak wygląda sytuacja tej budowy, montowania tej rury do tej ziemi, także 

za to dziękuję Panie Wójcie.  

Wójt Gminy - Panie Władysławie proszę też pamiętać, że na drodze głównej mieliśmy trzy 

brygady, trzy ekipy, które wtedy wykonywała to zadanie. Staramy się też naszych mieszkańców 

informować o tym, zresztą mają tą świadomość, że te prace są prowadzone w ramach 

organizacji ruchu. Jest też informacja o drodze ślepej, bo takie znaki też zostały wprowadzone, 

więc generalnie tam ruch jest mniejszy. Ubolewam, że tutaj Radny nie mógł dzisiaj wyjechać, 

dojechać na czas, na Sesję Rady Gminy Kościelisko. Chciałem Państwu powiedzieć, że będzie na 

tym odcinku gorzej, bo w przyszłym tygodniu rozpoczynamy prace związane z budową mostu, 

więc ten odcinek tak, jak my rozmawialiśmy wtedy w terenie będzie zamknięty dla ruchu. Nie 

będzie tutaj przejazdu koło Państwa Bartoszek, będzie można było dojechać albo od jednej 

strony, tutaj początkowo do tych zabudowań, albo od strony Witowa dla zabudowań 



pozostałych, więc w przyszłym tygodniu takie prace, już je zapowiadam w ramach remontu 

Drogi Dworskiej ruszą.  

Radny Mieczysław Dzierzęga - ja tu akurat właśnie w tej materii chciałem, bo już zwracałem się 

do Panów, którzy wykonują tą inwestycje, że, jeżeli są na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami, 

gdzie nie ma możliwości zawrócenia, bo wiem jak ta droga wygląda. Nie ma możliwości, żeby 

na skrzyżowaniu umieścili zamknięcie, bo ludzie którzy patrzą na znaki to patrzą, a niektórzy nie 

i dziś miało takie miejsce właśnie. Gościu jedzie i później oczywiście wiadomo, że nie może 

zawrócić. Cofa się i oczywiście w trawnik, i stop nie wyjedzie, nie ma szans, nie ruszy. No i po 

prostu, droga jest zablokowana. Dlatego, gdyby mieszkańcy sami jeździli, to może by nie było 

problemu, tylko to akurat nie był mieszkaniec, bo to rejestracja śląska i dlatego mówię tutaj, 

żeby ten znak stop był umieszczony w takim miejscu, gdzie można zawrócić. A jak dojeżdża, 

gdzie koparki stoją, to po prostu jest problem, bo ani zawrócić nie ma, jak droga wąska. 

Proponuję i proszę, żeby, gdzie się skręca do mnie postawić znak stop i dalej już nie wjedzie na 

to, bo tam jest w oczywiście terenu, pod górkę, żeby tam się nie pchali, ale ludzie, widzi, że na 

moście jest znak, nie patrzy, jedzie dalej drogą. Dlatego tu jest prośba taka właśnie, żeby 

rzeczywiście te znaki raczej postawić w takim miejscu, w którym można zawrócić i dlatego, który 

już po prostu nie patrzy na znaki, tylko jedzie w ciemno. Dziękuję bardzo. 

Wójt Gminy - tylko też muszą Państwo wiedzieć jedno, jeżeli stawiamy blokadę z zakazem 

wjazdu na początku na przykład zjazdu z Drogi Dworskiej, bo takie przypadki były, to nasi 

mieszkańcy taką blokadę przesuwają i jadą dalej. Jeżeli ta blokada postawiona jest niżej, ktoś 

nie zauważy znaku tak jak była, na wysokości Pana Radnego zjazdu do Pana nieruchomości to 

wtedy pojawia się zarzut, dlaczego ten znak zakazu wjazdu jest tak nisko i ktoś musiał zjechać 

taki kawałek, żeby potem się nawrócić. Z ludźmi, z mieszkańcami, z turystami zawsze jest ten 

problem. Kto chce widzieć znak od początku go widzi, bo te znaki występują i generalnie rzucają 

się w oczy. Ja oczywiście zwrócę uwagę wykonawcom, żeby w tym zakresie ta widoczność 

została poprawiona, ale proszę pamiętać: ilu kierowców, tyle w tym zakresie opinii. Zawsze są 

jakieś ruchy na początkowym etapie, bo to przerabialiśmy, jak te prace się rozpoczęły. Potem 

dochodzi do kłótni, do wymiany zdań. Jak to robicie? Czemu tak robicie? Dlaczego nie mogę 

przejechać? Generalnie musimy nauczyć się, że znaki obowiązują, powinniśmy się do nich 

dostosowywać, ale to, co Państwo powiedzieli dzisiaj wezmę pod uwagę i przekaże tutaj w 

ramach informacji zwrotnej przedstawicielom tych dwóch firm. 

