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Protokół XIV Sesji
Protokół  XIV Zwyczajnej SESJI RADY  GMINY  KOŚCIELISKO

odbytej zdalnie w dniu 30 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00 – 13.00

 

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Artur Bukowski będąc na Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko otwarł XIV Zwyczajną  Sesję Rady Gminy
Kościelisko.

 

Z uwagi na epidemię Koronawirsa Sesja odbywała się w trybie zdalnym i została zwołana  na podstawie art. 15zzx ust. 1 - 3 ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 21 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  § 71
i § 73 w zw. z § 98 ust. 1 uchwały nr V/37/03 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

 

Prowadzący powitał Panią i Panów radnych Gminy Kościelisko, Wójta Gminy, sekretarza Gminy, skarbnika i radcę prawnego  Urzędu i pracowników
urzędu, którzy posługując się aplikacją online Zoom potwierdzili swój udział w Sesji.

 

Prowadzący stwierdził, że na 15 radnych Gminy Kościelisko  zdalnie połączyło się za pomocą urządzeń multimedialnych  15 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności sporządzona został przez Przewodniczącego Rady Gminy i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Poinformował, że Sesja jest nagrywana i zostanie udostępniona na stronie internetowej Gminy; na bieżąco sesja nie jest transmitowana.

 

Radni otrzymali następujący porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu XIII Sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi  za rok 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Kościelisko
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na

przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województw Małopolskiego”
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „ Wykonanie  nawierzchni

asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 958 – Polana Biały Potok”
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościelisko
14. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Gminy Kościelisko
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kościelisko za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
16. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na 2020 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
18. Sprawy bieżące
19. Wolne wnioski
20. Zakończenie obrad.

 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag , ani zmian do proponowanego porządku obrad?

Wobec powyższego Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Głosowanie na sesji przeprowadzono imiennie, przewodniczący Rady wyczytywał z listy obecności imię i nazwisko radnych, którzy po kolei określali
sposób głosowania mówiąc : „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuję się od głosu”.

 Raport głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

W wyniku jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, wszyscy „za”.

 

 

https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,a,1777406,protokol-xiv-sesji.html


Ad.2 Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Gminy Kościelisko

Z protokołem zapoznali się radni Piotr Kopeć i Stanisław Staszel.

Prowadzący zwrócił się do radnych z prośbą  o wyrażenie opinii w sprawie zgodności protokołu z przebiegiem obrad , po czym radni Piotr Kopeć i
Stanisław Staszel potwierdzili że  zapoznali się z protokołem, nie stwierdzili żadnych uwag i wnieśli  o przyjęcie go bez czytania.

Uwag do protokołu nikt z pozostałych radnych nie wniósł.

Wobec powyższego Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za przyjęciem protokołu XIII Sesji Rady Gminy Kościelisko.

Wynik głosowania: 13 „za”, 2 „wstrz”.

 

 

Ad. 3  Interpelacje i zapytania radnych,

Radny Narcyz Sadłoń zwrócił się do Wójta z zapytaniem w sprawie  budowy kanalizacji w Kirach i czy w związku z przebudową  drogi będzie możliwa
rozmowa o odtworzeniu drogi trwałej, gdzie mieszkańcy deklarują swoją pomoc, współuczestnictwo i partycypowanie w takim działaniu.

 

Na zapytanie radnego Sadłonia Wójt gminy poinformował w swoim sprawozdaniu : muszę się zorientować i poinformuje radnego. Odtworzenie do
stopnia trwałego drogi raczej nie było założone, ale to muszę sprawdzić . Roboty kanalizacji w Kirach ruszają   w przyszłym tygodniu, sieć kanalizacyjna
będzie o długości ponad 2,5 km, podłączonych ma zostać 40 budynków. 

 

 

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym, od 28 lutego br.:

 

27.02.2020 r. - XIII Sesja Rady Gminy Kościelisko Rady Gminy Kościelisko 27.02.2020 r. - spotkanie z właścicielami działek na drodze Salamandra / górny
odcinek drogi. Spotkanie zorganizowane po spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie. Zależało nam na uzyskaniu zgód na zlokalizowanie chodnika i jego
ciągłości od ulicy Nędzy Kubińca. Wypracowaliśmy wstępną zgodę w odcinku leśnym, na budowę chodnika o szerokości 1,5 m 27.02.2020 r. - kolejne
spotkanie w sprawie odwodnienia DW nr 958 na wysokości Leśniczówki. Omówiliśmy zakres tego zadania i planowany przebieg odwodnienia.
28.02.2020 - w Krakowie wspólnie z panią Skarbnik spotkaliśmy się z Prezesem NFOŚ Panem Pawłem Woźniakiem i Prezesem WFOŚ Panem
Kazimierzem Koprowskim w temacie realizacji zadania budowy sieci kanalizacji na terenie Dzianisza i Witowa. Rozmawialiśmy na temat pozyskania
środków na budowę.  Tej chwili nasza sprawa jest przedmiotem analizy. 02.03.2020 r. - spotkanie w ZDW w Krakowie, z Panem Robertem Góreckim. W
spotkaniu uczestniczyli również: Pan Jan Piczura, radny sejmiku woj. Małopolskiego, przedstawiciele firmy Strabag. Spotkanie dotyczyło odwodnienia
drogi 958 od Witów-Ski do Między Potoków. Rozmawialiśmy również na temat pozostałej części inwestycji, przeanalizowaliśmy również każdą z
planowanych zatok. 03.03.2020 r. - spotkanie na budowie nowego Urzędu - Rada Budowy. Omówiliśmy bieżące tematy związane z realizacją inwestycji.
03.03.2020 r. - udział w posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich 03.03.2020 r. - wieczorem z kolei wziąłem udział w spotkaniu radnych i członków Rady
Sołeckiej w Dzianiszu 04.03.2020 r. - Warszawa. Wspólnie z Panią Skarbnik spotkaliśmy się z wiceministrami sportu Panem Jackiem Osuchem,
wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Panem Kamilem Bortniczukiem i wiceministrem rozwoju Panem Andrzejem Gutem Mostowym. Spotkanie
jak się pewnie domyślacie dotyczyło projektu realizowanego przez nas na stadionie biathlonowym w Kirach. Cały czas pracujemy intensywnie nad
pozyskaniem dodatkowego dofinansowania na tę inwestycje ale również na zabezpieczenia finansowania na kolejne niezbędne etapy. Edit: Złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu Sportowa Polska. Czekamy na rozstrzygnięcie w tym zakresie. Z tego miejsca bardzo
dziękuje Panu Andrzejowi Gut-Mostowemu za dotychczasową pomoc i zabezpieczenie całej logistyki w trakcie tego pobytu w Warszawie. Naszym celem
jest aby kolejne etapy związane z modernizacją stadionu biathlonowego; budowa strzelnicy, budowa zaplecza usługowe-socjalnego były realizowane
wspólnie z ministerstwem sportu poprzez uzyskanie dla tych inwestycji wpisu na tzw. Listę inwestycji strategicznych ministerstwa. 06.03.2020 r. -
wspólnie z Panią Skarbnik spotkaliśmy się z Panem Ivanem Sasko i Vlastą Jancekova, przedstawicielami naszego partnerskiego miasta Tvardosin.
Omówiliśmy aktualnie realizowany projekt Pl-SK, a także porozmawialiśmy na temat przyszłości i kolejnych inwestycji oraz planów`:

