
Protokół XXXIX Zwyczajnej SESJI RADY  GMINY  KOŚCIELISKO 

odbytej w dniu 31 sierpnia  2022 r. w  godz. 9.00 – 11.00 na Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Artur Bukowski otwarł XXXIX Zwyczajną  Sesję Rady 

Gminy Kościelisko. 

 

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

przedstawicieli jednostek, którzy będą referować uchwały. 

Stwierdził, że na 15 radnych Gminy Kościelisko  obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.  

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

 

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

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelisko  

3. Interpelacje radnych 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz z 

wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego 

handlu na terenie Gminy Kościelisko 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia 

opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz w 

oddziałach przedszkolnych publicznych szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kościelisko 

7. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz 

doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Kościelisko w roku szkolnym 2022/2023.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe 

odprowadzenie ścieków 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na 

rok 2022 

11. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy na lata 2022 -2040 

12. Sprawy bieżące 

13. Wolne wnioski  



14. Zakończenie obrad 

Uwag do proponowanego porządku obrad nikt nie zgłosił, więc Prowadzący poddał jawnemu 

głosowaniu – Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

 

 

Ad 2.  

Z protokołem XXXVIII Sesji Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 sierpnia br. zapoznali się radni 

Janusz Czernik i Wojciech Urbaś, którzy potwierdzili że protokół odzwierciedla przebieg Sesji i 

wnieśli o przyjęcie go bez czytania.  

Uwag do protokołu nikt z pozostałych radnych nie wniósł.  

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za przyjęciem protokołu XXXVIII Sesji Rady 

Gminy Kościelisko? 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 



Urbaś Wojciech - za 

 

Ad. 3 Interpelacji radnych nie było.  

 

Ad. 4  

Wójt Gminy Roman Krupa: „Sprawozdanie za okres 23.06.2022 r. - 30.08.2022 r.  

23.06.2022 r. - XXXVI Sesja Rady Gminy Kościelisko 23.06.2022 r. - spotkanie w terenie na 

drodze Dworskiej. Spotkanie z wykonawcą, inspektorem nadzoru, radnymi w temacie 

harmonogramu i zakresu inwestycji. 24.06.2022 r. - zakończenie roku szkolnego. Wziąłem 

udział w jego podsumowaniu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dzianiszu. W imieniu 

władz samorządowych pogratulowałem uczniom osiągniętych wyników w nauce, 

podziękowałem nauczycielom za współpracę w minionym roku szkolnym, życząc wszystkim 

obecnym dobrych i bezpiecznych wakacji. 29.06.2022 r. - spotkanie z przedstawicielem 

Wspólnoty Leśnej 8 Wsi z Panem Janem Piczurą i reprezentantami Stowarzyszenia Rowerowe 

Podhale w temacie tras rowerowych. Rozmawiamy na temat 2 rodzajów tras: 1. tras 

rekreacyjnych, rodzinnych i tutaj cały czas wracamy do możliwości połączenia Molkówki ze 

ścieżką, trasą przez granicę, z trasami w Oravicach, trasie Roztoki - Plazowka, pamiętając o 

„chodniku” wzdłuż Dunajca w Witowie, i innych możliwościach, potrzebie połączenia ze 

„Szlakiem wokół Tatr”2. o tzw. „single trackach” czyli trasach bardziej wymagających, 

terenowych. Tutaj mamy bardzo duże możliwości, biorąc pod uwagę teren Wspólnoty 8 Wsi. 

To jest proces i te rozmowy będą w przyszłości kontynuowane. 29.06.2022 r. - spotkanie z 

samorządowcami z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego poświęcone powołaniu 

stowarzyszenia: Porozumienie Gmin Górskich. Omówiłem proponowany statut i 

harmonogram dalszych działań. Na najbliższym posiedzeniu Komisji będę chciał tę sprawę z 

Państwem omówić.29.06.2022 r. - spotkanie z Panem Bogdanem Doboszem z ZDW - rejon 

Nowy Sącz, celem dokonania odbioru wykonanych prac związanych z odwodnieniem DW w 

Witowie. Prace zostały zakończone. Czekamy na DW.30.06.2022 r. - spotkanie z Krzysztofem 

Łukaszczykiem dotyczące zakończeni robót związanych z budową kanalizacji w 

Witowie.01.07.2022 r. - 06.07.2022 r. - przebywałem na urlopie07.07.2022 r. - uroczysta sesja 