Radny Piotr Kopeć-  Panie Wójcie, takie dwie sprawy bieżące. Pierwsza to ja zgłaszałem ponad 

miesiąc do Inspektora ... około 30 w Witowie, ale Pan Wójt słyszy tak, Panie wójcie, bo to jest 

do Pana Wójta, Panie Władku pytanie. Mianowicie ponad miesiąc mija i ciągle po każdej ulewie, 

czy opadzie tak, jak dzisiaj wylewa się woda na drogę wojewódzką  i prosiłbym, bo Pan Mateusz 

też mówił, że razem z strażakami często takie awarie są poprawiane, żeby to teraz przed 

jesiennymi ulewami, jednak poprawić. Druga sprawa jeszcze istotniejsza dla mieszkańców 

Witowa i nie tylko Witowa. To jest sprawa modernizacji drogi wojewódzkiej. Z jednej strony 

cieszyliśmy się, to już było na poprzedniej sesji, że były wznowione ta prace przy chodniku w 

górnej części, czyli że jest modernizacja chodnika, ale niestety te prace bardzo wolno 

przebiegają. To trochę analogia do tego, jak przed chwilą Pan Władek mówił o Drodze 

Dworskiej, że kawałek rozebrany chodnika, za chwilę nie ma dalszego wykonywania. Wczoraj 



był ładny dzień śladu, znaku, czy raczej pracowników, czy tydzień, a przy samej drodze 

wojewódzkiej. Mało tego, przecież, jeżeli to na chodniku dałoby się zmodernizować jeszcze 

dalej, jak siedziba wspólnoty, to przestałby już istnieć problem, skoro my zrobiliśmy cały kanał 

odwadniający i cały jest jeszcze październik na to, żeby przynajmniej ten kawałek zrobić. Tu na 

koniec moje pytanie, co z tym ZRID, bo Pan Wójt u nas prosił mieszkańców Witowa również na 

zebraniu wiejskim: "Jeszcze wytrzymajcie, jeszcze bądźmy cierpliwi", ale dziś mamy 

przedostatni dzień września, a wtedy była mowa o połowie września, ewentualnie o końcówce. 

Jutro już jest ten ostatni. Czy Wojewódzki Zarząd, modernizujący tą drogę od 2016 roku ma 

wreszcie te uzgodnienia i może przystąpić do pracy, czy ciągle z jakichś powodów nie ma? 

Bardzo proszę o odpowiedzi, bo jeździmy po dziurawej drodze. W tej chwili droga wojewódzka 

zaczyna być jedną z najgorszych na terenie całej gminy, a jest najważniejszą i ma największą 

przepustowość, jeśli chodzi o jazdę. 

Wójt Gminy - Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, co do kwestii pierwszej przepustu 

tutaj koło Państwa S.  to zadanie jest zadaniem tak naprawdę dla dróg wojewódzkich. Działania 

strażaków tam nie nie pomogą, bo rozumiem, że mówi Pan Przewodniczący, o wylewającej się 

wodzie z tej drogi polnej... Przy posesji, tak? Czyli ja mam inne miejsce w pamięci. Ja w tym 

zakresie porozmawiam z Panem Mateuszem, my tam wyżej mamy kłopot i to już zgłaszałem 

Zarządowi Dróg wojewódzkich, bo ta woda w okresie dużych zlewek przedostaje się później na 

pas jezdni drogi wojewódzkiej i wygląda to niedobrze, a też w tym okresie jesienno-zimowym 

może być niebezpieczne, więc tym się zajmę. Co do kwestii związanej ze ZRID-em i remontem 

drogi wojewódzkiej i jej modernizacją niestety chciałem dzisiaj Państwu przekazać jakieś świeże 

informacje. Próbowałem skontaktować się z Panem Piotrem Księżycem. Wysłałem też e-maila, 

żeby wiedzieć na czym stoimy i takiej informacji nie otrzymałem i wydaje mi się, Panie 

