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Protokół z I posiedzenia Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego 
 

I posiedzenie konwentu odbyło się w dniu 13 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym  

w Wadowicach (Wadowice, ul. Batorego 2). Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00. Wzięli  

w nim udział reprezentanci władz samorządowych z terenu Powiatu Wadowickiego. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Spotkanie otworzył Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, który podkreślił, iż głównym 

tematem konwentu jest ustalenie zasad pracy tego gremium w kadencji 2018 – 2023. Na 

wstępie starosta przedstawił jednak relację ze spotkania przedstawicieli powiatu oraz Gminy 

Spytkowice z władzami Gminy Alwernia oraz Powiatu Chrzanowskiego, które dotyczyło 

współfinansowania utrzymania promu „Drogowiec”, zapewniającego połączenie między 

powiatami: wadowickim i chrzanowskim.  

Podczas dyskusji nad głównym tematem konwentu ustalono, iż do przyjętego w maju 2012 

roku regulaminu pracy gremium nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, a spotkania zgodnie 

z pkt. 9 tegoż dokumentu będą odbywać się co najmniej raz na kwartał. Ustalono także, że 

konwent będzie obradował nie tylko w siedzibie Starostwa Powiatowego, ale także na terenie 

poszczególnych gmin. Realizując to postanowienie, zdecydowano, iż gospodarzem kolejnego 

posiedzenia będzie Gmina Spytkowice.  

Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek podkreśliła, iż posiedzenia konwentu winny służyć 

m.in. wypracowaniu przez włodarzy gmin oraz powiatu wspólnego stanowiska w sprawach, 

które dotyczą naszego regionu (np. BDI), tak aby „na zewnątrz mówić jednym głosem”. Takie 

samo stanowisko zajęły inne osoby obecne na spotkaniu.  

Z racji tego, iż było to pierwsze posiedzenie konwentu w nowej kadencji samorządu, wszyscy 

jego uczestnicy dokonali autoprezentacji, w szczególności dotyczącej doświadczenia 

zawodowego oraz samorządowego.  Mówili o problemach i wyzwaniach, jakie obecnie stają 

przed samorządowcami. Wyrażali również nadzieję na dobrą współpracę między gminami  

i powiatem w obecnej kadencji samorządu. Wśród tematów, które zdaniem uczestników 

konwentu należy poruszyć podczas kolejnych posiedzeń, są m.in.: działalność oraz ewentualna 

pomoc finansowa ze strony poszczególnych samorządów dla szpitala powiatowego  

w Wadowicach, funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie powiatu wadowickiego, 

funkcjonowanie Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa 

Powiatowego w Wadowicach oraz remonty dróg powiatowych. Odnosząc się do tego 

ostatniego punktu Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak zaproponował, aby już w pierwszym 

roku nowej kadencji samorządu wypracować wraz z włodarzami gmin priorytety na kolejne 

lata, co ułatwi planowanie i realizowanie inwestycji drogowych. W podobnym tonie 

wypowiadali się także inni uczestnicy spotkania. Starosta Eugeniusz Kurdas zapewnił o woli 

jak najszerszej i jak najlepszej współpracy ze wszystkimi włodarzami gmin z terenu powiatu, 

podkreślając, iż początek kadencji był w tym zakresie obiecujący. Rozmowy na temat 

inwestycji drogowych przeprowadzono z przedstawicielami wszystkich samorządów z terenu 

powiatu. Są pierwsze ustalenia i decyzje. Udało się m.in. porozumieć z przedstawicielami gmin 

Andrychów i Wieprz odnośnie dofinansowania przebudowy Białej Drogi.  



W czasie dyskusji, Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman zaproponował, aby jak największą 

pulę środków z budżetu powiatu przeznaczać m.in. na chodniki wzdłuż dróg powiatowych. 

Mieszkańcy oczekują bowiem zapewnienia bezpieczeństwa poprzez remonty dróg  

i chodników. Tę kwestię poruszyli także inni uczestnicy spotkania. Zaproponowano 

zwiększenie środków przeznaczanych na remonty dróg powiatowych, jak również przyjrzenie 

się na nowo zasadom przyznawania środków na remonty dróg według tzw. klucza. Problem 

wymaga jednak dokładnej analizy i konsultacji z radnymi powiatowymi. Podsumowując 

dyskusję, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian zaznaczył, iż jeśli gminy dokładają się do 

inwestycji, to powinny mieć głos ważący gdzie będą wykonywane w pierwszej kolejności, co 

przyniesie korzyść i powiatowi, i gminom. Padła również propozycja, aby w części konwentów 

brali udział pozostali członkowie Zarządu Powiatu, co pozwoli na wypracowanie wspólnego 

stanowiska w najistotniejszych sprawach.  

W czasie spotkania ustalono także, iż przedstawicielem gmin naszego powiatu w Radzie 

Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Społecznej (ZZOZ) w Wadowicach będzie Wójt Gminy 

Tomice, Witold Grabowski.  

W punkcie „sprawy bieżące” wójt Gminy Wieprz, Małgorzata Chrapek podzieliła się  

z pozostałymi samorządowcami doświadczeniami związanymi z samodzielnym 

przeprowadzaniem remontów dróg gminnych przez pracowników Urzędu Gminy w Wieprzu  

za pomocą sprzętu zakupionego przez ten samorząd. Wspólnie z Burmistrzem Andrychowa 

Tomaszem Żakiem poruszyła także temat dopłat do biletów na busy dla uczniów szkół średnich, 

którzy dojeżdżają do placówek oświatowych w Wadowicach.  Wójt Gminy Tomice Witold 

Grabowski zaapelował, aby zintensyfikować rozmowy dotyczące wspólnego zakupu energii na 

kolejne lata w ramach tzw. grupy zakupowej, w skład której wchodzi m.in. Powiat Wadowicki 

oraz część gmin z terenu powiatu. W odpowiedzi starosta Eugeniusz Kurdas poinformował, iż 

takie rozmowy ze starostami z okolicznych powiatów już się toczą. Poruszono również tematy: 

funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz udzielania odpowiedzi na 

interpelacje radnych, szczególnie w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (RODO).  

W tym punkcie spotkania, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian zaproponował, aby 

głównym tematem kolejnego konwentu, który zorganizowany zostanie na terenie jego gminy, 

była komunikacja w powiecie wadowickim.  

Na zakończenie spotkania, starosta Eugeniusz Kurdas podziękował wszystkim za obecność, 

merytoryczną dyskusję  oraz wyrażaną wielokrotnie podczas konwentu wolę jak najlepszego 

ułożenia relacji z władzami powiatu.  

Spotkanie zakończono o godz. 12.35.  

 

Protokół sporządziła: Anna Szlagor 