2

- Projektu „Na szlaku rowerowo-pieszym Kościelisko/Witów/Oravice/Tvrdošín, - przygotowanie koncepcji w zakresie spójnej sieci tras rowerowych z
wykorzystaniem szlaków leżących po stronie słowackiej, - Organizacji TatraSkymarathon czyli poprowadzenie biegu górskiego po stronie słowackiej 
Przesyłam pozdrowienia dla całej Rady od Pana Primiatora. 08.03.2020 r. - odbyło Zebranie Wiejskie w Dzianiszu, w temacie planowanych inwestycji na
2020 rok w sołectwie i spraw bieżących. Dużo poruszonych tematów i omówionych spraw. Wymiany zdań też nie brakowało. Dziękuje mieszkańcom za
bardzo obecność i czas poświęcony.. 09.03.2020 r. - udział w posiedzeniu Komisji Planu… 10.03.2020 r. - Rada Budowy dot. Biathlonu  10.03.2020 r. -
spotkanie z Radami Pedagogicznymi Szkoły i Przedszkola w Koscielisku w związku z planem utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kościelisku.
Spotkanie w trakcie którego przedstawiłem argumenty przemawiające za utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i starałem się odpowiedzieć na
wszystkie pytania. W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rada i Przewodniczący Komisji Oświaty 11.03.2020 r. - spotkanie
z przedstawicielem firmy Strabag w temacie inwestycji na DW nr 958. Omówiliśmy również zakres prac związany z realizacją projekt PL-SK w ramach,
którego chcemy wybudować wiaty przystankowe (dotyczy wlotu do Doliny Chochołowskiej) 12.03.2020 r. - spotkanie i wywiad w Radiu Alex, 12.03.2020
r. - spotkanie ze Starostą Piotrem Bąkiem w sprawach bieżących: modernizacji ewidencji Witowa, przyszła modernizacja Dzianisza, bieżąca współpracy. 
13.03.2020 r. - spotkanie z przedstawicielami firm FCC i Empol w temacie bieżącej współpracy.  13.03.2020 r. - spotkanie z przedstawicielami Rady
Rodziców z Kościeliska w temacie omówienia i dyskusji w zakresie uchwały dot. Utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego. 

Okres od 11.03.2020 r. do dnia dzisiejszego… to działania związane z zagrożeniem związanym z koronawirlsem COVID - 19.  Działania te w pierwszej fazie
sprowadzały się do: - spotkań z przedstawicielami Urzędu, jednostek czyli spotkań w ramach GZZK, w trakcie których dyskutowaliśmy przedstawiałem
decyzje dotyczące funkcjonowania Urzędu i poszczególnych jednostek.  - * I tak od 11.03. odwołałem zaplanowane wydarzenia i Zebranie Wiejskie w
Witowie. Prosiliśmy również mieszkańców o ograniczenie - w miarę możliwości - wizyt w urzędzie i ich przełożenie na późniejszy termin. - *Z kolei
komunikatem z dnia 12.03.2020 r. Podjąłem decyzje o zmianie funkcjonowania GOKR-u, CIT-u i Biblioteki. Zostały one zamknięte do odwołania.
Pracownicy byli i są dostępni. Działają w trybie zleceń, mailowym i telefonicznym. Tego dnia odwołane zostało Zebranie Wiejskie w Koscielisku. - *od
17.03.2020 r. ograniczone została możliwość załatwiania spraw bezpośrednio w Urzędach. Przeszliśmy na kontakt mailowy i telefoniczny. 
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Kolejny etapy i decyzje… - od 20.03. czyli od ogłoszenia stanu epidemii aż do dnia dzisiejszego odbywają się codzienne wideokonferencje z członkami
PZZK za pośrednictwem łącza KW PSP w trakcie których przekazywane były i są bieżące informacje, a także omawiana bieżącą sytuacja.

Pozostałe działanie jakie przeprowadziliśmy w okresie stanu epidemii  1.informacja skierowana do naszych przedsiębiorców o możliwości skorzystania z
odroczenia płatności podatku, rozłożenia na raty lub w uzasadnionych przypadkach jego umorzenia. Informacja ta odnosiła się również do
przypomnienia o możliwości złożenia korekty deklaracji śmieciowej za dany okres.

2.P o m a g a j m y s o b i e . M a s e c z k i d l a m i e s z k a ń c ó w .                                                Akcja związana z zaopatrzeniem wszystkich potrzebujących
mieszkańców naszej gminy w maseczki. O akcji poinformowaliśmy 10.04.2020 r. Od środy 15.04.2020 r. maseczki ochronne były dostępne dla
mieszkańców naszej Gminy, którzy nie mieli możliwości w zaopatrzenia się w nie, w następujących punktach: Sołtysi, Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kościelisku, Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku, Urząd Gminy Kościelisko. Jeżeli ktoś nie był w stanie odebrać maseczki w tych punktach,
dowoziliśmy je do domu. To co wymaga zauważenia to to, że już od połowy marca dzięki zaangażowaniu Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej
Gminy oraz  wielu innych osób i instytucji, do naszych mieszkańców, zwłaszcza tych starszych, a także szpitali i innych jednostek, trafiło kilka tysięcy
maseczek. Maseczki były i są na bieżąco szyte w wielu domach na terenie Kościeliska, Dzianisza i Witowa. Dziękuję wszystkim z całego serca za to
bezinteresowne działanie. Koordynacją całej akcji zajmował się GOKR. Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie. 

3.Busy - podpisanie porozumienia z 2 operatorami, przewoźnikami, którzy z dniem wprowadzenia stanu epidemii 20.03.2020 r. nie zawiesili swojej
działalności. Umowa podpisana na okres 1 miesiąca (obowiązuje do końca kwietnia) polega na udzieleniu dofinansowania 0,80 zł brutto za każdy
wozokilometr, przejechany na terenie Gminy Kościelisko. W sytuacji braku takiego dofinansowania nasi mieszkańcy pozbawieni zostaliby możliwości
dotarcia do pracy. Umowa podpisana na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2016 ze zm.), w związku z art. 15n pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374) i koniecznością podjęcia pilnych działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj.  zapewnienia mieszkańcom Gminy Kościelisko
możliwości dojazdu miejsca pracy w okresie trwania ograniczeń.

4.Akcja dezynfekcja. Z chwilą kiedy zapadła decyzja o złagodzeniu obostrzeń, postanowiliśmy stopniowo przygotowywać przestrzenie publiczne w
Naszej Gminie do ich ponownego bezpiecznego wykorzystania. Dlatego jednostki OSP z Kościeliska, Dzianisza i Witowa sukcesywnie, począwszy do
17.04. dokonują 4 dezynfekcji, zaczynając od miejsc, z których najczęściej korzystają mieszkańcy, by potem w miarę pojawiania się nowych rozluźnień
odkażać następne i "przywracać je do życia”. 17.04.2020 r. strażacy z naszych jednostek zdezynfekowali budynki  Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka
Zdrowia w Kościelisku, budynek wielofunkcyjny w Dzianiszu oraz jego otoczenie wraz z Ośrodkiem Zdrowia, a także Ośrodek Zdrowia w Witowie. 
24.04.2020 r. Dokonano dezynfekcji kościołów, budynku Urzędu Gminy, GOKR-u, CUW-u. Dziękujemy ochotnikom z OSP. Tutaj to co wymaga
zauważenia to to, że warto dofinansowywać nasze jednostki w nowy sprzęt, bo w takich sytuacjach jak te on się mocno przydaje. NIe zawsze również ja,
do czego się przyznaje z pełnym zrozumieniem podchodzę do wszelakich nowinek ale nie ma wątpliwości, że sytuacja związana z Covid-19 potwierdza
skuteczność takich decyzji. Dzięki temu szczędziliśmy spora kwotę pieniędzy. Chcąc dokonać takiej dezynfekcji korzystając z opcji rynkowych, kwota do
zapłaty byłaby spora i o tym powinniśmy pamiętać.

