
Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2022 roku  w godz. 9.00 -11.00 

na Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Artur Bukowski  otworzył obrady XLII 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 • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

2 Janusz Czernik TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

3 Władysław Długosz TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

4 Mieczysław Dzierzęga TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

5 Piotr Kopeć TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

6 Maciej Krzeptowski NIE • 28.11.2022 09:04 Nieobecny 

• 28.11.2022 09:10 Nieobecny 

7 Małgorzata Lasak TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

8 Ryszard Mądry TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

9 Paweł Michniak TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

12 Krzysztof Pitoń NIE • 28.11.2022 09:04 Nieobecny 



• 28.11.2022 09:10 Nieobecny 

13 Stanisław Staszel TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

14 Adam Tracz TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

15 Wojciech Urbaś TAK • 28.11.2022 09:04 Obecny 

• 28.11.2022 09:10 Obecny 

 

Planowany porządek posiedzenia 

 

Planowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Gminy Kościelisko  

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 

4. Interpelacje i zapytania radnych 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej 

przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXI/273/14 z dnia 27 maja 2014 roku, 

dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

8. 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 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości określonej dla nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy? 



10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2022 

12. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2022 -2040 

13. Sprawy bieżące 

14. Wolne wnioski  

15. Zakończenie obrad 

 

Przebieg spotkania 

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad 

 

Po otwarciu Sesji, stwierdzeniu quroum Przewodniczący Rady Gminy Artur Bukowski  

zaproponował zmianę w porządku obrad i poddał jawnemu głosowaniu- 

Głosowanie w sprawie: Kto jest za przyjęciem zmiany pkt 8 na brzmienie: 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?  

 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:10 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

 

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 28.11.2022 09:10 



2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:11 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:11 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:10 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:10 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:11 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:10 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:10 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:11 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:11 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:10 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:10 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:10 

 

W związku z przyjęciem zmiany  w porządku obrad Przewodniczący Rady poddał jawnemu 

głosowaniu-  

Głosowanie w sprawie: Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianą? 

 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:11 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

 

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 28.11.2022 09:11 



2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:11 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:11 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:11 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:11 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:11 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:11 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:11 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:11 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:11 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:11 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:11 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:11 

 

Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

2. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Gminy Kościelisko  

Radni Małgorzata Lasak i Ryszard Mądry potwierdzili, że zapoznali się z protokołem z 

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

Uwag do protokołu nikt z radnych nie zgłosił. 

Prowadzący zarządził głosowanie - 

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

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:12 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

 

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 28.11.2022 09:12 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:12 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:12 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:12 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:12 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:12 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:12 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:12 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:12 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:12 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:12 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:12 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:12 

 

W wyniku jawnego głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 

 

Wójt Gminy Roman Krupa: Sprawozdanie nr 36 za okres 27.10.2022 r. - 27.11.2022 r. 

27.10.2022 r. - XLI Sesja Rady Gminy Kościelisko 31.10.2022 r. I 02.11.2022 r. - urlop 

03.11.2022 r. - spotkanie z Prezes OSP Dzianisz Dolny Panią Bronisławą Kukulak i naczelnikiem 

Panem Andrzejem Styrczulą w temacie przygotowanie dokumentacji, z punktu widzenie SIWZ, 

przed ogłoszeniem właściwego postępowania przetargowego na przebudowę, rozbudowę 

budynku remizy OSP Dzianisz Dolny. 04.11.2022 r. - spotkanie z naczelnikiem referatu 

budownictwa Panem Jerzym Chlebińskim w temacie konsultacji dotyczącej opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zamierzenia: Budowa sali gimnastycznej w Dzianiszu. 



Rozmawialiśmy na ten temat na ostatnim sołeckim spotkaniu. Konsultacje przebiegły 

pozytywnie. 05.11.2022 r. - 21 lat klubu UKS Regle. Tego dnia w Domu Ludowym w Kościelisku 

na ręce zarządu klubu, złożyłem podziękowania zarządowi, wszystkim zawodnikom, trenerom, 

rodzicom i działaczom, życząc dalszych sukcesów. Miły wieczór pełen wspomnień ale i planów 

na przyszłość. 07.11.2022 r. - spotkanie z samorządowcami z powiatu tatrzańskiego i 

nowotarskiego w temacie organizacji procesu dystrybucji węgla. Wymiana spostrzeżeń, 

dyskusja nad zapisami ustawy we wspólnym gronie. Raport o sytuacji dotyczącej węgla, 

przedstawię w dalszej części sprawozdania. 08.11.2022 r. - spotkanie założycielskie 

stowarzyszenia Porozumienie Gmin Górskich RP, w Szczyrku. Formalnie założyliśmy tym 

samym stowarzyszenie. Przypomnę, że zaczę ło się od działania zespołu roboczego 

samorządowców gmin górskich w pandemii i działania na rzecz szeroko pojętej branży 

turystycznej. Później konferencje tematyczne dotyczące występujących w tym czasie 

problemów. Konferencje przypominające, ze bezpieczny sezon zimowy w turystyce jest 

możliwy. W tej chwili jesteśmy w trakcie rejestracji stowarzyszenia. 09.11.2022 r. - spotkanie 

ze starosta Panem Piotrem Bąkiem w temacie spraw bieżących. 09.11.2022 r. - po południu 

udział w warsztatach projektowanie polityki młodzieżowej, w Dzianiszu. Dobre spotkanie z 

młodymi ludźmi: świadomymi, chętnymi do działania, mającymi konkretne postulaty. W 

najbliższym czasie czekają nas wybory doi Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko. 09.11.2022 

r. - wieczorem spotkanie powitalne dotyczące XV konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie 

drogi do niepodległości”. W tym roku współorganizatorem powiatowych obchodów Święta 

niepodległości była Gmina Kościelisko. 10.11.2022 r. - w budynku naszego Urzędu Gminy 

przez cały dzień odbywał się XV finał konkursu: „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do 

niepodległości”, organizowanego przez Powiat Tatrzański. Gratulacje dla wszystkich 

startujących. W tym roku naszą gminę reprezentowali uczniowie szkoły w Dzianiszu, którzy 

wcześniej wygrali kwalifikację gminną, by móc wziąć udział w tym wydarzeniu. 11.11.2022 r. - 

święto niepodległości. Najpierw udział w biegu niepodlgbosci w Zakopanem. Po południu 

powiatowe obchody Święta Niepodległości, które odbyły się w Kościelisku. Dziękuję wszystkim 

osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości. Piękne, 

zorganizowane na dobrym poziomie wydarzenie, które zakończył koncert pieśni 

patriotycznych Martyny Kasprzyckiej. 14.11.2022 r. - Forum Wójtów w Krakowie 15.11.2022 r. 