Przewodniczący, że w ramach jednego z najbliższych posiedzeń komisji takie spotkanie ostatniej 

szansy. Ja bym też zaprosił przedstawiciela naszego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana 

Jana Piczurę, żeby koniecznie był obecny. Jest wiceprzewodniczącym tego sejmiku, tak żeby też 

Państwo i ja również usłyszał informacje, na jakim etapie jesteśmy, bo te te dane, które też 

przekazywałem na zebraniu wiejskim były danymi z końca pierwszej połowy września, z końca 

sierpnia. Na dzisiaj, mimo monitów i prób kontaktu takich informacji nie mam i być może ta 

ścieżka takiego porozumienia w zakresie rozwiązania tej sprawy się powoli wyczerpuje, ale tak 

jak powiedziałem, widziałbym tutaj konieczność spotkania, żeby też Państwo usłyszeli na czym 

stoimy i proponuję z racji tego, że to zadanie jest ważne i istotne i bardzo długo na nie czekamy 

i przed kolejnymi krokami, żeby tutaj spotkać się na posiedzeniu Komisji Ekonomiki, usłyszeć to, 

co oni mają nam do powiedzenia, więc na dzisiaj nic więcej Państwu powiedzieć nie mogę. Też 

nie wiem, z jakiego powodu te prace związane, chociaż z tą budową chodnika zostały 

przerwane, tym bardziej, że za chwilę mamy znowu sezon zimowy i chodnik trzeba odśnieżać, 

trzeba odpowiednio utrzymywać, więc jak Państwo słyszą po moim głosie mnie również ta 

cierpliwość, co do tego zadania i jego realizacji powoli się kończy. Swoje stanowisko na 

najbliższym posiedzeniu komisji przedstawię, bo powoli nie możemy być zakładnikiem tego, co 

się dzieje, bo ta droga rzeczywiście nie wygląda dobrze, mimo tych prób z naszej strony 

przywołania do porządku i do jakieś realizacji tego zadania. 

 



Radny Władysław Długosz - Panowie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie, ja nawet Panu 

współczuję, bo Pan ciągle przyjmuje te uwagi, po prostu tej nieuczciwej firmy. Chodzi o Zarząd 

Dróg Wojewódzkich, to jest żenujące. Naprawdę, to jest żenujące i Pan Księżyc był zapraszany, 

ale to się odbija, jak groch od ściany. Natomiast tu chodzi o efekt. Jeżeli my już kopaliśmy rurę 

i oni nic nie robią z tym jeziorem łąbędzim, i piszą, że nic nie robimy na wysokim stanowisku w 

tym samorządzie. To naprawdę, jak Pan Wójt zaprosi, będę miał wielką przyjemność go mocno 

skrytykować i to może coś pomoże, bo Rada bije tylko Wójta, a Wójt też chce dobrej 

współpracy, ja go rozumiem, z takim przeciwnikiem, jak Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale po 

pewnym czasie można po prostu stosunki zmienić, że już po prostu stanowisko moje jest taki, 

a ich jest takie i w końcu będą rozstania. Każdy widzi, jeżeli oni chodnik zdewastowali, jest to 

miejsce porządku, po prostu bezpieczeństwa ruchu dzieci, osób starszych i nie tylko. Oni go nie 

naprawiają. Przecież to jest patologia. Ta sprawa się nadaje do telewizji albo do Jaworowicz, 

albo do Ekspresu Reporterów, albo coś takiego, żeby ich zareklamować w taki sposób, że po 

prostu działają za nasze pieniądze podatników, to jedna sprawa. I Panie Wójcie, proszę, bardzo 

bym prosił, żebyście zaprosili, choć przynajmniej wicedyrektora, bo po prostu wtedy nie trzeba 

być tu słuchaczami, mądrze i wyraźnie bić klin, za klinem, żeby zrozumieli gości, że ... 