W okresie stanu epidemii na bieżąco odbywałem wideokonferencje z sołtysami, kierownikami jednostek, Dyrektorami naszych szkół, Prezesami
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dodatkowo w okresie stanu epidemii: 18.03.2020 r. - podpisałem umowę notarialną dotycząca nabycia garaży w Witowie w dawnej strażnicy 27.03.2020
r. - podpisanie umowy na nieodpłatne przejęcie majątku spółki wodociągowej z Kościeliska. Proces został więc formalnie zakończony. W tej chwili
jesteśmy na etapie p[odpisywani umów na dostawę wody z osobami korzystającymi z tej sieci 31.03.2020 r. - wideokonferencja z Dyrektorami naszych
szkół 01.04.2020 r. - wideokonferencja z radnymi  02.04.2020 r. - Rada Budowy dotycząca budynku nowej Gminy w formie zdalnej  09.04.2020 r. -
wideokonferencja z Dyrektorami naszych szkół 10.04.2020 r. - wideokonferencja z sołtysami: sprawy bieżące, akcja dystrybucji maseczek, itd. 15.04.2020
r. - wideokonferencja z Prezesami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendantem Gminnym. Sprawy bieżące i dezynfekcja, przestrzeni i
budynków użyteczności publicznej, to główne tematy. 20.04.2020 r. - Rada Budowy dot. Biathlonu  22.04.2020 r. - wspólnie z innymi samorządowcami
odbyłem wideokonferencje z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem i wicewojewodą Zbigniewem Starzec . W jej trakcie odbyło się wirtualne
wręczenie promess w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Dla nas potwierdzenie finansowania dla drogi głównej w Dzianiszu i Starej
drogi w Witowie. 22.04.2020 r. - udział w zdalnym posiedzeniu Komisji ds. obywatelskich 23.04.2020- r. - zdalne posiedzenie Komisji ds. Ekonomiki. Tego
dnia o czym informowałem Państwa na wideokonferencji podpisałem umowę na sprzedaż działki  na Pitoniówce, za kwotę 656 500 zł.
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24.04.2020 r. - wideokonferencja z Dyr. TPN-u i rozmowa na temat terenu na biathlonie, który dzisiaj jest przedmiotem umowy dzierżawy. Chciałbym
abyśmy w przyszłości stali się jego właścicielem 24.04.2020 r. - wideokonferencja Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w temacie scenariuszy rozwoju
sytuacji w gospodarce turystycznej w Małopolsce do końca 2021 roku wraz z rekomendacjami dla regionalnej polityki turystycznej. BYły to pierwsze
warsztaty. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie scenariuszy rozwoju sytuacji w gospodarce turystycznej w Małopolsce w perspektywie do końca 2021
roku wraz z rekomendacjami dla regionalnej polityki turystycznej (przede wszystkim samorządów oraz branży turystycznej. Wnioski z analizy
scenariuszowej posłużą do opracowania działań wspierających turystykę w Małopolsce przeżywającą kryzys wskutek epidemii koronawirusa. Kolejne
spotkanie zaplanowane zostało na 04.05.2020 r. 27.04.2020 r. - udział w posiedzeniu Komisji ds. Oświaty 28.04.2020 r. - rozmowa z naczelnikiem wydziału
geodezji starostwa powiatowego w Zakopanem na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Witowie. Na dzisiaj 1 etap dotyczący
opomiarowanie budynków jest gotowy. W tej chwili rozpoczynają się prace związane z etapem 2 czyli ustaleniem granic. Po 15.06.2020 r., jeżeli warunki
na to pozwolą chcielibyśmy aby przy zachowaniu odpowiednich standardów odbyło się pewnie w remizie OSP Witów wyłożenie i konusltacje z
mieszkańcami.  28.04.2020 r. - spotkanie z inspektorem nadzoru inwestorskiego dotyczące inwestycji na stadionie biathlonowym w Kirach 29.04.2020 r. -
rozmowa z Dyrektorem PSG Panem Pawłem Firlejem na temat planowanych inwestycji na terenie Gminy Kościelisko. Roboty powinny ruszyć około
połowy maja: Salamandra i ulica Mocarni. Procedowany jest również temat Dzianisza.

Szanowni Państwo Jeżeli idzie o sprawy bieżące poruszone przez radnego Mateusza Nędza-Kubiniec na ostatnim naszym posiedzeniu. Słup przy
skrzyżowaniu z ul. Strzelców Podhalańskich dotarł i mam nadzieje, że w przyszłym tygodniu zostanie zamontowany. Stan pandemii skutecznie krzyżuje
płynne możliwości dostaw towarów.

W kwestii odpowiedzi na pytanie radnego Narcyza Sadłonia dotyczące realizacji budowy sieci kanalizacji w Kirach (2560 mb długość, 40 budynków).
Wykonawcą będzie firma Inko z Nowego Sącza. Odbyło się przekazanie placu budowy. Firma rozpoczyna pracę od poniedziałku.  Wysłałem również w
dniu wczorajszym pisemną odpowiedź na pytanie dotyczące uczestników wyjazdu do Francji.

W okresie między sesyjnym rozstrzygnęliśmy następujące postępowania przetargowe i otrzymaliśmy następujące dofinansowania. 1.FDS -



Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  3 168 392,60 zł, na kompleksową przebudowę 2 dróg;
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•Droga główna w Dzianiszu - otrzymana kwota dofinansowania 2 503 945,00 zł (kompleksowa przebudowa drogi na odcinku od Dudkówki do remizy
górnej i od cmentarza do granicy z Chochołowem, z chodnikiem na odcinku od cmentarza do Pindeli) •Stara Droga w Witowie (kompleksowa
przebudowa całego odcinka drogi)- otrzymana kwota dofinansowania 664 444,00 zł

2. Pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach projektu „Zdalna Szkola”. Kwota pozyskana to kwota przypisana
naszej Gminie, biorąc pod uwagę liczbę uczniów, w wysokości 60 000 zł. 21 laptopów trafiło do naszych szkół, a stamtąd do najbardziej potrzebujących
uczniów na zasadzie użyczenia na czas funkcjonowania „zdalnej szkoły”. Laptopy te pozostaną w szkołach i będą służyć nauczycielom do
przeprowadzania zajęć w klasach.