- kolejne spotkanie z Prezes OSP Dzianisz Dolny Panią Bronisławą Kukulak i naczelnikiem 

Panem Andrzejem Styrczulą w temacie przygotowanie dokumentacji, z punktu widzenie SIWZ, 

przed ogłoszeniem właściwego postępowania przetargowego na przebudowę, rozbudowę 

budynku remizy OSP Dzianisz Dolny. 16.11.2022 r. - spotkanie z radnymi sołectwa Dzianisz i 

radnymi sołectwa Kościelisko w temacie projektu uchwały budżetowej na rok 2023. 

Przedstawienie planowanych na rok zadań do realizacji, omówienie ogólnej sytuacji 

budżetowej, to główne tematy spotkania. 17.11.2022 r. - udział w wizycie eksperckiej w 

ramach projektu “Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie 

energii geotermalnej” jak odbyła się w Chochołowskich Termach. Celem pogłębienia 

informacji. Chochołowskie Termy planują szersze zagospodarowanie potencjału 

energetycznego wody geotermalnej. Stąd w grę wchodzi budowa sieci ciepłowniczej w 

Witowie, która pozwoliłaby na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poprawę jakości 

życia mieszkańców i licznych turystów, a także stabilizację cen ciepła – zatem powinna 

stanowić dla nas wszystkich priorytet. W tej chwili chcemy aby powstała stosowana analiza, 



ekspertyza, która będzie stanowić pierwszy krok w kierunku określenia potencjału i 

możliwości w tym zakresie. 17.11.2022 r. - wieczorem udział w wydarzeniu „Dizajn a wzory 

regionó”w, w Domu Ludowym w Kościelisku. Pokaz mody, koncerty, podsumowanie 

warsztatów haftu realizowanych w ramach projektu. 18.11.2022 r. - spotkanie z projektantem 

dotyczącym rozwiązań koncepcyjnych dla miejsc: Roztoki, Pod Blachówką, i Budzówka w 

ramach powstającej dokumentacji projektowanej dla tych terenów. 18.11.2022 r. - spotkanie 

z projektantem opracowującym dokumentację projektową dla zadania: Budowa sieci 

wodociągowej w Witowie. Omówiliśmy stopień zaangażowania prac, występujące problemu 

w postaci braku zgód w niektórych miejscach i brak zgód na realizację przyłączy do budynków. 

18.11.2022 r. - spotkanie z radnymi sołectwa Witów w temacie projektu uchwały budżetowej 

na rok 2023. Przedstawienie planowanych na rok zadań do realizacji, omówienie ogólnej 

sytuacji budżetowej, to główne tematy spotkania. 19.11.2022 r. - udział w turnieju 

samorządowców w tenisie stołowym, jaki odbył się w powiecie Dąbrowskim. 21.11.2022 r. - 

udział w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki SEWIK, poświęconemu m.in. 

omówieniu korekty planu inwestycyjnego spółki na 2022 rok, 22.11.2022 r. - spotkanie na 

drodze dworskiej w Witowie, w temacie stanu prac, występujących w tym zakresie 

problemów. 23.11.2022 r. - udział w Komisji ds. Obywatelskich 23.11.2022 r. - spotkanie z 

przedstawicielami składów budowlanych z Witowa i Kościeliska , w temacie ustawy i 

opracowanych zasad związanych z dystrybucją węgla. 23.11.2022 r. - wideoczat 24.11.2022 r. 

- udział w posiedzeniu Komisji ds Ekonomiki. 25.112022 r. - spotkanie z dyrektorami naszych 

szkół, dotyczące budżetu dla szkolna rok 2023. Informacja z zamówień publicznych. Do 

najważniejszych postępowań jakie zostały przeprowadzone w okresie międzysecesyjnym 

należą… Preferencyjny zakup węgla – aktualne dane Szanowni Państwo. Na ostatniej sesji 

informowałem, ze jako samorząd gminny jesteśmy otwarci i widzimy potrzebę wyjścia 

naprzeciw występującej potrzebie pomocy w zaopatrzeniu naszych mieszkańców w węgiel. W 

ubiegłym tygodniu Gmina Kościelisko, podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A., 

niezbędną do rozpoczęcia dystrybucji węgla mieszkańcom, którzy złożyli wniosek o zakup 

preferencyjny paliwa stałego. Cena tony węgla nieworkowanego będzie wynosiła 1900 zł 

brutto. Cena ta zawiera transport do mieszkańca, bezpośrednio do gospodarstwa domowego. 

Węgiel pochodzić będzie z kopalni KWK Wesoła i KWK Piast – Ziemowit, i dostarczany będzie 

przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami (składami z Kościeliska i Witowa). Planując i 

realizując cały proces, chcieliśmy do niego podejść kompleksowo, tak aby sam zakup węgla i 

jego dystrybucja były rozwiązane prosto, wygodnie i szybko. Stąd też w kwocie 1900 zł brutto 

za tonę zawarte zostały wszystkie koszty z tym związane, łącznie z kosztami transportu do 

gospodarstw domowych. Przypominamy, że limit zakupu węgla po preferencyjnej cenie dla 

jednego gospodarstwa wynosi 1,5 tony do końca br. i tyle samo po nowym roku. Co teraz? / 

Kolejność działania: 1. Pracownik Gminy skontaktuje się z Państwem telefonicznie celem 

przekazania informacji, czy złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. O kolejności 

decydować będzie data złożenia wniosku. 2. Aby przyśpieszyć proces księgowania wpłat za 

zakup węgla, zostaną Państwo poproszeni o osobisty odbiór informacji o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku. Informacja ta będzie zwierać m.in.: numer rachunku bankowego, na 

który należy dokonać wpłaty za węgiel oraz numer tytułu przelewu, który będzie dla 

mieszkańców generowany indywidualnie. 3. Do tego czasu proszę nie dokonywać żadnych 

wpłat. Mówię o tym dlatego, że już teraz słyszmy o oszustach którzy mogą podszywać się pod 



pracowników urzędu Gminy, chcąc w ten sposób wyłudzić zapłatę. Przypomnę; numer 

rachunku bankowego, numer sprawy, będą podawane tylko i wyłącznie przy osobistym 

kontakcie w Urzędzie Gminy Kościelisko. Proszę w tym zakresie mieszkańców o czujność i 

ostrożność. 4. Po zaksięgowaniu wpłaty, składy zajmujące się transportem węgla do 

mieszkańca skontaktują się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu dostawy. Jeżeli 

ktoś z mieszkańców jeszcze nie złożył wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego, a 

chciałby to zrobić, ma jeszcze taką możliwość. Wnioski składamy na dzienniku podawczym. 

