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PROTOKÓŁ NR XV/2019 

z XV Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 25 października 2019 r. 

 

XV Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się 25 października 2019 r.  

o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobecni: 

Długosz Krzysztof, Maślanka Lech. Sesję prowadził Adam Musialski – Przewodniczący Ra-

dy Miejskiej.  

 

CZĘŚĆ I – WSTĘPNA  

 

Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Dokonał otwarcia obrad Sesji. Przywitał wszystkich zgromadzonych. Odczytał porządek ob-

rad Sesji wraz z proponowanymi zmianami poprzez dodanie w części II PODJĘCIE 

UCHWAŁ punktów 8 i 9 o treści: 

− „8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością 

gruntową”.  

− „9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju”.  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zaproponował w części I wstępnej dodanie punktu 8 w sprawie sprawozdania z działalności 

MZGKiM. Zwrócił uwagę, że była pani Dyrektor chciałaby takie sprawozdanie przedstawić.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś inne wnioski.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zapytała za jaki okres ma być to sprawozdanie i czego ono dotyczy.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM 

Powiedziała, że za trzy kwartały.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że w tej kwestii powinien wypowiedzieć się pan Radny, który zgłasza wnio-

sek.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że pani Dyrektor wyjaśniła, iż ma to być za trzy kwartały i w związku z za-

kończeniem działalności chciała takie sprawozdanie złożyć i warto, aby radni wysłuchali wy-

jaśnień, a także wyjaśnień Burmistrza.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Poprosiła, aby po sprawozdaniu Burmistrza zrobić przerwę, aby radni mogli dostać skserowa-

ne materiały i mogli zapoznawać się z nimi na bieżąco, ponieważ wszystko inne mają w for-

mie papierowej.  

 

 



2 
 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, w którym punkcie.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że po sprawozdaniu Burmistrza jest część dotycząca bezpieczeństwa, po której 

można by zrobić pięć minut przerwy, pan Radny Powiatu też pewnie będzie chciał wcześniej 

wyjść.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jeśli będzie to w punkcie 8 to będzie jeszcze więcej czasu.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że po oświadczeniach radnych powiatowych pan Sułkowski będzie chciał 

wyjść i wtedy można zrobić pięć minut przerwy i skserować materiały.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jak najbardziej popiera.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że proponuje, aby po wystąpieniu pana Burmistrza udzielić głosu pani Dyrektor.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że radni nie mają do wglądu tych dokumentów, ponieważ ciężko się słucha  

i robi ewentualne uwagi, a jeśli jest to wydrukowane to można śledzić i potem zadać pytania 

do tego, co jest sprawozdawane.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał o jakie dokumenty chodzi.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że o sprawozdanie pani Dyrektor, ponieważ na pewno ma ona je przygotowane 

w formie pisemnej. 

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM   

Poinformowała, że sprawozdanie finansowe złożone jest w dziale księgowości, ponieważ 

obowiązek jego złożenia był 10 października. Zwróciła uwagę, że ona chciała tylko przybli-

żyć sytuację, która jest obecnie w zakładzie, w związku z tym, co miało miejsce, czyli jej 

odejściem.    

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że jeśli radni mają te dane to łatwej jest im je śledzić i ewentualnie zadawać 

pytania.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM   

Powiedziała, że nie ma problemu, tylko potrzebuje pięć minut na skserowanie. 

 

Wiesław Keklak – Radny  

Stwierdził, że bardzo się cieszą, iż pani Dyrektor chce przedstawić sprawozdanie, ale nagle 

wyskoczyło, że pan Burmistrz ma się ustosunkować. Stwierdził, że aby ktoś się ustosunkował 



3 
 

to musi mieć siedem dni wcześniej dokumenty, ale radni są za tym, aby pani Dyrektor to 

przedstawiła.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że bez zmiany porządku obrad zostanie udzielony głos.  