3. Otrzymaliśmy dofinansowanie z wojewódzkiego na realizację projektu „Edukacja ekologiczna w Gminie Kościelisko”. W jego ramach: ⁃ zorganizujemy
we wszystkich naszych szkołach „Dzień Ekologiczny” w trakcie którego odbędą się warsztaty w formie interaktywnej wystawy i zajęcia ekologiczne
(przedstawiciele Lasów Państwowych, TPN) połączone ze zbiórką nakrętek, baterii i płyt CD. Wszyscy uczniowie uczestniczący w dniu ekologicznym
otrzymają rośliny doniczkowe ⁃ zorganizujemy wycieczki ekologiczne dobrane do grup wiekowych  ⁃ zorganizujemy 2 akcję ekologiczna „Wszyscy
zyskują” dla mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Kościelisko. Uczestnik konkursu otrzyma komplet upominków składający się z torby bawełnianej,
woreczków bawełnianych na owoce i warzywa oraz butelkę wielokrotnego użytku wyposażoną w wymienny filtr.  Kwota dofinansowanie wynosi 36
552,40 zł 4. Postępowanie przetargowe na zakup energii. Grupa zakupowa złożona z Gmin i szpitali. Umowa do końca 2023 roku 5. ścieżki rowerowe -
przygotowanie koncepcji spójnej ścieżki tras rowerowopieszych. Po długim weekendzie planuję kolejne spotkanie zespołu roboczego złożonego z
przedstawicieli samorządów powiatu tatrzańskiego i samorządu Gminy Czarny Dunajec,

W okresie między sesyjnym przeprowadziliśmy 21 postępowań. Najważniejsze z nich dotyczą: 1.Budowa oświetlenia na Kojsówce, pozimowe
sprzątanie, dostawa kruszyw. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania:
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1.przetarg na przebudowę drogi gminnej w Dzianiszu _ PPDM najlepsza oferta, 2. pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
związanych z przebudowa drogi głównej w Dzianiszu  3. ogłosiliśmy przetarg na remont starej drogi w Witowie - otwarcie ofert 13.05.2020 r.

Dziękuje całemu całemu mojemu zespołowi urzędniczemu za pracę w okresie międzysesyjnym. Jak widzicie był to okres mocno wytężonej pracy. Nie
mam co do tego żadnych wątpliwości

 

Pytania i uwagi radnych do sprawozdania wójta:

 

Przewodniczący Rady i radni gratulowali wójtowi osiągnięcia wysokiego dofinansowania na remonty dróg gminnych i realizowane projekty oraz
dobrych efektów pracy urzędników w kierunku realizowanych i planowanych inwestycji.  

Radny Stanisław Staszel zapytał kiedy wchodzą roboty kanalizacji na starej drodze w Witowie?

Wójt - otrzymaliśmy od wykonawcy informację, że z uwagi na stan epidemii nie jest w stanie zapewnić płynnych dostaw materiałów i też są problemy
kadrowe; w maju planowany jest powrót firmy na teren budowy; nie zagrożony jest planowany termin końca roku na zakończenie prac. Obecnie prace
wstrzymane są z uwagi na COVId 19.

 

Radny Paweł Michniak zapytał o  kanalizację w Dzianiszu- projekt jest i dobrze byłoby z pracami ruszyć.

 

Radny Piotr Kopeć  zapytał  czy jest umowa zamiany działki z terenem z odwiertem wody, czy jest procedowany projekt budynku wielofunkcyjnego w
Witowie w porozumieniu z architektem?.

Wójt Gminy wyjaśnił:  kanalizacja w Dzianiszu -  nie ma ryzyka że pozwolenie na budowę straci ważność, od zakresu dofinansowania uzależniamy zakres
budowy kanalizacji  w Dzianiszu. Na dzisiaj  jest projekt poprowadzenia kanalizacji główną drogą w Dzianiszu, którą będziemy remontować z
uzyskanych środków z funduszu dróg samorządowych. Staramy się o dofinansowanie  dalszego odcinka drogi w kierunku Chochołowa i Witowa.
 Obecny stan epidemii wstrzymał procedowanie postępowań administracyjnych z pracami na drodze wojewódzkiej, roboty zw. z budową mostku
ruszą  w czerwcu. Pandemia wstrzymała też proces zamiany działek w Witowie,  jesteśmy na etapie ustalania terminu na zamiana notarialną z Panem
Chrobakiem.

W budynku  wielofunkcyjnym w Witowie rozpatrujemy  kwestię zaopatrzenia w wodę,   spotykam się z panem projektantem i w najbliższym czasie
będziemy składali wniosek do starostwa o pozwolenie na budowę.

 

Radny Narcyz Sadłoń zapytał czy w sprawie starej drogi w Witowie; były plany prowadzenia tam kanalizacji, czy w projekcie remontu drogi jest
przewidziana infrastruktura zw. z kanalizacją?

Przypomniał ,że mieszkańcy składali pismo do rady gminy i deklarowali swój udział i pomoc w remoncie drogi.

Wójt Gminy– kanalizacja na starej drodze w Witowie - w 2019 roku podpisaliśmy umowę na budowę kanalizacji na odcinku od placu budowlanego do
szkoły. Obecnie budujemy sieć kanalizacyjną od szkoły do drogi wojewódzkiej. We fragmencie  gdzie kanalizacja jest zrobiona droga zostanie
wyasfaltowana w pierwszym etapie. Staram się aby inwestycje były spójne pod katem kompleksowości.

Kiry – środków w budżecie  gminy na remont drogi nie ma.

Radny Narcyz Sadłoń – deklaracja o udziale w remoncie drogi ze strony mieszkańców jest wiążąca i proszę poważnie to potraktować. Jest wola
wspólnego działania , nie oczekujemy robót tylko ze strony budżetu gminy.



Wójt –  z mojej strony oferuję kontakt z Sewikiem  i wykonanie kosztorysu.

Przewodniczący Rady Artur Bukowski – listę remontowanych dróg i priorytetów mamy ustaloną na początku kadencji rady, obawiam się że będzie
problem z pozyskaniem środków zewnętrznych na tą drogę w Kirach. Musimy odczekać kolejne miesiące, aby w jesieni wiedzieć co możemy robić,
temat wróci na temat Komisję Ekonomiki .

Radny Narcyz Sadłoń – istotne jest oczekiwanie mieszkańców na remont drogi, która przez wiele lat była utrzymana przez nich samych. Złożyli też
pisemną deklarację, że chcą partycypować w kosztach. Ustalamy, że jak będzie budowa kanalizacji, będzie remont drogi.

 

Radny Mieczysław Dzierzęga- chodzi mi o to, aby pozyskane środki były wykorzystane nie tak jak w górnym odcinku głównej drogi w Dzianiszu przez
firmę Kalata. Aby inspektor nadzoru sprawdzał po to,  aby asfalt był położony na dłużej.

Wójt  Gminy – temat jest bardziej skomplikowany, klasa asfaltu i drogi w Dzianiszu jest niższa niż dla innych dróg powiatowych. Wiemy, że w górnym
odcinku dzieje się na wskutek jeżdżących samochodów o dużym tonażu. Mówiliśmy wcześniej o sporządzeniu organizacji ruchu drogowego dla
sołectwa Dzianisz, ale to nie spowoduje że stan drogi będzie na lata satysfakcjonujący. Planuję w tym roku spotkanie z radnymi i  przedsiębiorcami, aby
rozmawiać na temat ograniczenia albo zmniejszenia tonażu dla pojazdów . Musimy do tego podejść odpowiedzialni.

Przewodniczący Rady - radni też mogą wskazać błędy, jeżeli takie widzą w trakcie prowadzonych robót.  Postulowałem jak minie czas pandemii komisja
do spraw obywatelskich zajmie się tematem tonażu na drogach i odpowiednich znaków drogowych.

 

Radny Władysław Długosz-  oby pieniądze były wykorzystane jak najlepiej, lepszy asfalt jest, ale musi być dobra podbudowa drogi, wg specyfikacji
frakcje wymagane muszą być. W lesie droga jest zniszczona dokumentnie, na odcinku który robiła firma Kalata. Wszyscy razem dbajmy o to aby środki
były wykorzystane jak najlepiej. Ile razy ja już mówiłem, że Waliczek ani jednej złotówki nie oddaje do naszego budżetu, a dzień w dzień jeździ i psuje
drogę , oprócz tego deweloperzy co budują na Gubałówce.

 

Radny Mieczysław Dzierzęga – droga w lesie była później wykonywana niż inne odcinki, które były budowane  przez firmą Stachoń.  