Rady Gminy Koscielisko. W jej trakcie mieliśmy okazję wspólnie z Panem Przewodniczącym 

dużą przyjemność i zaszczyt wręczyć wyróżnienie „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i 

„Zasłużony dla gminy Kościelisko” następującym osobom:Honorowy Obywatel Gminy 

Kościelisko - Józef Pitoń, Zasłużony dla Gminy Kościelisko: Kazimierz Długopolski, Józef Kunc 

Raz jeszcze gratuluję otrzymanych wyróżnień i tytułów. Dziękuje z tego miejsca laureatom po 

raz kolejny za Waszą działalność, w imieniu całej społeczności.07.07.2022 r. - udział w 

posiedzeniu Radu Naukowej TPN.11.07.2022 r. - spotkanie członków Stowarzyszenia 

Podhalański Obszar Funkcjonalny. 11.07.2022 r. - spotkanie organizacyjne z planista zmian 

obszarowych studium. Omówienie dlaczego harmonogramu prac, udziału w najbliższym 

posiedzeniu Kosmici Planu 12.07.2022 r. - spotkanie z przedstawicielami samorządów w 

ramach Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. W związku wytycznymi Marszałka 

Województwa Małopolskiego dotyczącymi konieczności powiększenia LGD, trwają dyskusje na 



temat ostatecznego składu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.13.07.2022 r. - spotkanie z 

projektantem wodociągu w Witowie Panem Janem Jaroszem 14.07.2022 r. - spotkanie z 

Ivanem Sasko z naszego partnerskiego miasta Tvardoszyn i rozmowa na temat Tatrzańskiego 

festiwalu Biegowego, realizowanych aktualnie wspólnie projektów unijnych i kolejnych 

wspólnych działań. Przesyłam Państwu pozdrowienia od Pana Primatora. 15.07.2022 r. - 

spotkanie z Wójtem Gminy Czarny Dunajec Panem Marcinem Ratułowskim, sekretarzem 

Gminy Panem Michałem Jarończykiem dotyczącym aktualizacji zakresu aglomeracji Gminy 

Czarny Dunajec. 18.07.2022 r. - Rada Budowy - Budynek Wielofunkcyjny Witów. Zapoznanie 

się z zakresem prac, omówienie występujących problemów, dalszy harmonogram robót. 

19.07.2022 r. - tego dnia odbyła się kilkugodzinna dyskusja publiczna nad przyjętymi 

rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectwa Kościelisko. Dziękuję za obecność na dyskusji Przew. Komisji Planu. Mimo wszystko, 

bp na spotkaniu było 100 osób, dobre, ciekawe i pozwalające wyciągnąć wnioski spotkanie z 

mieszkańcami. Termin składania uwag upłynął 19.07.2022 r. - spotkanie z radnymi sołectwa 

Witów i projektantem w temacie wodociągu w Witowie. Kwestia zmiany przebiegu 

wodociągu, zakresu aktualnych prac to główne tematy spotkania.19.07.2022 r. - spotkanie z 

inspektorem na drodze Dworskiej w Dzianiszu. Temat odwodnienia to główny punkt 

spotkania.21.07.2022 r. - udział w Święcie Policji w Zakopanem. W imieniu samorządów, i 

mieszkańców złożymy Panu Komendantowi Piotrowi Dziekanowskiemu najlepsze życzenia i 

podziękowaniem dla całego zespołu funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej 

Policji w Zakopanem, dziękując za ich służbę i zaangażowanie.22.07.2022 r. - miłe spotkanie z 

Panią Dominiką Gąsienica, podczas którego miałem dużą przyjemność dokonać wręczenia 

aktu nadania awansu na nauczyciela mianowanego, życząc dalszego rozwoju zawodowego i 

sukcesów w życiu osobistym. 22.07.2022 r. - 24.07.2022 r. - na terenie naszej Gminy odbyła 

się III edycja Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego. 3 biegi, 3 dystans: 18 km, 36 km i 45 km. W 

tym roku udało się zorganizować bieg Orava Trail z Tvardoszyna do Witowa, naszego 

partnerskiego miasta. Dziękuje wszystkim służbom za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu 

biegów. Dziękuje wszystkim organizatorom, z Dyrektorem Biegu Marcinem Rzeszótko na 

czele. 25.07.2022 r. - spotkanie z dyrektorami naszych szkół, w sprawach 

bieżących.26.07.2022 r. - spotkanie z Dyrektorem Oddziału Kraków Agencji Mienia 

Wojskowego, Łukaszem Wabikiem w temacie terenu położonego na Sywarnem i działki, jej 

przyszłości, należącej do Agencji, położonej na Salamandrze.27.07.2022 r. - posiedzenie 