tendencyjnie się wypowiada, ale po prostu pozostali Radni tak samo atakują i mówią, szukałem 

prawdy i tego bezpieczeństwa, bo po prostu tak dalej być nie może. Druga sprawa jest jeszcze 

taka delikatna bardzo, ale wymagająca Panie Wójcie. Odwodnienie w Górnym Dzianiszu nie 

zostało dokończone, przewód nie został zrealizowany i to wszystko jest tak, jakby sprawa 

patowa. Zrobiliśmy duże nakłady, żeby zrobiona była droga, za to jeszcze w tym miejscu 

dziękuję. Pobocza, jak Pan jedzie, niech Pan zwolni, bo Pan za szybko nie jedzie, bo poznałem 

kulturę Pana Wójta jazdy, troszkę się różni od Pana Przewodniczącego. Dwa numery buta, 

chociaż trochę cięższa noga Panie Władysławie. Jak dobrze, to bezpiecznie, bo Przewodniczący 

też tam jeździ, ale trochę szybciej. W każdym razie Panie Wójcie, niech Pan zwolni przypatrzy 

się, jak prawą stroną od tego od tego P. sypie się korpus drogi. Jestem gotów uczestniczyć w 

rozmowie z Panem P., po prostu, kiedy miał samochód, żebyśmy podjechali w pełnym składzie 

osobowym, bo sam tego nie mogę robić, bo by wyglądało to nie niefair. Dojdziemy do 

porozumienia, że to odwodnienie w końcu sfinalizujemy. Na dzień dzisiejszy musimy zrobić 

zabezpieczenie, poprawić ten korpus drogi, bo jak dojdzie do krawędzi asfaltu to poniesiemy 

totalnie straty, bo się urwie asfalt i wtedy tego już nie nadstawi, bo nie ma takiej możliwości. To 

jest nie krytyka, ale to jest po prostu uwaga. Chętni są po to, żeby podpowiadać i pomagać dla 

dobra naszych mieszkańców, i wtedy będzie łatwiej coś zrealizować. Przyjmuje Pan pewnie to 

do wiadomości, Panie Wójcie? Dziękuję bardzo.  

Wójt Gminy - Panie Władysławie, ja wszystko przyjmuję do wiadomości to, co jest przez 

Państwa mówione. Jeżeli idzie o przepust, to cały czas czekamy też na zgodę Pani T., tak, jak 

dobrze pamiętam, Panie Władysławie. Wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy, będzie zgoda, 

nie będzie problemu, żeby ten przepust w tym miejscu wykonać, bo zdajemy sobie z tego 

sprawę. Koło Pana Plewy, jeżeli idzie o pobocza i ich zniszczenie w wyniku deszczy ulewnych nie 

ma kłopotu, bo tam mamy wkopane korytai tam ten kłopot nie występuje. Problem pojawia się 

niżej i my w najbliższym czasie, bo przejeżdżam tam prawie codziennie, więc zdaje sobie z tego 

sprawy jak to pobocze wygląda i nie chcę, żeby doszło do dalszej erozji. Kiedy zostanie 

zakończony wodociąg w Kościelisku ekipa przenosi się i w ramach takich możliwości swoich te 



newralgiczne miejsca odpowiednimi płytami zabezpieczymy przed sezonem zimowym, bo 

wiem,  że jeżeli teraz tego nie zrobimy za chwilę na może dojść do tego rodzaju strat, których 

w przyszłości nie uda się nadrobić, więc w październiku na pewno te roboty na tych 

newralgicznych odcinkach, zabezpieczające pobocza zostaną wykonane. 

Radny Władysław Długosz - rów wykopać o profilach po prostu sztuki budowlanej. Rów, chodzi 

o szkarpę. Trzeba, co jakiś czas z pola zabierać, żeby się ta ziemia nie zsypywała. To pomoże, że 

wtedy będzie stabilny ruch, a tak to on jest bardzo wąski i natura matka jest tak skłonna, że 

sama robi to co naukowcy wymyślili, że robi szkarpę później taką trochę u góry szerszą, ale 

kosztem niepożądanym. Usuwa się droga, usuwa się pole ludzkie też i wtedy jest dramat. Drugi 

wariant, tak jak u góry pod Plewą założone są pół koryta, takie koryta głębokie to wtedy już 

pozwala, że ta ziemia się nie będzie zsypywać. Dziękuję być może, że już więcej nie będę dzisiaj 

zajmował głosu. Panie Przewodniczący, proszę wybaczyć, że parę razy tutaj się 

wypowiedziałem, ale sytuacja tego wymaga.  

Prowadzący Artur Bukowski - Dziękuję, Panie Władysławie, czy ktoś jeszcze z Pań, Panów 

Radnych? Nie widzę. Szanowni Państwo, zatem wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. 

 

12. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Bukowski zamknął obrady XL Sesji Rady Gminy Kościelisko.  

Zwrócił się do radnych Mieczysława Dzierzęgi Pawła Michniaka o zapoznanie się z protokołem 

Sesji. 

        

 