 

Wójt Gminy – w ubiegłym roku wspólnie z inspektorem nadzoru i wykonawcą Kalatą , w wyniku analizy doszliśmy do przekonania, że mamy do
czynienia z wynikiem działania mechanicznego ( gospodarka leśna), a nie z winy wykonawcy. W specyfikacji zamówień mamy prawo do destruktu i będę
z radnymi w kontakcie aby na czasie wskazać drogi gdzie destrukt powinien być dowieziony. W ten sposób jakaś część dróg może zostać poprawiona.

 

Radny Maciej Krzeptowski – na początku kadencji wójt postawił sobie wysoką poprzeczkę i miejmy nadzieję że wszystkie drogi zostaną doprowadzone
do zadawalającego stanu. Trasy biegowe w Kirach – prace idą sprawnie, proszę o zapewnienie, że mieszkańcy będą mogli z tych tras korzystać. Są
obawy, że trasy będą zamknięte.

Wójt Gminy – uspokajam i zapewniam, że naszym zamiarem nie jest ograniczanie tras które wykonujemy. Mamy budowę tras rekreacyjnych, które
mają być otwarte i dostępne dla wszystkich. Zapraszam radnych aby zobaczyć na jakim etapie jest ta inwestycja. To ma być baza treningowa i
rekreacyjna dla naszych mieszkańców i turystów.

 

Więcej zapytań nie było.

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu - Kto jest za przyjęciem sprawozdania Wójta?

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

 

 

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok było przedmiotem obrad Komisji do spraw obywatelskich w dniu 22 kwietnia
i radni otrzymali go w materiałach na dzisiejszą  Sesją, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Kierownik OPS Ewa Piczura zwróciła się do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania za poprzedni rok, które komisja do spraw obywatelskich
pozytywnie zaopiniowała.

Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich Adam Tracz potwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Pytań do sprawozdania nie było.

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za przyjęciem sprawozdania?

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

 

Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi  za rok 2019 było przedmiotem obrad Komisji Ekonomiki w
dniu 23 kwietnia br i radni otrzymali w materiałach na dzisiejszą Sesję, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził, że na komisji omawiane było sprawozdanie, które jednogłośnie zostało pozytywnie



zaopiniowane.  

 

Raca prawny Maciej Tokarz poinformował zebranych, że  jeśli sprawozdanie było przedstawione i szczegółowo omówione na Komisji i dziś nie ma pytań
ani prośby o rozwinięcie zagadnień sprawozdanie może być przyjęte bez czytania.

 

Przewodniczący Rady Artur Bukowski poinformował, że sprawozdania są jawne i opublikowane i każdy z mieszkańców może się z nimi zapoznać.

 

Pytań do Pani Marii Raszczyk – pracownika zajmującego się współpracą z organizacjami nie było.

 

Prowadzący poddał jawnemu głosowaniu Kto jest za przyjęciem sprawozdania?

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały nr XIV/ 110 /20 w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Kościelisko

 

Geodeta Gminny Łukasz Armata zwrócił się do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na  przyjęcie na rzecz Gminy Kościelisko darowizny nieruchomości,
położonych w Dzianiszu, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 8851/19, 753/66, 754/117, 753/64, 8851/21, 754/119, 753/62, 754/121, 754/115, 753/47
o łącznej powierzchni 0,1252 ha, stanowiące własność osób fizycznych. Wyżej wymienione działki są niezbędne w celu powiększenia drogi dojazdowej
do sąsiednich nieruchomości, będącej we władaniu Gminy Kościelisko, oznaczonej jako działka ewid. nr 753/42 obr. 0400 Dzianisz, od właścicieli państwa
Styrczyli, Łowisz, Piczura, Gruszka, Kwaśniowskich i  Maryniarczyk .

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził,  że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady Gminy Artur Bukowski poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/110/20 z autopoprawką dot.
podstawy prawnej – uaktualnienia ustawy o samorządzie gminnym?

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/110/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

W sprawie : darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Kościelisko.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Geodeta gminny przedstawił sprawozdanie wykonanych robót  w 2019 roku:

- Działki nr 2125/6 i 4643/2 w Kościelisku –  fragmenty ul. Mocarni (poszerzenie łuku drogi oraz skrzyżowania)

- Działka nr 2334/5 w Kościelisku – fragment ul. Pod Blachówką (poszerzenie i regulacja własności działki pod drogą za jarem)

 - Działka nr 8005/3 w Witowie - Stara droga w Witowie - własność uregulowana w całości

- Działka nr 1508/2 w Kościelisku - poszerzenie - regulacja własności pod fragmentem drogi ul. Rysulówka - Działka nr 4010 w Kościelisku - regulacja stanu
prawnego drogi pod regle od ul. Strzelców Podhalańskich (koło Łasia)

- Działki nr 2002/1, 2002/2 i 2002/3 w Kościelisku - regulacja stanu prawnego udziału wynoszącego 1/8 w drodze "do Krokusa"

- Działka nr 2039/2 w Kościelisku - regulacja stanu prawnego udziału wynoszącego 1/3 w drodze "do Orła"

Sprawy rozpoczęte przed 2019r. z wniosku Gminy Kościelisko, a rozpatrywane w dalszym ciągu przez Wojewodę: - Witów - Roztoki - od mostku do
mostu przed drogą wojewódzką - Dzianisz - Droga Dworska - Zagrody Witowskie - ul. Sobiczkowa Bór - fragment drogi wzdłuż działki nr 3244 - droga od
ul. Nędzy Kubińca do Karpielówki (koło nowej gminy) - ul. Chotarz Bór - Dzianisz - Tominy - ul. Groń - Złożenie wniosku do Starosty o wygaszenie
zarządu MON pod fragmentem drogi ul. Karpielówka - przygotowanie do wniosku o komunalizację - ul. Karpielówka

- Złożenie wniosku do Starosty o wygaszenie zarządu MON pod fragmentem drogi ul. Karpielówka

 - przygotowanie do wniosku o komunalizację - ul. Sywarne - wniosek u Starosty w sprawie wygaszenia trwającego zarządu PKP.

 - fragment ul. Budzówka - dz. 1386/2

- Działka 1990/7 w Kościelisku

- działka m.in pod połową boiska koło szkoły w Kościelisku.

Sprawy rozpoczęte w 2019r. - ul. Sywarne - fragment od hotelu "Natura" do skrzyżowania z ul. Krzeptowskiego (Zakopane) - złożenie wniosków do
Starosty w sprawie wygaszenia zarządu PKP oraz do PKP S.A. w sprawie przejścia użytkowania wieczystego - telekonferencja w tej sprawie działki
(docelowo przygotowanie do wniosku o komunalizację) - Witów - Roztoki

- Sporządzenie dokumentacji oraz wniosków do Wojewody Małopolskiego o nabycie z mocy prawa fragmentu drogi od Rysulówki do mostku - miało



być zorganizowane spotkanie z właścicielami działek po skompletowaniu dokumentacji, w celu sporządzenia wspólnego wniosku.

W najbliższym - ul. Staszelówka - Podjęcie działań  zmierzających do regulacji własności całej działki nr 557 ("Ciasna") - ustalenie spadkobierców, zlecenie
wykonania mapy podziałowej do zniesienia współwłasności, przygotowanie wniosku do Sądu o zniesienie współwłasności.