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o naciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniach do głosowania, celem potwier-

dzenia swojej obecności. Stwierdził, że na Sesji obecnych jest 13 radnych i w związku z tym 

Rada może podejmować prawomocne uchwały. Poddał od głosowanie proponowany porzą-

dek obrad wraz ze zmianami. 

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej.  

 

Podczas głosowania nie zadziałało urządzenie Radnego Włodzimierza Źrałki. System 

wskazał 11 – za, 2 - głosy nieoddane.    

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że Przewodniczący nie zapytał, kto się wstrzymał, a o na to czekał.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Ponownie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.  

 

PROTOKÓŁ NR XIV/2019 z XIV Sesji Rady Miejskiej - przyjęto 12 – za, 1 - wstrzymu-

jący się (protokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

  

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Przywitał Radnego Stanisława Sułkowskiego, Szanowną Radę Miejską, mieszkańców, spra-

wozdawców w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz dyrektorów jednostek. Poinformo-

wał, że ostatnia Sesja odbyła się 30 września i w tym okresie miał liczne spotkania przede 

wszystkim z mieszkańcami w ich sprawach, ale również inne. Przedstawił sprawozdanie in-

formując, że: 

− 30 września spotkał się z Wójtem Rytra, Radnym Lechem Maślanką oraz przedstawi-

cielami Stowarzyszenia Młodów Głębokie w sprawie nawiązania współpracy i wspól-

nych działań dotyczących sprawy przejazdu drogą do źródełka w Głębokiem, jak wia-

domo ścieżka prowadzi przez teren Rytra.  

− 4 października odbyło się spotkanie z sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli 

oraz radnymi w sprawie zaproponowania formy nowego budżetu na rok 2020 z więk-

szym udziałem sołectw i osiedli w dysponowaniu budżetem lokalnym z korzyścią dla 

mieszkańców.  
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− 6 października odbyła się prezentacja wideoklipu „Dalej jazda panie gazda”, w którym 

wystąpiły m. in. dzieci Regionalnego Zespołu „Małe Piwnicoki”.  

− 7 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich, Dyrekcja  

w Nowym Sączu, wspólnie z radnymi dokonano oględzin najbardziej newralgicznych 

miejsc w Kokuszce, na potoku Czercz oraz w rejonie terenu Nakła po obu stronach 

rzeki Poprad.  

− 8 października odbyło się spotkanie z architektem z Krakowa realizującym rewitaliza-

cję Koliby, w spotkaniu uczestniczyli radni oraz mieszkańcy osiedla Miasto.  

− 8 października miało również miejsce sprawdzenie stanu skarpy przy schodach za pa-

wilonem handlowym,  

− 9 października odbyło się spotkanie ze wspólnotą gruntową z Młodowa, tych spotkań 

było kilka, są one cykliczne i jest kilka tematów do załatwienia.   

− 11 października odbyło się pierwsze z dwóch spotkań z Towarzystwem Miłośników 

Piwnicznej.  

− 11 października uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w SP nr 1  

w Piwnicznej-Zdroju.  

− 11 października została również odwołana pani Dyrektor MZGKiM i powołano na 

p.o. Dyrektora pana Marka Długosza, długoletniego pracownika zakładu. Powiedział, 

że w tym dniu odwołano również Główną Księgową jednostki.  

− 13 października wspólnie z Osiedlem Miasto zorganizowano popołudnie dla dzieci 

pod nazwą „Polana pełna frajdy”. Zwrócił uwagę, że oferta cieszyła się niesłabnącym 

zainteresowaniem dzieci nie tylko z naszej gminy. Przyznał, że odkąd tutaj mieszka 

takiej imprezy o takiej frekwencji nie pamięta.  

− 14 października uczestniczył w spotkaniu Zarządu Gminnego OSP. 

− 15 października wspólnie z Sołtysem Wierchomli dokonano przeglądu miejsc, w któ-

rych potrzebne jest wsparcie gminy czy powiatu, ale także oglądano wyniki zaanga-

żowania mieszkańców, którzy dzięki własnej pracy zrealizowali wiele inwestycji, 

dzięki czemu jest im lepiej żyć.  