Komisji Planu, dotyczące zmian obszarowych w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko.28.07.2022 r. - spotkanie na biathlonie 

w Kirach, z Panem Staszelem / sprawy bieżące. 29.07.2022 r. - spotkanie, odprawa przy 

przebudowie remizy OSP Kościelisko.31.07.2022 r. - XXI Witowiańska Watra. Liczne występy 

zespołów: „Mali Witowianie”, „Mali Dzianiszanie”, „Zielony Jawor”, „Harnkonkursy, zabawa i 

wiele innych atrakcji. Impreza odbyła się w ramach Tatrzańskich Wici. Dziękuje wszystkim 

organizatorom: ZP Oddział w Witowie, OSP Witów, KGW we wsi Witów, GOKR.01.08.2022 r. - 

spotkanie z Panem Cezarym Szfrabniem w temacie wyścigu kolarskiego Tatra Road Race 

02.08.2022 r. - kolejne spotkanie z przedstawicielami samorządów w ramach Podhalańskiej 



Lokalnej Grupy Działania.03.08.2022 r. - spotkanie z zastępca burmistrza miasta Zakopane 

Panem Tomaszem Filarem, Przewodniczącym rady Miasta Panem Janem Gluc w sprawach 

dotyczących naszych samorządów: m.in. stanu mostu / łącznika ul. Karpielówka z ul. 

Krzeptowskiego, Doliny Małej Łąki i rozwiązań komunikacyjnych w tym miejscu.03.08.2022 r. - 

tego dnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SEWIK. Omówienie 

bieżącej sytuacji finansowej spółki, bieżących spraw, zmian organizacyjnych, to główne tematy 

dyskusji.03.08.2022 r. - tego dnia popołudniem wspólnie z przewodniczącym rady Arturem 

Bukowski, Przewodniczącym Komisji Sportu Maciejem Krzeptowski, wręczyliśmy sypania 

sportowe i nagrodę dla Pana Stanisław Gąsienicy za całokształt działalności. 

Gratuluję.04.08.2022 r. - udział w posiedzeniu Komisji ekonomiki i udział w Nadzwyczajnej 

Sesji Rady Gminy Kościelisko 04.08.2022 r. - premiera filmu "Niespokojny duch Józefa 

Pitonia”. Spotkanie z bohaterem i niespodzianka z okazji 90 urodzin dla Pana Józefa. Naszego 

Honorowego Obywatela Gminy Kościelisko. 05.08.2022 r. - wspólnota Witów, wizyta i 

spotkanie na gruncie w sprawach bieżących. 08.08.2022 r. - udział w konferencji poświęcona 

prof. Franciszkowi Łukaszczykowi. Konferencja odbyła się w Murzasichlu. Franciszek 

Łukaszczyk wyprzedzał swoją epokę. Trwale wpisał się w historię polskiej medycyny. Na 

Podhalu jest to postać nieco zapomniana. Niewielu mieszkańców wie o jego życiu, i wybitnych 

dokonaniach w dziedzinie onkologii. Aby przypomnieć o zasługach profesora, Gmina Poronin 

postanowiła zorganizować konferencję popularnonaukową.09.08.2022 r. - spotkanie 

członków Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny. 10.08.2022 r. - spotkanie na 

Salamandrze - etap 1 robót i przy szkole w Dzianiszu (zapoznanie się z zakres wykonanych 

prac i robotami związanymi z modernizacją dojazdu do budynku. 11.08.2022 r. - 12.08.2022 r. 