 - Przygotowanie przetargu na ZRID na odcinku od płyt jumbo do jaru i przepust przez jar - ul. Pod Blachówką

- Droga "Do Wróbli" - podział, ustalenie granic - przedmiotowa

Dzisiejsza Uchwala to kontynuacja regulacji drogi do Wróbli poprzez poszerzenie i wydłużenie drogi poprzez przyjęcie darowizny  w postaci 10 działek o
powierzchni  łącznej 1252 m2.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Kopeć zwrócił się do geodety aby kończyć sprawę zamiany działki Witowie.

P. Armata wyjaśnił, że w przyszłym tygodniu będziemy kontaktować się w sprawie rokowań i terminy aktu notarialnego.

Więcej pytań nie było.

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały nr XIV /111/20 w sprawie zatwierdzenia skargi do wojewódzkiego sadu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Radca prawny  Maciej Tokarz poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła naszą uchwałę nr X/82/19 z dnia 30 października 2019 r. w
sprawie zmiany sposobu określania inkasentów opłaty miejscowej, gdzie nie wymieniliśmy z imienia i nazwiska  inkasentów tej opłaty, aby skarga była
ważna potrzebne jest upoważnienie Rady Gminy do złożenia skargi.

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć - warto zawalczyć aby nie aktualizować uchwałami Rady  inkasentów opłaty miejscowej  i jednomyślnie
Komisja uznała aby wójt wystąpił ze skargą do Sądu, do czego konieczna jest uchwała, którą obecnie procedujemy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/111/20 w sprawie zatwierdzenia skargi do
wojewódzkiego sadu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze z autopoprawką dot. publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy o samorządzie
gminnym?

 

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/111/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

W sprawie : zatwierdzenia skargi do wojewódzkiego sadu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały nr XV/ 112/20  w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

Skarbnik Gminy Stanisława Czubernat poinformowała, że ustawa dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz. 567,
poz. 568),oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713)
pozwala RG na przesuniecie terminu płatności podatku do końca września 2020 roku.

Wobec tego przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.

Termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

 

Powyższe wsparcie, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest
udzielane zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

 

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, zobowiązany jest do dnia 30 września 2020 r. złożyć formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 



 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć poinformował, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały  , autopoprawka  związana jest z
dopisaniem w zał nr 2 do uchwały działalności związanej z pozaszkolnymi formami edukacji i podstawą prawną – ustawa o samorządzie gminnym.

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/112/20 z autopoprawkami?

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/112/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

W sprawie : sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały nr XIV/113/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

Skarbnik Gminy Stanisława Czubernat - na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz. 567,
poz. 568), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest możliwość zwolnienia z
podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców, będących
podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.
z 2020 r. poz. 566) i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 50% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie stosuje się za część roku wynoszącą 45 dni przypadającą na okres kwietnia, maja i czerwca 2020 roku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej przyjąć dane finansowe dotyczące obrotu netto z prowadzonej działalności
gospodarczej z okresu trzech miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku i porównać je z analogicznymi danymi finansowymi z okresu trzech miesięcy:
kwiecień, maj, czerwiec 2019 roku.

Wniosek o zwolnienie należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 roku poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji lub korekty deklaracji na
podatek od nieruchomości albo informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Zwolnienie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane
zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Przedsiębiorca ubiegającą się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, zobowiązany jest wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na
podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz
oświadczenie o wielkości pogorszenia płynności finansowej stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Jeżeli wszyscy przedsiębiorcy złożą wniosek o zwolnienie to skutek finansowy dla Gminy wyniesie  ok 300 tys zł, to jest o tyle o ile została podniesiona
stawka podatku od nieruchomości na rok 2020.  

Po 30 czerwca będziemy w stanie określić obroty jakie przedsiębiorcy utracili w zw. z pandemią.

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć poinformował, że  długo i wnikliwie Komisja sprawę omawiała , zamiast wpisania 50% mamy podaną
liczbę dni  45 dni jako polowa kwartału. 11 obecnych radnych na posiedzeniu Komisji Ekonomiki w dniu 23 kwietnia br  było za pozytywna opinią tego
projektu uchwały.

Dyskusja:

Przewodniczący Rady Artur Bukowski – możemy dołożyć marzec, bo był zerowy dla przedsiębiorców .

Skarbnik Gminy – termin płatności pierwszej raty podatku  upłynął 15 marca 2020 roku. Ograniczenia obowiązywały od 14 marca br. i znaczna 
większość podatników podatek za I kwartał już zapłaciła.

Przewodniczący Rady Artur Bukowski zapytał,  czy nie powinniśmy uznać do obrotu też miesiąca marzec?

Skarbnik Gminy – ustawodawca nie wskazał jakiego okresu zwolnienie może dotyczyć; nie ma przeszkód aby wpisać marzec- kwiecień – maj; możecie
taką poprawkę do uchwały wprowadzić.  Zobowiązanie jest kwartalne i logiczne jest aby zwolnienie dotyczyło kwartału. Wpisując marzec obliczenie na
pewno będzie trudniejsze. Drugi kwartał  jest najprostszy i  przyjęcie go stanowi  ułatwienie dla przedsiębiorcy. Wymagamy dwa oświadczenia na
podstawie których będziemy analizować płynność finansową przedsiębiorcy. Zwolnienie za okres drugiego kwartału będzie łatwiejsze do obliczenia.

Przewodniczący Rady Artur Bukowski  – czy w par 2 i 3 musza być zbieżne miesiące.? Wnioskuję o pozostawienie w par 2 jak jest, a płynność finansowa



za miesiące  marzec- kwiecień , maj – czerwiec.

Radny Paweł Michniak – na etapie składania wniosku, proponuję 90 dni do po kolei.

Skarbnik Gminy – działalność w Gminie jest w znacznej części sezonowa , okres zwolnień powinien być objęty ograniczeniami Covid 19.

Radny Narcyz Sadłoń- z par 6 wynika że nie tylko przedsiębiorcy którzy nie zapłacili podatku będą zwolnienie, ci co zapłacili mogą starać się o jego zwrot.

Wójt Gminy - będzie możliwa korekta zobowiązania podatkowego jeżeli ktoś wcześniej podatek zapłacił.  Chcemy wysłać sygnał przedsiębiorcom i
poinformować o możliwościach. Skutek znoszenia obostrzeń dziś nie jest znany,  nie wszyscy przedsiębiorcy równo z działalnością wystartują. Kwiecień
– maj – czerwiec jest odpowiednim okresem do analizy. Chcemy pokazać że naprawdę wszyscy utrzymujemy funkcjonowanie tej gminy, do polowy
marca wszyscy mogliśmy funkcjonować  i działalność gospodarcza była prowadzona . Mówimy o rozwiązaniu prostym i kompleksowym. W par 3 –
możemy analizę  rozciągnąć  od marca.

Radca prawny Maciej Tokarz - powód formalny , w paragrafie 1 piszemy, że zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność
gospodarcza została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej
50% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rozporządzenie to weszło w życie 31 marca i okres zwolnienia powinien liczyc się od kwietnia.

Przewodniczący Rady Gminy Artur Bukowski  – jest to już zrozumiałe .

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Kopeć – proponuję przyjąć to co zostało przygotowane.

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Bukowski  poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/113/20 z autopoprawką dot.
podstawy prawnej i w zał. Nr 2 ?

Wynik glosowania: wszyscy „za”

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/113/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

W sprawie: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Prowadzący ogłosił 10-cio minutowa przerwę w obradach.