− 16 października uczestniczył w wieczornym widowisku w ramach V Kongresu Kultu-

ry Regionów w MCK „Sokół”, był to wspólny fantastyczny występ „Doliny Popradu” 

i Górali z Łącka.  

− 17 października odbyły się przeglądy gwarancyjne i okresowe na Radwanowie oraz 

hali sportowej.  

− 17 października o godz. 12.00 spotkano się pod pomnikiem kurierów, aby uczcić tych, 

którzy oddali życie za Ojczyznę, była to także okazja do podsumowania rajdu dla 

młodzieży szkolnej. Przyznał, że zaangażowanie nauczycieli i rodziców w propago-

wanie tej idei wśród dzieci w tym roku przerosło wszelkie oczekiwania i nie skłamie 

jeśli powie, że dzieci było ponad 300.  

− 21 października odbyło się spotkanie ze Starostą Mniszka, gdzie wspólnie z przedsta-

wicielami lokalnych firm transportowych rozmawiano o możliwościach udrożnienia 

drogi w Mniszku pod kątem przejazdu towarowego tylko dla lokalnych przedsiębior-

ców.  

− 22 października wspólnie w Wójtem Rytra i Przewodniczącym Rady Miejskiej 

uczestniczył w pięknej uroczystości jubileuszu 50 i 60 – lecia pożycia małżeńskiego 

par z dwóch sąsiadujących gmin. Powiedział, że wręczono medale przyznane małżon-

kom z tej okazji przez Prezydenta RP.  
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Ponadto: 

− Poinformował, że ogłoszono już przetarg na przebudowę dróg w ramach środków po-

zyskanych z funduszu Dróg Samorządowych we wsiach Zubrzyk i Młodów, rozstrzy-

gnięcie nastąpi 6 listopada. Powiedział, że w Młodowie będzie wykonane 675 m i do-

finansowanie jest 620 414 zł, natomiast w Zubrzyku 274 m i dofinansowanie 297 455 

zł, w ramach projektu będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, a w Młodowie dodatkowo 

utwardzony zaniżony chodnik będzie spełniał dwie funkcje.  

− Powiedział, że zakończono budowę mostu w Wierchomli na potoku Baraniackim, po-

dziękował za przeogromną pomoc i zaangażowanie panu Nadleśniczemu Stanisławo-

wi Michalikowi. Zwrócił uwagę, że dzięki Nadleśnictwu realizowany jest nie pierw-

szy projekt i jest to naprawdę cenna pomoc.  

− Poinformował, że zakończono również remont drogi we Wsi Zubrzyk za kościołem, 

zadanie to było również realizowane przy dużym zaangażowaniu Nadleśnictwa Piw-

niczna. 

− Zwrócił uwagę, że zakończono remont dróg na Osiedlu Kosarzyska – Magóry i we 

Wsi Głębokie, po 300 m każdy odcinek.  

− Powiedział, że ukończono remont wejścia do remizy OSP w Łomnicy Zdroju oraz re-

mont OSP w Piwnicznej-Zdroju, przy tej okazji wyremontowano chodnik przy ul. So-

bieskiego, co można zobaczyć, ponieważ jest to obok Urzędu.  

− Poinformował, że kończy się remont boiska w Łomnicy Zdroju.   

− Powiedział, że oczyszczono skarpę z nawisu kamiennego nad przedszkolem w Piw-

nicznej-Zdroju, były pierwsze oględziny, za chwilę będą drugie. 

− Zwrócił uwagę, że podjęta będzie próba przeprowadzenia podstawowego remontu ul. 

Kolejowej. Stwierdził, że jak wiadomo gmina dysponuje już bardzo nikłymi środkami, 

a potrzeb jest dużo więcej.  

− Poinformował, że złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia  

w Wierchomli Małej od hotelu do parkingu, zadanie to będzie realizowane przy 

współpracy ze Stacją Narciarską.  