Informacja dotycząca dodatku węglowego i dodatku osłonowego. Na dzień 25.11.2022 r. 1 

758 osób złożyło wnioski o wypłatę dodatku węglowego, 1469 wniosków zostało 

rozpatrzonych. Z tego przyznano 1111 dodatków węglowych, wydano 80 decyzji odmownych i 

278 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia lub umorzono decyzją. Wypłacono 957 

dodatków węglowych na łączną kwotę 2 871 000,00 zł. Aktualnie przyznanych, ale nie 

wypłaconych jest 159 dodatków na łączną kwotę 477 000,00 zł, ponieważ Gmina nie 

otrzymała dotacji na ten cel. Na dzień 25.11.2022 r. 655 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. Rozpatrzono 389 wniosków, z tego 370 zostało przyznanych, wydano 13 decyzji 

odmownych i 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia lub umorzono decyzją. Gmina 

otrzymała dotację na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 2 931 480,00 zł a na wypłatę 

dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 2 400 000,00 zł Wnioski o 

dodatek węglowy i na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 

należy składać do 30 listopada 2022 r. Na dzień 25.11.2022 r. 1193 osoby złożyły wnioski o 

wypłatę dodatku osłonowego, 905 wniosków zostało rozpatrzonych. Z tego przyznano 870 

dodatków osłonowych, wydano 35 decyzji odmownych. Wnioski o dodatek osłonowy można 

było składać do 31 października 2022 r. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej są nadal 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. Ponadto niektóre złożone wnioski są 

weryfikowane poprzez wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania. Podziękowania dla 

pracowników OPS Kościelisko. Dziękuję. Na koniec Pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich, 

złożę serdeczne gratulacje dla młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Radny Adam 

Tracz, na co dzień Prezes Zarządu OSP Kościelisko i pracownik Komendy Powiatowej PSP w 

Zakopanem, w dniu 14.11 odebrał awans na pierwszy stopień oficerski. Gratuluję Adamie. 

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 do sprawozdania nie było.  

Prowadzący zarządził głosowanie-  

 

Głosowanie w sprawie: Kto jest za przyjęciem Sprawozdania Wójta z działalności 



międzysesyjnej? 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:30 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

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 28.11.2022 09:30 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:30 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:30 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:30 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:30 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:30 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:30 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:30 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:30 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:30 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:30 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:30 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:30 

 
W wyniku jawnego głosowania sprawozdanie Wójta zostało przyjęte jednogłośnie.  
 



 
 
4. Interpelacje i zapytania radnych-  Brak.  
 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej 
przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 
 
Referuje Dyrektor CUW  Agnieszka Pawlikowska: z dniem 27 października 2022 r. za sprawą 
ustawy z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych, zmodyfikowano zasady ustalania zwrotu kosztów dowozu dzieci i 
uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zmianie uległ sposób 
obliczania kosztów zwrotu przysługującego rodzicom. W świetle nowych regulacji, rada gminy 
ma ustalić stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, przy czym stawka nie może być niższa niż 
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o 
transporcie drogowym. Na podstawie art. 3 ustawy zmieniającej ustawę – Prawo oświatowe, 
strony umowy, zawartej w celu zwrotu kosztów dowozu muszą dostosować postanowienia 
umowy do znowelizowanych przepisów, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy 
zmieniającej – tj. do 26 grudnia 2022 r. Z tego względu, uchwała powinna zostać podjęta 
odpowiednio wcześniej, aby możliwe było jej skuteczne wejście w życie przed dokonaniem 
zmian w umowie z rodzicami. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Komisji Piotr Kopeć potwierdził, że  projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego Gminy  w dniu 24 

listopada  br.   

Pytań ani uwag nie było.  

Prowadzący zarządził Głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XLII/ 323/22  w 
sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców? 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:33 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze 

Uprawnionych: 15 Za: 13 

Zagłosowało: 13 Przeciw: 0 

Nieobecni: 2 Wstrzymało się: 0 

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe 

https://sip.lex.pl/#/document/21729243?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(34(a))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19244275?unitId=art(3)&cm=DOCUMENT


Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu 

1 Artur Bukowski Za 28.11.2022 09:34 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:34 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:33 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:33 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:33 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:33 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:33 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:33 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:33 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:33 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:33 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:33 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:33 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła uchwałę  nr XLII/ 

323/22 z dnia 28 listopada 2022 roku  w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów 

oraz rodziców.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXI/273/14 z dnia 27 maja 2014 roku, 

dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania 

tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 

Inspektor Katarzyna Gał –  do uchwały Nr XXXI/273/14 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w zakresie 



odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów oraz wysokości cen za te usługi zmienionej: uchwałą nr VIII/67/15 z dnia 30 

czerwca 2015 roku ; uchwałą nr XXXVII/287/18 z dnia 19 lipca 2018 roku ; uchwałą nr 

XXX/237/21 z dnia 29 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany jak w 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały . 

 

Przewodniczący Komisji Adam Tracz potwierdził, że  projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Komisji do spraw obywatelskich w dniu 23 listopada br.   

Pytań ani uwag nie było.  

Prowadzący zarządził Głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr 

XLII/324/22w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXI/273/14 z dnia 27 maja 2014 roku, 

dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi? 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:36 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

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 28.11.2022 09:37 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:36 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:36 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:36 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:36 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:36 



8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:37 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:36 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:36 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:36 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:36 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:36 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:36 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XLII/324/22 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXI/273/14 z dnia 

27 maja 2014 roku, dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 

Gminę Kościelisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

 

Inspektor Katarzyna Gał - w uchwale Rady Gminy Kościelisko nr XXXII/258/22 z dnia 10 lutego 

2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 poz. 1088) w § 1 w pkt 2 lit. 

d otrzymuje brzmienie: „d) 400,00 zł brutto za pojemnik o pojemności 1100 l;” 

Przewodniczący Komisji Adam Tracz  potwierdził, że  projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Komisji do spraw obywatelskich w dniu 23 listopada br.   

Pytań ani uwag nie było.  

Prowadzący zarządził Głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XLII/ 325/22 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy?  



Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:39 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

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 28.11.2022 09:39 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:39 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:39 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:39 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:39 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:39 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:39 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:39 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:39 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:39 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:39 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:39 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:39 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XLII/325/22 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

 



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

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

Województwa Małopolskiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

8. 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 

 

Inspektor Katarzyna Gał – ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w 

wysokości: 

a) 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkujących we 

wspólnym gospodarstwie domowym, 

b) 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku od piątej i każdej kolejnej osoby 

zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Ustala stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji gdy 

nie jest wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w 

wysokości 78,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

Zwalnia się w części z opłaty, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostownikach przydomowych, w ten sposób, że opłata ulega obniżeniu o kwotę 2,00 zł od 

każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Kolejny paragraf określa stawkę opłaty za 

każdy pojemnik lub worek na odpady zbierane w sposób selektywny.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Tracz  potwierdził, że  projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Komisji do spraw obywatelskich w dniu 23 listopada br.   

Radny Władysław Długosz: „Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie i 

Szanowni Radni, po prostu znowu będzie społeczeństwo oburzone, ponieważ dostali prezent 

na święta, ale to wynika z pewnej ekonomii i tak dalej. Inflacja i wojna na Ukrainie 

spowodowała, że w sytuacji jesteśmy takiej, w jakiej jesteśmy i po prostu nie jest to dla 

naszych mieszkańców przyjemnością. Sam nie jestem z tego zadowolony, bo śmieci więcej nie 

produkuję, jak produkowałem, a po prostu podwyżka jest, także tyle chciałem powiedzieć na 

ten temat.” 