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały nr XIV/114/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Poprawa
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województw Małopolskiego”

 

Skarbnik Gminy Stanisława Czubernat poinformowała, że  Wojewoda Małopolski udzielił nam wsparcia finansowego na budowę przejścia dla pieszych w
Kirach , by można było zadanie zrealizować województwo  uzależnia od naszej partycypacji. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji
celowej ze środków budżetu na 2020 rok, w wysokości 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych).

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć - jest szansa na pozyskanie środków i zrobienie inwestycji. Wszyscy obecni na posiedzeniu Komisji
Ekonomiki byli „za”.

 

Radny Stanisław Staszel – abyśmy mieli na uwadze przejście dla pieszych  przy kościele i sklepie Lejów w Witowie.

Wójt  Gminy – w ramach tego zadania przejście koło kościoła i  sióstr zakonnych jest przedmiotem realizacji.

 

Radny Narcyz Sadłoń- jaki zakres prac ma być realizowany w ramach tego zadania?

Wójt – punktowe doświetlenie przejścia dla pieszych , świetlne tablice , warunki uzgodnienia będą zawarte w umowie.

Więcej pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Bukowski  poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/114/20 z autopoprawką podstawy
prawnej dot. ustawy o samorządzie gminnym?

Wynik głosowania: wszyscy „za”.



 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/115/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w
ciągu dróg wojewódzkich Województw Małopolskiego”

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały nr XIV/115/20  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „ Wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 958 – Polana Biały Potok”

 

Skarbnik Gminy Stanisława Czubernat poinformowała, że otrzymaliśmy decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego o ujęciu zadania związanego z
wykonaniem  nawierzchni asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 958 – Polana Biały Potok. W roku poprzednim Gmina przekazała
środki na przygotowanie ścieżki rowerowej, która jest pokryta destruktem. Konieczne jest wykonanie ścieżki asfaltowej . Wojewoda zabezpieczy środki
finansowe w wysokości  50 % tj .175 tys zł. Aby móc zrealizować w całości zadanie proszę o podjęcie uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć poinformował, że na Komisji jednogłośnie  projekt uchwały został zaopiniowany.

 

Radny Narcyz Sadłon zapytał jaki zakres prac ma być wykonany  z wykorzystaniem tych środków ?

Skarbnik Gminy- będzie  położenie nakładki asfaltowej od drogi na  Białym Potoku do wlotu do Doliny Chochołowskiej i połączenie tych dolin ścieżką
rowerową z przejściem dla pieszych przy dol. Chochołowskiej.  Nastąpi bezpieczne połączenie dwóch dolin.

 

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Artur Bukowski  poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/116/20 z autopoprawką podstawy
prawnej?

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/116/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „ Wykonanie  nawierzchni asfaltowej na trasie
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 958 – Polana Biały Potok”

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały nr XIV/116/20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościelisko

 

Wójt Gminy Roman Krupa zaproponował obniżenie swojego dodatku specjalnego w miesiącach maj – czerwiec - lipiec w kwocie 1.320 zł miesięcznie, co
stanowi 50% dodatku z uwagi na koronawirus.

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć poinformował, że członkowie Komisji  ze zrozumieniem przyjęli propozycję wójta pozytywnie opiniując
projekt uchwały.

 

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Artur Bukowski  poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/116/20 z autopoprawką podstawy
prawnej?

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/116/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościelisko.



Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały nr XIV/ 117/20 w sprawie diet dla radnych Gminy Kościelisko

 

Prowadzący Artur Bukowski przypomniał, że gdy pandemia szerzyła skutki rozmawiał z radnymi i pytał o zdanie jak radni podejdą do tematu
przekazania diety na konkretny cel związany z epidemią. Wójt Gminy swoją propozycją obniżenia wynagrodzenia dał nam argument obniżenia diety
radnych. Możemy rozważać dwie propozycje, całą jedną dietę przekazać na konkretny cel,  lub przez trzy miesiące obniżyć dietę o połowę.

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć – szeroko omawialiśmy temat w gronie 11 radnych na komisji Ekonomiki, pozytywnie opiniując projekt,
jaki radni otrzymali w materiałach, czyli radny otrzyma 50% diety przez okres maj, czerwiec, lipiec br.

 

Radny Narcyz Sadłoń– przykład powinien być daleko idący i wnioskuje aby obniżyć diety radnych nie o 50% lecz o 100%.

 

Przewodniczący Rady Artur Bukowski – było przekonanie radnych, aby przez trzy miesiące zrezygnować z połowy diety. Poddam pod głosowanie
wniosek radnego Sadlonia.

 

Radny Paweł Michniak zapytał  jak inne gminy zdecydowały w sprawie diet?.

Przewodniczący Rady poinformował, że  Radni z Gminy Poronin przeznaczyli jedną dietę na zakup masek dla OSP, po czym poddał pod glosowanie kto
jest za tym, aby zrzec się w całości z diet radnych za okres trzech miesięcy?.

Wynik głosowania: 1 „za”, 13 „przeciw” 1 „wstrzym.”

Wniosek radnego Sadłonia nie uzyskał poparcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/117/20 z autopoprawką  dot. podstawy prawnej?

Wynik głosowania: 14 „za”, 1 „przeciw”

 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/117/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: diet dla radnych Gminy Kościelisko

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały nr XIV/ 118/20 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kościelisko za wyniki w nauce dla
uzdolnionych uczniów

 

Prowadzący przypomniał zebranym, że dyskusje rozpoczęliśmy pytaniem  czy pozostawiamy stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów?
 Zdecydowaliśmy że stypendia pozostawiamy tylko dla uczniów klas 4-8 naszych szkół podstawowych. Sugerowaliśmy się regulaminem jaki obowiązuje
w mieście Zakopane. Do projektu uchwały odniosła się Młodzieżowa Rada Gminy i uwaga dotycząca oceny z  zachowania została uwzględniona –
stypendium będzie mógł otrzymać uczeń mający ocenę przynajmniej bardzo dobrą z zachowania.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Maciej Krzeptowski poinformował, że  Komisja Oświaty na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia   pozytywnie  zaopiniowała
projekt uchwały i regulamin po naniesieniu ostatecznych poprawek dot. terminów składania wniosków.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Kopeć - porządkujemy sprawę stypendium dla uczniów i regulamin trzeba uchwalić , bo jest już koniec kwietnia.
Ponieważ została ograniczona liczba wnioskodawców stypendium będzie w wyższej wysokości niż dotychczas.

 

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/118/20 z autopoprawką  dot. podstawy prawnej
(ustawy o samorządzie gminnym)?

Wynik głosowania: 15 „za”.

 



W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/118/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kościelisko za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Podjęcie uchwały nr XIV/ 119/20 w  sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na 2020 r.

 

Skarbnik Gminy Stanisława Czubernat – w związku z zamknięciem roku budżetowego za 2019 rok oraz wniosków o pozyskanie dodatkowych środków
na remont dróg samorządowych zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelisko.  

Na zwiększenie  dochodów w wys. 343.983 zł miała wpływ dotacja z funduszu dróg samorządowych  na remont drogi w Witowie oraz dotacja  na
przebudowę drogi w Dzianiszu w wys. 491.228 złotych.  

Na obniżenie wydatków przyczynia się obniżenie o 1.793 zł udziału w podatku, zgodnie z informacją  od Ministra Finansów, oraz zmniejszenie o  62.364
złotych subwencji oświatowej.

Zwiększenie dotacji na zadania ekologiczne o 8.268 zł z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska na usuwanie folii po kiszonkach.

30 tys zł wpływy z lat ubiegłych ( z podatku Wat) zw. z budową kanalizacji w Witowie.