− Powiedział, że uzgodniono treść porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich  

w sprawie budowy tras rowerowych w ramach projektu Eurovelo11, na dniach zosta-

nie zlecona aktualizacja kosztorysów inwestorskich i ogłoszony przetarg, przypo-

mniał, że będzie to poszerzenie drogi na Radwanowie od basenów do SP w Głębo-

kiem, a nie tylko malowanie szlaczków.  

− Zwrócił uwagę, że montowane są bariery energochłonne na drogach w kierunku Za-

czerczyka, Cichoniówki, Błankowej, Skorupów i Walczaków, będą jeszcze montowa-

ne w Łomnicy, na Rewałówce i Borownicach.  

− Poinformował, że oprócz tego wykonywane są sukcesywnie drobne prace naprawcze 

na drogach, poprawiające bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców.  

− Wyjaśnił, że porozumiano się w sprawie odbioru nieczystości płynnych ze Stacji Nar-

ciarskiej przez MZGKiM, a także odbioru odpadów komunalnych z placówek oświa-

towych również przez MZGKiM. Stwierdził, że nie było to czynione do tej pory z du-

żą stratą dla przedsiębiorstwa.  

− Powiedział, że uzyskano pozwolenie na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 

do Kosarzysk. Zapewnił, że będą starania aby we współpracy z Powiatowym Zarzą-

dem Dróg w 2020 roku rozpocząć prace związane z budową chodnika, jak i przebu-

dową drogi. 

− Zwrócił uwagę, że kontynuowane są rozmowy z GDDKiA w sprawie wyznaczenia 

przejścia dla pieszych na Borownicach koło cmentarza. Powiedział, że jest to temat do 
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szerszej dyskusji, ponieważ planowane jest rozszerzenie inwestycji wzdłuż drogi koło 

cmentarza, chodzi o szerszy zakręt. 

− Poinformował, że trwają przygotowania do akcji zimowej, poprosił sołtysów i osie-

dlowych o włączenie się do prac i kontakt z pracownikiem merytorycznym, najlepiej 

zaraz po posiedzeniu.  

− Stwierdził, że mimo ograniczonych środków w budżecie, gmina dokłada wszelkich 

starań, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej.  

− Powiedział, że zakończono audyt w ZLD, w wyniku, którego uzyskano informacje, 

która pokrótce nakreśli.  

Przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą wyników audytu w ZLD (wydruk stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). Poinformował, że radni otrzymają dokument. Po zakoń-

czeniu prezentacji powiedział, że zwraca się do radnych o propozycje poprawy wyników pra-

cy ZLD. Zwrócił uwagę, że radni otrzymają bardziej szczegółową informację pokontrolną, 

poprosił, aby się z nią zapoznać i na następnej Sesji omówić ten temat. Stwierdził, że widzi, iż 

jest zainteresowanie jednostkami i to bardzo dobrze.  

Poinformował, że trwa audyt w MZGKiM, zaznaczył, że rozpowszechniane są nieprawdziwe 

informacje, że jest nowy Dyrektor. Zaznaczył, że po zakończonym audycie zostanie ogłoszo-

ny konkurs na stanowisko Dyrektora i powtórzył, że obecnie tę funkcję jako p.o. pełni długo-

letni pracownik pan Marek Długosz. Powiedział, że uprzedzając wszelkie domysły na temat 

zwolnienia byłej już pani Dyrektor poinformował, że podstawą jej zwolnienia był brak zaufa-

nia związany z niedopełnieniem obowiązków wynikających z umowy o pracę. Zwrócił uwa-

gę, że już po wypowiedzeniu wychodzą na jaw nowe fakty, tylko potwierdzające słuszność 

jego decyzji. Stwierdził, że nie może obecnie podawać szczegółów, ale audytorzy każdego 

dnia odkrywają nowe nieprawidłowości, a ze względu na ich skalę prosi o przedłużenie ter-

minu audytu o kolejny miesiąc. Poinformował, że dla zobrazowania podał przykład niedopil-

nowania odpowiedzi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-

wiska naliczającego karę w wysokości 72 418 zł za odprowadzanie w okresie do 1 stycznia 