- dobre spotkania i rozmowy z nową Prezes Polskiego Związku Biathlonu Panią Joanną Badacz, 

i Adamem Góreckim, członkiem zarządu. Wizyta w Kirach, w naszym Centrum Rekreacji i 

rozmowa m.in. na temat organizacji Mistrzostw Polski w biathlonie o nartorolkach w 

Kościelisku. Dodatkowo przedstawiłem gościom informacje o dalszych planach rozwoju tego 

miejsca. Omówiliśmy także możliwości współpracy pomiędzy związkiem a 

samorządem.16.08.2022 r. - spotkanie w Dzianiszu, z projektantem sali gimnastycznej. 

Uwarunkowania terenowe, omówienie założeń i harmonogramu dalszych prac. To za nami. 

Tak jak wspominałem na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Ekonomiki, do końca września 

przygotowane zostaną 2 warianty budowy. Po ich przedstawieniu zorganizuję spotkanie z 

radnymi sołectwa Dzianisz, celem ich omówienia. 16.08.2022 r. - spotkanie z sołtysami 

naszych sołectw, w trakcie którego ustaliśmy między innymi terminy jesiennych zebrań 

wiejskich: 11.09.2022 r. - Dzianisz, godz. 12.15 - Budynek Wielofunkcyjny, 18.09.2022 r. - 

Witów, godz. 12:15 - Budynek Szkoły, 25.09.2022 r. - Kościelisko, godz. 12:15 - Budynek 

Szkoły. Poza tym o sprawach bieżących i inwestycjach na terenie każdego z sołectw też była 

mowa18.08.2022 r. - spotkanie z Panią Kierownik SP ZOZ Panią Beatą Gabrowską - Gibałą. W 

sprawach bieżących18.08.2022 r. - udział w posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich 19.08.2022 

r. - spotkanie przy przebudowie remizy OSP Kościelisko z wicepremierem, ministrem kultury i 

dziedzictwa narodowego Panem Piotrem Glińskim20.08.2022 r. - duże opady deszczu. 

Nawałnica teren naszej Gminy minęła bokiem. Najbardziej jak wiecie ucierpiały miejscowości 



Ciche i Ratułów w Mnie CZarny Dunajec. Nasze działania sprowadzały się do: sprzątnięcia 

żwiru z dróg i udrożnieniu zatkanych korytek i krat, wypompowywania wody z zalanych 

posesji, podtopionych piwnic, poprawie dróg dojazdowych. Dziękuję za pomoc, wsparcie i 

zaangażowanie naszym OSP uczestniczącym w akcji.22.08.2022 r. - spotkanie z Dyrektorami 

naszych szkół. Podsumowanie tego co w szkołach wydarzyło się w wakacje, omówienie spraw 

bieżących to główne tematy spotkania. 22.08.2022 r. - udział w posiedzeniu Komisji 

Planu23.08.2022 r. - udział w posiedzeniu Komisji Ekonomiki24.08. - 26.08.2022 r. - urlop 

28.08.2022 r.- Hołdymas w Czarnym Dunajcu, i towarzyskie mecze siatkówki i piłki nożnej 

pomiędzy naszymi samorządami. Dziękuję za zaproszenie. Z tego miejsca podziękowania dla 

Państwa radnych, dla mojego zespołu za wzięcie udziału w imprezie. Kolejne aktywności przed 

nami.29.08. - 30.08.2022 r. / spotkanie w Solinie. Mogliśmy jako akcjonariusze spółki PKL 

zobaczyć realizację w ramach PKL Solina: kolej gondolowa, wieża widokowa, park tematyczny, 

punkty gastronomiczne. Udana realizacja 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. 

Słów kilka o dodatku węglowym:- na dzień 30.08.2022r. na godz. 10.00 złożonych jest 816 

wniosków o wypłatę dodatku węglowego, 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 poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za przyjęciem sprawozdania Wójta? 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

 

 



Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników oraz z wprowadzenia regulaminu określającego 

zasady prowadzenia tego handlu na terenie Gminy Kościelisko 

 

Kierownik Referatu Agnieszka Grzegorczyk – Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni 

Państwo , zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w 

prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników  (Dz. U. 2021 r. poz. 

2290), Rada Gminy Kościelisko zobligowana jest do wyznaczenia miejsca handlu. Po dyskusji na 

posiedzeniu Komisji do spraw obywatelskich  wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w 

piątki i soboty przez rolników i ich domowników w miejscowości Kościelisko zlokalizowane na 

części działki ewidencyjnej nr 1927/1 obr. 401. 