Zwiększenie o kwotę ponad 2 miliony dotyczą środków na udzielenie pomocy dla Województwa Małopolskiego ( w tym temacie Rada Gminy dzisiaj
podejmowała uchwały).

Przesuniecie kwoty z wydatków  bieżących na remont drogi w Witowie oraz remontu wiat przystankowych.

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że autopoprawka do treści uchwały w par 1 ust 3 nie wnosi merytorycznych zmian do uchwały tylko dostosowania
nazewnictwa (odczytała).

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć poinformował , że wszyscy członkowie Komisji Ekonomiki  byli „za” i pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

 

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/119/20 z autopoprawką?

Wynik głosowania: 15 „za”.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/119/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2020.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały nr XIV/ 120/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2040

 

Skarbnik Gminy Stanisława Czubernat poinformowała, że zmiany w WPF Gminy związane są  z koniecznością zarezerwowania środków na projekty
wieloletnie, oraz wprowadzono zadania, które będą realizowane z funduszu dróg samorządowych .

Aby można było zrealizować zadania i podpisać umowy z wykonawcami zwróciła się do Wysokiej Rady z prośbą o podjęcie uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki Piotr Kopeć potwierdził, że Komisja Ekonomii pozytywnie zaopiniowała zmiany w WPF Gminy na lata 2020 -2040.

 

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał jawnemu głosowaniu – Kto jest za podjęciem uchwały nr XIV/120/20 ?

Wynik głosowania: 15 „za”.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy Kościelisko podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XIV/120/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelisko  na lata 2020 – 2040.



Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 18 Sprawy bieżące

Prowadzący Artur Bukowski :

1).  oświadczenia majątkowe radnych należy złożyć do końca maja br.

2). 7 maja o godz 15.00 odbędzie się na pierwsze spotkanie Kapituły celem rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie tytułu zasłużony dla Gminy
Kościelisko

 

Ad. 19 Wolne wnioski

Radni zgłaszali wnioski do Wójta w następujących tematach:

Radny Władysław Długosz - zabudowa Białego Potoku - aby wójt zainteresował się i zgłaszał do Powiatowego Nadzoru Budowlanego  celem
powstrzymania zabudowy;

- Kruszywo, aby radni mieli kontakt z wójtem w celu  pozyskiwania kruszywa dobrej jakości .

 

Wójt Gminy Roman Krupa – wszyscy obserwujemy nowe miejsca gdzie zabudowa powstaje. Mam jednoznaczny stosunek do nielegalnych budowli,
znacie go. Na podstawie wytycznych z Krakowa budynki na Białym Potoku zostały przyjęte , wielokrotnie rozmawiałem w tej kwestii ze starostwem. Na
podstawie naszych pism  wszystkie nielegalne budynki są zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

Kruszywo do remontu dróg – wybraliśmy ofertę najkorzystniejsza sp. jawna Kalata. Współpracujemy , na podstawie komisji, specyfikacje staram się
uzupełnić. Postępowanie ofertowe opiewała  na kwotę ponad 148 tys 825  zł. Transparentność jest tu zachowana, kolejne oferty były dużo wyższe. W
specyfikacji jest określona twardość, wielkość i od radnych będzie zależało czy towar jest odpowiedni. Nie mam poczucia że w specyfikacji trzeba by coś
zmienić, jeżeli tak to proszę to rozważyć na posiedzeniu komisji ekonomiki.

Wpływy do budżetu gminy będą  w tym roku niższe, ale oszczędności powinny jakieś powstać na bieżące remonty. W Dzianiszu będziemy mieć dostęp
do destruktu ; tu zakładam że nie cala kwota przeznaczona na kruszywo będzie wykorzystana. Jak radni będą starali się przeznaczyć materiał na remont
drogi to  proszę w pierwszej kolejności wykorzystać destrukt. Proszę zachowywać ostrożność mając stan niepewności, jaki jest przed nami.

 

Przewodniczący Rady Artur Bukowski  – jest czas na podjęcie decyzji w sprawie planu Białego Potoku. Ludzie znajdują luki prawne i mamy jak mamy.
Podpisuję się pod słowami wójta  i uważam, ze zgłaszanie budowli do nadzoru jest słuszne i dziękuję wójtowi i pani Agnieszce za takie działania.

 

Przewodniczący Komisji Planu Janusz  Czernik – ze względu na obostrzenia sama procedura planistyczna ma utrudnienia z powodu braku możliwości
wyłożenia projektu planu Biały Potok  i zgłaszania do niego uwag. Chyba ustawodawca nie przewidział możliwości składania uwag drogą elektroniczna.

Sytuacja związana z pandemią  ogranicza też możliwości udziału w komisji osób z zewnątrz.

 

Wójt Gminy – wyłożenie planu zostało zawieszone . Postepowanie budowlane zostało odwieszone. Nie mam wątpliwości że decyzje powinny być
podjęte, posiadanie planu dla Białego Potoku da inną możliwość działania.

 

 

3. Radny Mateusz Nędza Kubiniec prosi o przycięcie gałęzi i krzewów,  które zasłaniają drogi na terenie Kościeliska.

Wójt – proszę być w kontakcie z Mateuszem Zychem i określić miejsca, sukcesywnie prowadzimy działania.

 

4. Radny Piotr Kopeć - mamy nadzieję że urząd będzie bardziej dostępny dla mieszkańców i na komisjach. Możliwe są wizje z naszej strony z
zabezpieczeniami epidemicznymi,

Proszę przemyśleć czy opłaty reklamowej nie przełożyć na rok kolejny aby obciążenia dla mieszkańców nie było w tym trudnym czasie.

 

Wójt Gminy Roman Krupa  – jestem do dyspozycji w zakresie wizji i zadań jakie prowadzimy, możemy spotkać się. Oplata reklamowa – moje stanowisko
nie zmieniło się do 15 czerwca musimy postawić na uświadomienie mieszkańców że uchwala obowiązuje i nie będę w pierwszych dniach nakładać
opłaty dla mieszkańców tylko skieruję działania informacyjne do miejsc gdzie reklamy będą wymagały korekty. Chciałbym aby był efekt całościowych
naszych prac. W pierwszych miesiącach będziemy starać się dotrzeć z naszym poradnikiem w miejsca i uświadamiać mieszkańców.

Zebranie wiejskie uniemożliwiło nam dyskusję w tej sprawie, ale myślę że będzie jeszcze okazja z mieszkańcami rozmawiać.

 

Prowadzący - procesu nie należy przedłużać, odwlekanie w czasie usunięcia reklam spowoduje nieład reklamowy na naszym terenie. Nie po to
poświęciłem sporo czasu aby kodeks nie wszedł w życie.



 

5.Radny Paweł Michniak poinformował, że  na polanie  Mietłówka powstaje inwestycja, budują się dwa domki, koparki kopią; droga od Kierpcówki
biegnie tam po prywatnych działkach.

 

Wójt Gminy – przygotowane  pismo zostanie złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w przyszłym tygodniu; wiemy że na
polanie powstaje kolejna inwestycja.

 

 

 

Ad. 20 Zakończenie obrad.

 

Na tym o godz. 13.00 Przewodniczący RADY Gminy Kościelisko Artur Bukowski zamknął obrady XIV  Sesji Rady Gminy Kościelisko.

 

Zwrócił się do radnych Małgorzaty Lasak i Pawła Michniaka o zapoznanie się z protokołem obrad.

 

Listy głosowań radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

                                                                                              Protokołowała: Aniela Ustupska
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