Więcej uwag nie było.  

Prowadzący zarządził głosowanie- Głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr 

XLII/326/22 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? 

 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:43 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

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 28.11.2022 09:44 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:44 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:44 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:43 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:43 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:44 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:44 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:43 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:44 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:43 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:44 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:43 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:43 



 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XLII/326/22 z dnia 28 listopada 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. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości określonej dla nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy? 

 

Inspektor Katarzyna Gał - na mocy ustawy z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 

od 1.01.2022 r. ustalono nowe brzmienie przepisów pozwalających kształtować podstawę 

prawną do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy, i innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Na terenie Gminy Kościelisko właściciele 43 nieruchomości ponoszą opłaty od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

ryczałtową stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok. Wpływ z ww. 

tytułu opłat w 2022 roku wynosi 10 480,00 zł.  

W związku z kalkulacją gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok w przypadku odbioru 

odpadów z ww. nieruchomości jak dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli według 

stawki od pojemnika wpływ z opłat na podstawie odczytów z kodów kreskowych wyniósłby 14 

224,00 zł – stan na 30 wrzesień 2022 rok. 

Na uwagę należy zwrócić, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

obowiązek powstaje za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości (a 

zatem również bez względu na powstawanie odpadów komunalnych). 

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

Przewodniczący Komisji Adam Tracz  potwierdził, że  projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Komisji do spraw obywatelskich w dniu 23 listopada br.   



Pytań ani uwag nie było.  

Prowadzący zarządził głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XLII/ 327/22 

w sprawie obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości określonej dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:46 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

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 28.11.2022 09:46 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:46 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:46 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:46 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:46 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:46 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:46 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:46 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:46 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:46 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:46 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:46 



15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:46 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XLII/327/22 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie obowiązku ponoszenia przez właścicieli 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej dla nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Michniak - po rozpoznaniu skargi z 

dnia 24.10.2022 roku ( data wpływu do Urzędu 31.10.22) na działalność Wójta Gminy 

Kościelisko, dotyczącej zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

szkoły ponadpodstawowej  postanawia się uznać skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi 

załącznik do uchwały.  

 

Pytań ani uwag nie było. 

Prowadzący zarządził głosowanie -  

Głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XLII/ 328/22  w sprawie rozpatrzenia 

skargi? 

 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:48 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

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 28.11.2022 09:48 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:48 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:48 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:48 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:48 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:48 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:48 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:48 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:48 

11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:48 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:48 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:48 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:48 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XLII/328/22 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi skarżącemu w sprawie 

sposobu rozpatrzenia skargi przez Radę. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 obejmują: 

a) Zwiększenie dochodów na kwotę 2.671.160,00 zł 
b) Zwiększenie wydatków na kwotę 2.531.160,00 zł 
c) Zwiększenie rozchodów na kwotę 140.000,00 zł 

 



W zakresie dochodów zwiększenie o kwotę 2.671.160,00 zł związane jest: 

- ze zwiększonymi wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

w obrocie hurtowym i wpływów z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

łącznej kwocie 79.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii; 

- ze zwiększonymi wpływami z podatku od nieruchomości, które po stronie wydatków zostały 

przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach: 

a) 75023 Urzędy gmin, 

b) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, 

c) 75412 Ochotnicze straże pożarne, 

d) 75416 Straż gminna, 

e) 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 

jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 

f) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 

g) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

h) 92116 Biblioteki 

Środki te pozwolą poszczególnym jednostkom na realizację zadań i regulowanie zobowiązań do 

końca bieżącego roku. 

Z wpływów tych zostanie również zwiększony rozchód w kwocie 140.000,00 zł z 

przeznaczeniem na finansowanie pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie 

na finansowanie zadania pn.”Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Witów, poprzez 

budowę ogólnodostępnego parkingu oraz budowę siłowni zewnętrznej dostosowanej również 

dla osób niepełnosprawnych”. Zadanie to zostanie rozliczone jeszcze w bieżącym roku ale 

refundacja wpłynie dopiero w roku przyszłym stąd konieczność takiej zmiany,  

- Zwiększamy również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.997.160 zł.  

Środki te są wykazane w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zarówno po stronie dochodów 

jaki i wydatków. Tym samym zabezpieczamy dalsze wypłaty  dodatków dla gospodarstw 

domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku węglowego.  

- zwiększamy o kwotę 145.000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie  dochody jak i wydatki. 

Środki te pochodzą z opłat za obiad w części stanowiącej koszty tzw. wsadu do kotła i również 

na ten sam cel zostały przeznaczone po stronie wydatków. 

Zabezpieczono środki zgodnie z załącznikiem 2.1 na ostateczne rozliczenie zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Salamandra etap I. 

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o 140.000,00 zł co zostało przedstawione w załączniku nr 

3. 



Zaś załączniki 4,5,6 są związane z wprowadzonymi zmianami.  

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego. 

Proszę więc Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały wraz z autopoprawką w formie 

załącznika nr 6.” 

Pytań ani uwag nie było.  

Przewodniczący Komisji Piotr Kopeć potwierdził, że  projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego Gminy  w dniu 24 

listopada  br.   

Prowadzący zarządził głosowanie- Głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr 
XLII/329/22  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2022? 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:53 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

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 28.11.2022 09:53 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:53 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:53 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:53 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:53 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:53 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:53 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:53 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:53 



11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:53 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:53 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:53 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:53 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XLII/329/22 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na 

rok 2022. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

12. 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 zadania pn.: 
 

- „Przebudowa drogi gminnej K420081 – ul. Salamandra od km 0+003,65 do km 0+990,00 (z 

wyłączeniem 0+790,00-0+870,00) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”; 

b) dopisanie do wykazu zadań wieloletnich następujących zadań i ustalenie limitu 
wydatków dla nich: 
 

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelisko – wykonywanie zadań 
własnych gminy”; 
 
- „Bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury komunalnej – wykonywanie zadań własnych 
gminy”. 



 

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

Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022-2040.” 

Pytań ani uwag nie było.  

Przewodniczący Komisji Piotr Kopeć potwierdził, że  projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego Gminy  w dniu 24 

listopada  br.   

Prowadzący zarządził głosowanie-  

Głosowanie w sprawie: Kto jest za podjęciem uchwały nr XLII/330/22 w  sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2040? 