Lokalizację miejsca do prowadzenia handlu określa załącznik nr 1 do uchwały. 

Wprowadza się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na części działki ewidencyjnej nr 1927/1 obr. 401 w Kościelisku 

stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich Adam Tracz  potwierdził , że Komisja w dniu 

18 sierpnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXIX/302/22 w 

sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz z wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego 

handlu na terenie Gminy Kościelisko? 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 



Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następująca 

uchwałę.  

 

Uchwała nr XXXIX/302/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz z wprowadzenia 

regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu na terenie Gminy Kościelisko.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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

Województwa Małopolskiego. 

 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych 

przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kościelisko 

 

Dyrektor CUW Agnieszka Pawlikowska -  „Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni 

Państwo , 21 czerwca ukazało się obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z 10.06.2022r. w 

sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 

2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po 

waloryzacji (M.P. poz. 613). W zaistniałej sytuacji, konieczna okazała się zmiana uchwały nr 

XXXIX/295/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia czasu 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w 

publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko poprzez zmianę stawki opłaty która wedle 

dotychczas obowiązujących przepisów wynosiła 1 zł, po waloryzacji 1,14 zł.” 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził , że Komisja w dniu 30 sierpnia 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały.  

 

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXIX/303/22 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz  w 

oddziałach przedszkolnych publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina 



Kościelisko? 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

 

Uchwała nr XXXIX/303/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 

 i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz 

 w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Kościelisko. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko 

 

Dyrektor CUW Agnieszka Pawlikowska - „Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni 

Państwo, nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 12 maja 2022r. wprowadziła zmiany w 

zakresie obowiązku zatrudniania specjalistów. W zaistniałej sytuacji, konieczna okazała się 

zmiana uchwały nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 



logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w 

przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko poprzez 

określenie tygodniowego wymiaru godzin dla pedagoga specjalnego.” 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć  potwierdził , że Komisja w dniu 30 sierpnia 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały.  

 

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXIX/304/22 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 

zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Kościelisko? 

 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

 

Uchwała nr XXXIX/304/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w 

przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

Województwa Małopolskiego. 



 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Kościelisko w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Dyrektor CUW Agnieszka Pawlikowska-„Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni 

Państwo , zgodnie z art. 39a ustawy z 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082, z późn. zm.) zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego odbywa się 

na podstawie wzoru, w którym  jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Zgodnie 

z art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe średnią cenę paliwa w gminie określa  na  każdy rok 

szkolny Rada Gminy, uwzględniając  ceny jednostki paliwa w gminie. Na terenie Gminy 

Kościelisko funkcjonuje jedna stacja paliw, w miejscowości Kościelisko ul. Strzelców 

Podhalańskich 24B. Ustalenia jednostkowej ceny paliwa dokonano na podstawie danych z 

trzech miesięcy: kwietnia, maja, czerwca wg. cen obowiązujących na  w/w stacji.” 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził , że Komisja w dniu 30 sierpnia 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały.  

 

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXIX/305/22  w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościelisko w roku szkolnym 

2022/2023? 

 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

 



Uchwała nr XXXIX/305/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w 

przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie 

ścieków 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz – „Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni 

Państwo, zwracam się z prośbą o przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 

taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków realizowanego przez Podhalańskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nowym Targu na kolejny okres taryfowy. Uchwała 

Rady Gminy Kościelisko nr  XXVIII/218/21 z dnia 6 września 2021r. przestanie obowiązywać z 

dniem 30 września 2022 roku. 

Proponuje się wobec powyższego przyjąć następującą dopłatę: 

1) w okresie od 1 października 2022r. do 27 listopada 2022r. – 12,60 zł do 1 m³ 

(sześciennego) odprowadzanych ścieków, 

2) w okresie od 28 listopada 2022r. do 30 września 2023r. – 12,72 zł do 1 m³ 

(sześciennego) odprowadzanych ścieków, 

   

Okres trwania dopłaty oraz jej wysokość została określona na podstawie zatwierdzonych przez 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie taryf dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków określonego dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z 

o.o. w Nowym Targu oraz SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w 

Zakopanem. 

Powyższe dopłaty ujednolicą stawki za 1 m sześcienny odprowadzanych ścieków mieszkańcom 

gminy Kościelisko a rozliczanych przez różne przedsiębiorstwa.  

Szczegółowo temat dopłat został przedstawiony i omówiony na Komisji Ekonomiki i Rozwoju 

Gospodarczego.  Proszę  więc Wysoką Radę o ich przyjęcie.” 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził , że Komisja w dniu 30 sierpnia 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały.  

 

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXIX/306/22  w 

sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków? 

 



Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

 

Uchwała nr XXXIX/306/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za 

zbiorowe odprowadzenie ścieków  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022 

 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz – „Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo, zwracam się z prośbą o przyjęcie przedłożonego projektu zmian w budżecie Gminy 

Kościelisko na rok 2022. 

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.149.341,83 zł 

W zakresie dochodów: 

- Gmina otrzymała dotację na „Remont drogi gminnej K420081 ul. Salamandra w Kościelisku – 

II etap w wysokości 853.841,00 zł  - kwota ta została również wprowadzona do budżetu po 

stronie wydatków, a ponieważ jest to zadanie dwuletnie wprowadzono także nowe 

przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i określono limity; 

- Większe wpływy z tytułu podatków i darowizn odnotowane w sprawozdaniach za I półrocze 

bieżącego roku pozwalają zwiększyć plan o kwotę 150.000,00 zł i przeznaczyć go na bieżące 

wydatki.  

- otrzymaliśmy rekompensatę w wysokości 22.110,00 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych 



dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za rok 2021.  

- otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w 

ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 27.478,11 zł 

- wprowadzona do budżetu kwota 321,72 zł dotyczy zwrotu poniesionych w 2021 roku 

wydatków na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów ćwiczeniowych w szkołach 

- dla Gminy Kościelisko została zwiększona subwencja oświatowa na łączną kwotę 95.591,00 z 

której: 

a) kwota 64.039,00 zł związana jest z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 

roku, 

b) zaś 31.552,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli 

początkujących od 1 września 2022 roku. Zmiany zostały uwzględnione po stronie wydatków w 

dziale 801 Oświata i wychowanie. 

 

W zakresie wydatków, oprócz tych wcześniej wspomnianych dokonano zmian: 

-  w działach: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 Pomoc społeczna 

oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie zwiększono kwotę wydatków 

bieżących o otrzymane rekompensaty i dotacje. 

- zwiększono wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Związane m.in. z wysoką inflacją 

kilkukrotne zwiększenie od października 2021 roku stóp procentowych przez Radę Polityki 

Pieniężnej, rekordowe od  17 lat, spowodowało większe koszty obsługi długu również dla 

jednostek samorządu terytorialnego, stąd konieczna zmiana. 

Dokonano także zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem 2.1 zwiększając kwotę 

na inwestycje w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, na skutek rozstrzygnięć przetargowych. 

Załączniki 3 i 4 do budżetu są konsekwencją przedstawionych zmian i porządkują budżet. 

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 w dniu 30 sierpnia pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały i zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały.  

 

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXIX/307/22  w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022? 

 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 



Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

 

Uchwała nr XXXIX/307/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kościelisko na rok 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2022 -2040 

 

Skarbnik Gminy Dorota Kierpacz – „Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni 

Państwo, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą: 

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

2040 poprzez określenie aktualnych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz 

przychodów i rozchodów budżetu w roku 2022, 

2. Zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kościelisko w latach 

2022-2040 poprzez: 

- zmianę limitu środków finansowych dla następujących zadań: 

- „Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych”; 

- „Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont na 

drodze wojewódzkiej 958 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom 

poruszającym się po drodze wojewódzkiej 958”; 

 

- „Modernizacja budynku straży pożarnej w Dzianiszu - realizacja zadań własnych gminy z 

zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i obiektów 



administracyjnych”;  

o) dopisanie do wykazu zadań wieloletnich następującego zadania i ustalenie limitu 

wydatków dla niego: 

 - „Remont drogi gminnej K420081 ul. Salamandra, w km od 0+990,00 do km 1+917,68    (z 

wyłączeniem odcinka od 1+029,00 do 1+095,00) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko 

- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych”. 

 

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

Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022-2040.” 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził , że Komisja w dniu 30 sierpnia 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały.  

 

Pytań ani uwag nie było.  

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XXXIX/308/22  w 

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

Wynik głosowania: wszyscy „za”.  