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 28.11.2022 09:55 

Tryb głosowania: Zwykła większość Miejsce:  

 

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 28.11.2022 09:55 

2 Janusz Czernik Za 28.11.2022 09:55 

3 Władysław Długosz Za 28.11.2022 09:55 

4 Mieczysław Dzierzęga Za 28.11.2022 09:55 

5 Piotr Kopeć Za 28.11.2022 09:55 

6 Maciej Krzeptowski Nieobecny ------------ 

7 Małgorzata Lasak Za 28.11.2022 09:55 

8 Ryszard Mądry Za 28.11.2022 09:55 

9 Paweł Michniak Za 28.11.2022 09:55 

10 Mateusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:55 



11 Tadeusz Nędza-Kubiniec Za 28.11.2022 09:55 

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

13 Stanisław Staszel Za 28.11.2022 09:55 

14 Adam Tracz Za 28.11.2022 09:55 

15 Wojciech Urbaś Za 28.11.2022 09:55 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XLII/330/22 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2022-2040. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

13. Sprawy bieżące i 14. Wolne wnioski  

Radny Mieczysław Dzierzęga: „Dzień dobry, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie 

Wójcie, Szanowni Goście. Ja w imieniu mieszkańców i sąsiadów, przede wszystkim. To, co nam 

zgotowała, powiem szczerze przedtem dwie firmy, teraz jedna to brak słów już do 

postępowania tej ostatniej teraz firmy. Bo to co się działo akurat przy ostatnim niedużym 

dzięki Bogu nie dużym opadzie. Akurat firma oczyszczająca, wracając akurat od mojej posesji, 

gdzie jest akurat zostawiony głaz betonowy. No i babka, która jechała z góry, z dołu jechała 

odśnieżarka, no i babka wjechała prosto na ten głaz no i niestety wycofanie. Nie było szans po 

prostu wycofać, a powiem szczerze dalej powiem jak. Tydzień wcześniej akurat z firmą 

rozmawiałem i prosiłem ich, żeby ten głaz raczej i usunąć z tej drogi, bo jest to nie dość tego, 

że prawie pół drogi to jeszcze w dodatku na podjeździe. Niestety to nie zostało wykonane. 

Postanowiłem to akurat po tym incydencie już był akurat w czwartek i piątek ta firma też 

powiem szczerze wiele do życzenia pozostawia ta robota, co robią i dzisiaj znowu jechali tym 

samym sprzętem, którym poprzednio ubijali to akurat pobocze, no tylko że wiesz Panie tu 

akurat ubijanie to wygląda tak znać, jakby przywieźli żwir i oczywiście zabawkę do ubijania, bo 

nie jest to ubijarka konkretna, tylko do testów zabawka. Nie tylko w moich oczach, ale i 

sąsiadów. Dobrze by było, gdyby nie wiem kto, ale z gminy zobaczył, jak wygląda od czwartku 

pobocze, które zostało ubijane przez firmy i dzisiaj znowu jadąc, kiedy dzisiaj jest trochę 

bardziej zamarznięte. Spieszyłem się na sesję, więc nie miałem czasu, żeby z nimi 

porozmawiać, ale proszę Panie Wójcie o interwencję, żeby rzeczywiście ta firma te pobocza 

zostawiała w takim stanie, żebyśmy nie musieli robić tego, co dotychczas, bo mówię Panu, i 

niestety, co chwilę zdarza się na tej drodze po prostu kolizja i opóźnienia. Nie raz do 2 godzin 

dochodzące, żeby można rozładować, gdzie nie dużo, bo 3, 4 samochody stoją. Ale niestety 

nie jest możliwe przejechanie normalnie tej drogi. Dziękuję bardzo.” 

 



Dziękuję pięknie. Czy Wójt od razu chce się do tego ustosunkować? Bardzo proszę. 

Wójt Gminy Roman Krupa: „ Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja cały czas 

przypominam odnośnie tego tematu i drogi Dworskiej, że jesteśmy w trakcie inwestycji w 

takim, a nie innym czasie, kiedy ta inwestycja jest prowadzona, ja sobie zdaje z tego sprawę, 

że niesie ona ze sobą trudności, tylko też chciałbym w tym zakresie prosić o wyrozumiałość, 

bo mówimy o dwóch zadaniach, które są realizowane. Pierwsze zadanie dotyczy budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia, która w przyszłości ma zaopatrywać Witów, a drugie związane 

jest z remontem drogi Dworskiej. Te 2 inwestycje na siebie się nakładają. Firmy sobie 

towarzyszą, pozostawiając czasem takie warunki, o których wolelibyśmy nie myśleć, tym 

niemniej mam nadzieję, że Radny to potwierdzi. W ostatnim czasie nastąpiła poprawa. My 

spotkaliśmy się, o czym Państwa informowałem na drodze Dworskiej w ostatnim czasie 

wspólnie z Inspektorem Nadzoru i tutaj zleciliśmy firmie remontującej poprawę stanu rzeczy 

w zakresie jednego z poboczy. Dzisiaj się przejadę, Panie Radny, wracając i popatrzę, jak to 

pobocze wygląda przed sezonem zimowym, wykorzystując tę pogodę, która przed nami, bo 

ona w tym tygodniu ma dopisywać. Postaram się, żeby żeby ten stan się rzeczywiście 

poprawił, ale proszę nie oczekiwać, że do zakończenia tego remontu nie będziemy mówić o 

utrudnieniach, bo niestety będą się pojawiały. Jest to odcinek wąski w sytuacji, kiedy w tej 

chwili jest budowana sieć gazowa. Firma, realizująca to zadanie musi zająć określony pas 

drogi, by to zadanie móc realizować, ale tak, jak Pan Radny, ja również przyznam szczerze 

mam zastrzeżenia i postaram się, żeby one w najbliższych dniach zostały usunięte. Spotykam 

się tak, jak powiedziałem wcześniej z Inspektorem Nadzoru w tej kwestii regularnie. Dzisiaj 

kolejny monit z mojej strony się pojawi tak, żeby nie tylko te zabawki były zweryfikowane, ale 

również to, co dzieje się w pozostałym zakresie. Również przy budowie sieci gazowej. 

Wyglądało  to lepiej, ale cały czas Państwa Radnych i Mieszkańców proszę w tym zakresie o 

wyrozumiałość i cierpliwość. Ten stan rzeczy potrwa jeszcze kilka miesięcy, ale później ta 

droga już zyska zupełnie inny obraz. Lepiej chyba teraz w ramach tego remontu drogi 

pomęczyć się trochę i wykonać też budowę Sieci gazowej tak, żeby do tego zadania w 

przyszłości nie wracać i mówić o kompleksowym remoncie. Tym niemniej zapisałem sobie te 

wszystkie kwestie, które były tutaj przez Pana Radnego poruszone i po dzisiejszej sesji 

skontaktuję się z Inspektorem Nadzoru i wykonawcą tego zadania. Dziękuję.” 

Radny Dzierzęga: „Jeszcze raz Panie Wójcie, powiem szczerze, że mi akurat tu, co do 

sąsiadów, mieszkańców, ponieważ mają cierpliwość i wytrzymałość.  Tylko, że chcemy po 

prostu, żebyśmy byli traktowani poważnie przez firmę, która remontuje, bo trochę to jest 

niepoważne, bo tutaj nie trzeba nawet inżyniera ani speca Co do gazowników było jedno 

zastrzeżenie, że powiem grodzą trochę za szeroko niż. Ale tutaj firma się wycofała. W tej 

chwili nie robi, ale ta firma, która robi ten technologiczny kanał, to to jest po prostu porażka. 