Bukowski Artur – za 

Ryszard Mądry- za 

Nędza – Kubiniec Mateusz – za 

Nędza – Kubiniec Tadeusz– za 

Pitoń Krzysztof - za 

Tracz Adam - za 

Czernik Janusz – za 

Długosz Władysław – za 

Dzierzęga Mieczysław – za 

Michniak Paweł – za 

Kopeć Piotr – za 

Lasak Małgorzata – za 

Staszel Stanisław – za 

Urbaś Wojciech - za 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr XXXIX/308/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2040. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko i wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.  

 



Ad. 12 Sprawy bieżące Ad. 13 Wolne wnioski  

 

Radny Janusz Czernik podziękował Wójtowi za wykonane inwestycje przy szkole podstawowej 

w Dzianiszu, które poprawiają bezpieczeństwo dzieci i użytkowników drogi.  

 

Radny Władysław Długosz zapytał dlaczego firma Stachoń nie wykonuje remontu drogi? 

Podziękował za inwestycje przy szkole w Dzianiszu oraz za przesunięcie środków na remont 

drogi w Pawelcach, ale najpierw należy zrobić oświetlenie drogi. Sprawa tłucznia nie została 

zrealizowana. Nagłośnienie na Sali obrad nie jest odpowiednie – nic prawie nie słychać i coś 

należy z tym zrobić. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Firma Stachoń ma opóźnienia z powodów proceduralnych, zadanie jest 

3- letnie ; PSG też ma tempo przyspieszyć. Obecnie Firma Stachoń realizuje odwodnienie po 

czym płynnie przejdą na odcinek drogowy. Remont drogi na Pawelce – umowę podpisuję i firma 

zadanie musi wykonać do 15.10.br. Uspokajam w sprawie oświetlenia, będzie wykonane. W 

sprawie tłucznia poproszę panią sołtys aby zadzwoniła i wyjaśniła sprawę braku tłucznia w 

górnej części Dzianisza.  Przyjmuję do wiadomości, że nie wszystkich na Sali obrad słychać 

dobrze, ale trzeba mówić do mikrofonu, nagłośnienie będziemy modernizowali.  

 

Radny Mieczysław Dzierzęga zapytał czy odwodnienie drogi Dworskiej będzie koło F. czy koło 

posesji Sz.? 

Wójt Gminy – koło F. bo tam posiadamy zgody, realizujemy to na co umówiliśmy się , część koł 

Sz. Będziemy brali pod uwagę gdy będziemy na wysokości tej posesji. Na dzień dzisiejszy nie 

posiadamy zgody. Osobiście jestem zwolennikiem wykonania rowu, ale bez porozumienia i 

zgody właścicieli tego zrobić się nie da.  

 

Radny Stanisław Staszel- dziurę w drodze koło Leśniczówki trzeba zrobić jak najszybciej.  

Wójt – zadzwonię po sesji do szefa drogownictwa w tej sprawie.  

 

Radny Długosz – odwodnienie drogi Dworskiej można spróbować odwodnić przez nieużytek 

zarośnięty krzakami, będący własnością osoby B. z Czerwiennego; można by głębszą rurę 

zakopać z korzyścią dla drogi i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.  

Wójt – gminy- spróbujemy zorganizować spotkanie z właścicielem terenu.  

Radny Długosz – on na pewno na to się zgodzi.  

Radny Dzierzęga – pomiędzy W. było przesunięcie granicy i ci z Czerwiennego nie mieli 

przejazdu i odwodnienie możnaby poprowadzić. 

 

Radny Paweł Michniak – droga do Cichego przez Ostrysz, tam pasowałoby kratę zrobić, aby 

łapała wodę. Brak odwodnienia powoduje zniszczenie tej drogi. Jestem do dyspozycji aby 

zorganizować tam wizję lokalną.  

Wójt Gminy – przyjmuję do wiadomości, wiem że konieczna jest korekta drogi, jak będziemy 

posiadać wolne środki to spotkamy się w terenie.  



  

 

Ad. 14 Zakończenie obrad 

Na tym Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko zamknął obrady XXXIX Sesji Rady gminy 

Kościelisko.  

Zwrócił się do radnych Pitonia i Długosza o zapoznanie się z protokołem Sesji.  

 

        Protokołowała: Aniela Ustupska  