W tej chwili jeżeli jadą ciągnikiem z ciężarem, dobrze by było, gdyby przejechali tym 

ciągnikiem przed ubijaniem, przejechali tym poboczem, ubili to, a później dopiero zasypywali, 

a oni zasypują, sypiąc to praktycznie w nieubite błoto i tak się dzieje, jak się dzieje, że po 

prostu po tym robota jest daremno. Gdyby przejechali najpierw tym ciągnikiem z ciężarem 

ubili to błoto i później zasypali nie miałbym problemu i nie miałyby miejsca te zdarzenia. To 

nie trzeba dużo, tylko to odrobinę dobrej woli, żeby usłuchać to, co akurat mieszkańcy 

proponują, bo nie trzeba filozofa do  tego, ale niestety ci, którzy to wykonują, zachowują się, 



jakby byli wszystkowiedzący i najlepiej, a później efekty skupiają się przede wszystkim na 

mnie. Później stają do mnie ludzie na podwórku, jakby krzyczą, do mnie w tej pretensji, co 

mogę to robię, ale interwencje też możecie wy tak samo złożyć do urzędu gminy. Staramy się, 

zgłaszany to akurat firmie, ale firma praktycznie lekceważy to wszystko. Bo przecież  leży od 

samego początku ten głaz na środku drogi i do dziś, a nie powinien, bo było wiele interwencji 

mieszkańców odnośnie tego. Nie chce już powiedzieć ile, bo nie nie liczyłem, ale ileś tam razy. 

Już zwłaszcza przede wszystkim do dziś to leży i dlatego tutaj akurat Panie Wójcie, Pana nie 

winię za ten stan, tylko niestety firma, nawet gazownicy, gdy przejechałem ostatnio, kiedy 

kiedy był problem zwróciłem uwagę, żeby trochę udrożnili, żeby można było przejechać, to 

usunęli. Przejechałem nie było problemu, a ta firma, niestety nie ma dyskusji z nimi. 

Także tutaj Przepraszam, że akurat taki mój głos, ale to nie jest mój głos. 

Także Panie Wójcie przepraszam, że takie rozgoryczenie, ale niestety nie tylko moje, dziękuję 

bardzo. 

Wójt Gminy Roman Krupa: „Ja tylko się odniosę się do tego, o czym wspomniał Pan Radny 

jako radni, zwłaszcza z danego obszaru z danej części sołectwa macie, jak najbardziej prawo 

do tego, żeby zwrócić uwagę wykonawcy. Oczywiście ja zawsze proszę o taką informację 

zwrotną, że taka rozmowa miała miejsce, ale Pan Radny, jeżeli przejeżdża obok wykonawcy, to 

śmiało mu na pewne aspekty związane z remontem drogi proszę zwracać uwagę. Nie 

odwracać tej głowy, na bieżąco reagować, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby ten remont 

przebiegał w, jak najmniejszych trudnościach, które są z tym związane. Co do współpracy z 

firmą. Będę na ten temat też dzisiaj rozmawiał, ale rozumiem, że jeżeli wiecie, że dany 

fragment drogi jest zamknięty tutaj, jak i w innych miejscach, można dzień wcześniej ten 

samochód zostawić poza fragmentem wykonywanej aktualnie roboty, więc tutaj ja zwrócę też 

zarówno firmie, Polskiej Spółce Gazownictwa, jak i Stachoniowi, żeby w tym zakresie 

komunikacja z mieszkańcami się poprawiła. Przed nami trudny miesiące, bo wiemy, że że zima 

bywa mało łaskawa z punktu widzenia różnic temperatury dla tej drogi. No to też miejmy taką 

świadomość. Dziękuję za ten monit w tym zakresie. Dziękuję.” 

Radny Władysław Długosz: „Szanowni Panowie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie, 

Szanowni Radni. Ja tutaj też parę zdań powiem, ponieważ sytuacja jest wyjątkowo trudna, 

ponieważ ta droga nie zbyt szeroka. Ją w 90 zbudowali, jako drogę taką dla samochodów 

osobowych. Tą drogą jeździły wszystkie najcięższe pojazdy i to wszystko elegancko tamtędy 

szło i w dobrym kierunku. Natomiast postanowiono tę drogę wyremontować, ponieważ 

wszystko niszczy, zużywa się. I materiał, i stale, i człowiek się starzeje i tak dalej także to jest 

logiczne. Natomiast, proszę Państwa, firma Stachonia nie wiem, czy ma jakieś przywileje 

specjalne, bo od samego początku robią partactwo, niesamowite partactwo i jak można po 

prostu kopać ziemię i tą samą ziemią zaczepować dziura do samej nawierzchni, przecież 

powinna być rezerwa zostawiona. Tu chodzi o 30 cm i zasypana jakimś żwirem, bo kiedy 

zrozumiałem, że jutro będzie korytowanie tej drogi to by się mijało z celem, ale korytowanie w 

tym roku nie nastąpiło nawet od drogi wojewódzkiej, tak jakby mieli spotkanie przy moście, że 

będzie ten odcinek zrobiony. Firma Stachonia nic nie zrobiła. Robił to podwykonawca po 

prostu. Efekt jest taki, że byłoby to wszystko w porządku, jakby przynajmniej było wyrównane, 

ale w tej chwili jest już prawie zima. Mówili starzy ludzie i to jest prawdą, że w zimie to kropla 



deszczu, beczka błota, a na wiosnę beczka wody, kropla błota. W tej chwili sytuacja się tak 

pogarsza, że ludzie się mijają, bo firma gazowa robi według założenia, co mu geodeta wytyczył 

tam przejeżdżałem dzień w dzień, widziałem to. Ma wytyczony szlak przez geodetę i oni tym 

szlakiem idą, nie zbaczają, bo nie wolno, ale przynajmniej po sobie zostawiają porządek. Czy to 

robią wolno? Trudno mi to tak do końca określić, ale te nie ma tam wielkich efektów, ale 

przynajmniej zostawiają po sobie porządek, utwardzają i tak dalej. Żeby firma Stachonia tak 

robiła. Tu nie byłoby żadnej nagonki, ani na tamtą osobę żadnych pomówień, że jest coś nie 

tak i tak dalej. Wójtowi też nie jest przyjemnie słuchać, co chwila o tym samym, bo ma po 

prostu swoich pracowników Pan Wojtek Stoch. Panie Wójcie i ja bym z tym zrobił porządek w 

taki sposób, żeby doprowadzić ich do pionu po kolei według według swoich kompetencji, a nie 

to, że po prostu dobra będzie lepiej, będzie dobry, to nie jest Wójta rolą, żeby jeździł do firmy 

i mówił "Słuchajcie, źle robicie" Wóta rolą najwyżej  co rozwiązać umowę, narzucić kary 

umowne i do widzenia. Tak powinno być. 

Taka jest prawda, ludzie mają to do siebie, że narzekają i gnoją prostu później kogo popadnie 

radnych i tak dalej. Mnie też nie jedna osoba mówi: "Jak to robicie? Miał być most też 

zrobiony?". Ani Panowie Przewodniczący Rady, ani Przewodniczący Komisji tej czy tamtej, ani 

żaden Radnych tego nie pośpieszy, bo my nie jesteśmy wykonawcami, oni dopiero dźwigary 

położyli. Dwa, zanim zazbroją, to po prostu jeszcze trochę potrwa. Także 1 stycznia jeszcze nie 

będzie most otwarty, nie ma mowy z mojego przewidzenia. Z mojego punktu widzenia po 

prostu i tak dalej. Także w tej chwili, co oni robią to jest musztarda po obiedzie. Jak można, 

mają walce małe, ktoś by walcem przejechał, zasypał, zawalcował i tak dalej. Ja tu kiedyś 

spotkałem na dole Pana Kierownika i tego chyba Stachonia, ja mówię chłopie co ty robisz, co 

ty robisz? Ta sprawa powinna iść do prokuratury, bo już ludziom tam pomarły podwozia i tak 

dalej. Co ty robisz, człowieku, nic nie robisz w tym kierunku, co masz robić? Dziś jest takie 

prawo, że można za mówienie prawdy jeszcze oberwać za artykuł 212Zresztą już miałem 

jedną sprawę tego typu no i trzeba uważać, no Panie Wójcie niech Pan się nie obraża, bo cały 

ciężar jest na Pana.” 

Nawiąże, jeżeli pozwolicie tak, jak kiedyś na temat tego ZarząduDróg Wojewódzkich. Było 

napisane pismo, do Wójta przyszło tak, jak ubolewamy, co Ci Radni wyrabiają? To my mamy 

Wójta zakatować, że Zarząd Dróg Wojewódzkich, zarząd dróg nic nie robi, a no to znaczy nic 

nie robi w tym kierunku, żeby było zrobione? To zarząd został poruszony i efekt jest, ale dla 

Wójta też nie jest wygodna sprawa, bo w Unii patrzą, jak tak będzie, to nasza współpraca się 

nie będzie układać. Współpraca się powinna układać w taki sposób, żeby była współpraca z 

jednej i z 2 strony, żeby było tak naprawdę wzajemne zrozumienie.Panie Wójcie ma pan 

pracowników, ja nie będę pouczał. Zresztą Wójt jest operatywnym człowiekiem i wie, co ma 

zrobić i tak dalej. Ale jak człowiek nie może przejechać tu jest bardzo poważny problem. Także 

tutaj moje słowa kierowane są w dobrej wierze, także nikogo nie chcę obrazić i Wójta 

doskonale rozumiem, że takie słowa nie są miłymi słowami dość często tutaj powtarzanymi, 

bo dzień jest mały i teraz tak mówiąc naprawdę poważnie, jak przyjdzie 15 ° mrozu no to 

wtedy pobocza będą utwardzone tak na serio, bo po prostu nie będą siadać. Także daj Boże, 

żeby przyszedł nowy rok. Inwestycja zaczęła się tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia, żeby 

nastąpiło korytowanie i utwardzanie. I tego trzeba przypilnować. Mówię tego trzeba 

przypilnować, czy też 60 cm będzie wyłożone i nie tylko, bo może być z powrotem przyłożone. 



Panie Przewodniczący za uwagę, moje słowa proszę przyjąć, jako po prostu słowa w dobrej 

wierze. Tak, bo takie cwaniactwo jest. Dziękuję.” 

Wójt Gminy Roman Krupa: „ Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mimo tych narzekań, jak 

to Pan Władysław powiedział tego, że mieszkańcy psioczą. Generalnie mam takie poczucie, że 

jesteście zadowoleni z tego, że ten remont ma miejsce na tej drodze i mimo, że on toczy się z 

różnymi trudnościami to jednak słuchajcie, ma miejsce nie było to łatwe i proste. Udało się na 

to pozyskać środki. Ja cały czas, kiedy oceniacie tę inwestycję, przypomnę, jesteśmy przed 

właściwym korytowaniem, korytowanie całości, szerokości drogi w trakcie będzie miało 

miejsce na wiosnę. Cała masa, która dzisiaj jest zasypywana, będzie na nowo zbierana Panie 

Władysławie. O jakość tych robót finalnie się nie martwię. Jest Inspektor Nadzoru, są Radni, 

jest Pana osoba, więc myślę, że tutaj dobrze zostanie to przypilnowane. Nie tak dawno, bo 

sesję jedną albo dwie sesje do tyłu Pan też się martwił o to, jak będzie wykonywany remont, a 

po tym remoncie sam Pan przyznał, że to jest taka jakość, jakiej tutaj gminie wcześniej nie 

było, więc proszę was w tym względzie o wyrozumiałość i cierpliwość, tak, jak miało to miejsce 

przy Salamandrze, przy innych odcinkach na starej drodze, w Witowie, tutaj ta droga ma takie, 

a nie inne możliwości w zakresie minięcia się takich kwestii związanych z korzystaniem dnia 

codziennego, a nie inne i ciężko nam jest to przeskoczyć. 

Ja sobie zorganizuje kolejne spotkanie z Inspektorem Nadzoru, z wykonawcą i w najbliższym 

czasie tutaj odpowiednia poprawa, proszę mi wierzyć w tym zakresie, w tym miejscu tam 

nastąpi.” 

Radny Paweł Michniak: „Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni. Ja chciałem 

jeszcze dodać do tej sprawy, że może, jak się uda uruchomić ten most to trochę ulży to 

mieszkańcom, jak będą kopać z jednej strony to się 2 drogą wyjedzie. Proszę trzymać Panie 

Wójcie rękę na pulsie, żeby trochę ulżyć mieszkańcom, bo tu Radny Dzierzęga później dostaje 

baty od tych mieszkańców, bo jest tam na pierwszej linii frontu i później musi tutaj też 

poskarżyć o tym wszystkim. Natomiast chciałem jeszcze tutaj jedną sprawę poruszyć, 

korzystając, że Pan Redaktor jest na sali. Do końca miesiąca listopada przedsiębiorcy, którzy 

chcą zachować tę gwarancję ceny prądu muszą złożyć w Tauronie oświadczenie. Sprawa nie 

jest nagłośniona. Nie wiadomo, dlaczego. To oświadczenie można pobrać na stronie Taurona i 

trzeba koniecznie złożyć. Jutro jeszcze można w Zakopanem, bo w środę zamknięte. Tauron w 

Zakopane może dopiero. Jeśl nie złożono, to później nie wiadomo, co się może stać. Ostatnio 

była taka sytuacja, że w Rzeszowie, w jednej restauracji z dnia na dzień podniesiono z 5000 na 

21000 prąd i tu restauracja zbankrutowała. Także sprawa dosyć poważna i mam nadzieję, że 

nasze jednostki też już poskładają to oświadczenie, bo też jest ta nowa, samorządowa, też 

miałem składać także tyle w tym temacie. Dziękuję. „ 

Czy ktoś jeszcze z Pań, Panów Radnych? 

Wójt Gminy Roman Krupa: „Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, to o czym wspomniał Pan 

Radny jest bardzo ważne. My będziemy to też poprzez swoje kanały informacyjne 

komunikowali, bo rzeczywiści do 30 listopada taka możliwość jest, żeby skorzystać z tańszej 

oferty z cen na prąd od 1 grudnia. Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi do 30 listopada, może 

to oczywiście zrobić w grudniu. Tylko wtedy ten moment rozliczeniowy przesuwa się o jeden 



miesiąc. Będziemy dzisiaj, o tym też mówili, o tym przypominali, jeżeli idzie o jednostki 

gminne, organizacyjne tutaj takiej potrzeby nie mamy. Mamy gwarantowaną cenę poniżej tej 

kwoty, o której jest mowa w ustawie do końcaroku przyszłego, więc tutaj z tej możliwości 

korzystać nie musimy i na dzisiaj takiej potrzeby składania specjalnego wniosku nie ma. 

Dziękuję pięknie.” 

Radny Piotr Kopeć: „Wysoka Rado, przypomnę, że trwają prace nad budżetem, tutaj Pan Wójt 

już referował projekt budżetu na ostatnim posiedzeniu Komisji, jeśli będzie potrzeba w innych 

komisjach to dobrze byłoby, aby te posiedzenia odbyły się w najbliższym czasie, dlatego, że 

Komisja Ekonomiki jest planowana na około 20 grudnia. Chcielibyśmy przed świętami przyjąć 

budżet na przyszły rok. Prosiłbym o sposób na uzgodnienia, ewentualnie jeszcze wnioski. 

Dziękuję.”  

Przewodniczący Rady Artur Bukowski: „Dziękuję pięknie, czy ktoś z Pań i Panów Radnych? Nie 

widzę. Szanowni Państwo, więc został głos jeszcze mi, odpowiadając Panie Władysławie na 

pismo złożone przez Pana, dotyczące mojej ostatniej wypowiedzi na sesji, tak, jak się 

zobowiązałem w tym miejscu wycofuje się ze słów i Pana przepraszam, że pisma i takiego 

załącznika Protokołu Komisji Rewizyjnej nie było. Było z 7 czerwca 2019 roku. Nie będę się nad 

tym rozwodził. Uważam, że to nie jest miejsce, gdzie powinniśmy o tym dyskutować. Czekami 

tak, jak jest w tym protokole zaznaczone, że Komisja będzie na bieżąco kontrolowała sprawę 

odśnieżania? Myślę, że to będzie trwało dalej, ale czekam, myślę nie tylko ja na 

konstruktywne wnioski, które pozwolą nam obniżyć koszty odśnieżania i na tym chciałbym 

zakończyć  ten temat. 

Radny Władysław Długosz: „Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za te słowa i, 

żeby koszty obniżyć, bo na przyszły rok będzie proszę Pana i Szanowni Państwo podobnie. To 

znaczy te same firmy, a jakby były jakieś zgrzyty między urzędem a nimi to oni powiedzą, to w 

takim razie my nie będziemy odśnieżać. Wtedy nastąpi krach, bo ich na to stać, bo mają 

pieniądze. To nie o pieniądze Pana Wójta absolutnie, ale do tego doszło w poprzednich 

władzach. Pan Przewodniczący chyba mi przyzna rację, bo takie specyfikacje zostały 

wymyślone, że ja nawet synowi nie mogłem. Nie mówię dlatego, że mój syn tego nie robi, ale 

mówię, że doprowadzili do tego, że nie można poznając sprzętu nawet synu od ojca. To jest 

parodia. A co to kogo obchodzi? A kiedy znowu musiałem, ponieważ droga była auto i auto też 

bało się zjechać i proszę Państwa, jeżeli tak pójdzie dalej. To moja propozycja była już dawno 

zakupić sprzęt i odpłużać sobie we własnym zakresie i nie trzeba mądrych kierowców, tylko, 

żeby po prostu robili to z sercem i wtedy się skończy. Skończy się kombinowanie, nie trzeba 

będzie żadnych GPS-ów, bo GPS-y tego nie rozwiążą. Pracownik urzędu patrzy jadą, to dziś też 

pewnie jeździli. Dziś też na pewno użyli, no i zobaczymy zrobię kontrolę, zobaczymy, jak to 

pójdzie i tak dalej, i tak dalej. Ja Jestem zwolennikiem, żeby pewne sprawy ukryć, pewne 

granice nie mogą być przekroczone są bardzo poważne. Nasza gmina jest w sytuacji takiej że 

dziś nie ma za bardzo manewru nie podpisania umowy. Ale jeszcze powrócę do poprzedniego 

stanu, jak była jeszcze gmina tam za poprzednika Wójta. Kiedy się zrobiła taka specyfikacja, w 

Kościelisku nie było chętnego do odśnieżenia, a więc Kuba Bednarz był namawiany 

niejednokrotnie, żeby się zgodził odpłużać, a Kuba Bednarz i niestety przy pomocy innych 

kolesiów po prostu odpłużał  przez zimę i efekt jest taki, Panie Przewodniczący, jak tam jest w 



tym protokole. Zresztą on się wycofał z tego i nie chce odpłużać . Bo po prostu jest wielka 

odpowiedzialność i trzeba po prostu robić to z sercem, a oprócz tego jeszcze trzeba robić to 

zgodnie z jakąś kroniką, rzeczywistością danego dnia. Dziś piękna pogoda, śniegu zero. Jest, co 

odpłużać, nie ma, jest czasem cały miesiąc, a zaczną się opady przez tydzień, 2, 3, to wtedy 

trzeba po prostu dołożyć do tego interesu sobą, żeby ten sprzęt nadążył odpłużać, chociaż nie 

zawsze się to uda. Aura jest bardzo trudna, ale takich zim w tej chwili nie ma, jak pewnego 

razu przez miesiąc nie wyszło słońce. To nie jest krytyka, poprostu to jest okropne, duże 

pieniądze na to odśnieżanie idą. Musimy się zastanowić nad tym, jeżeli dalej tak pójdzie, to 

trzeba zakupić sprzęt i po prostu będziemy gospodarzem na własnąrękę. Chyba się wszyscy z 

tym zgodzimy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Powtórzę jeszcze raz, proszę o 

konstruktywne propozycje rozwiązania problemu.” 

Panie wójcie, Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących, wolnych wniosków. 

Nie widzę, zatem kończę dzisiejszą sesję XLII dziękuję pięknie, życzę miłego dnia. 

 

15. Zakończenie obrad 

 

Na tym o godz. 11.00 Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLII Sesji Rady Gminy 

Kościelisko. Zwrócił się do radnych Piotra Kopeć i Stanisława Staszela o zapoznanie się z 

protokołem sesji.  

       Protokół sporządziła: Aniela Ustupska 