2016 do 31 grudnia 2016 oczyszczonych ścieków komunalnych z mechanicznej oczyszczalni 

ścieków do rzeki Poprad przez potok Borownice z przekroczeniem warunków określonych  

w pozwoleniu wodno - prawnym. Powiedział, że termin na odniesienie się do przedmiotowej 

decyzji upłynął 30 września br. Nadmienił, że został odwołana była Główna Księgowa tej 

jednostki, Główna Księgowa przeszła na emeryturę z tego tytułu otrzymała półroczną odpra-

wę emerytalną, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, po czym 

była Dyrektor ponownie zatrudniła byłą Główną Księgową na miejsce osoby, której powie-

rzono obowiązki pomimo, iż od dawna nie ma jej w pracy. Stwierdził, że więcej informacji 

nie może podać, ponieważ obowiązuje ochrona danych osobowych, ale podane informacje są 

informacjami publicznymi, reszty można się domyślić, a to co będzie można przekazać po 

kontroli audytu, przekaże na pewno. Powiedział, że w związku z podanymi informacjami 

przez pana Piotra Ściegiennego związanymi z rzekomym prowadzeniem przez Burmistrza 

działalności, zarówno na ostatniej Sesji jak również szeroko w mediach tj. w gazetach i na 

portalach internetowych oraz powiadomienie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kra-

kowie, wzywa pana Piotra Ściegiennego do sprostowania nieprawdziwych informacji, prze-

prosin w tych samych środkach i na tę samą skalę w terminie 7 dni od dzisiejszej Sesji. 

Stwierdził, że jeśli nie zostanie to uczynione, po tym terminie zostaną podjęte odpowiednie 

środki prawne. Podkreślił, że podane przez pana Piotra Ściegiennego informacje, że prowadzi 

działalność gospodarczą są nieprawdziwe i podane zostały tylko w oparciu o dane statystycz-

ne ściągnięte ze strony GUS. Powiedział, że dane te nie stanowią informacji potwierdzającej 

prowadzenie działalności, a jedynie stanowią fakt zarejestrowania w rejestrze REGON, który 

w tym wypadku jest faktem głęboko historycznym i dotyczy okresu przed rokiem 2008. 

Stwierdził, że podając takie oskarżenia, które gdyby były prawdziwe skutkowały by wyga-
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śnięciem  mandatu należy sprawdzić i jeśli się je rozpowszechnia to należy dokładnie spraw-

dzić, tym bardziej, że pan Piotr Ściegienny jest pełnomocnikiem komitetu referendalnego. 

Powiedział, że rzucanie szeregu nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji czy-

nione jest wyłącznie po to, aby budować nieprawdziwy obraz działalności Burmistrza. Zazna-

czył, że jego działalność została zakończona ponad 11 lat temu. Powiedział, że przekazana 

przez pana Piotra Ściegiennego nieprawdziwa informacja służy tylko dezinformacji opinii 

publicznej, która ma mieć wpływ na wynik zbliżającego się referendum. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś pytania.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że jak dobrze rozumie w związku z tą informacją dotyczącą MZGKiM wy-

powie się pani Dyrektor jak również pan Burmistrz i zapytała, czy koniec audytu przewidy-

wany jest na listopad. Powiedziała, że była mowa o spotkaniu dotyczącym budżetu i zapytała 

kiedy przewidywany jest kolejny termin spotkania odnośnie projektowania budżetu. Zwróciła 

uwagę, że przypomina się w sprawie kopii dla radnych odnośnie audytu ZLD. Poruszyła kwe-

stię teledysku z udziałem Czesława Mozila i powiedziała, że chciała by się dowiedzieć w ja-

kiej kwocie gmina się do tego dołożyła.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że była to kwota 1000 zł.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że obserwował miny radnych kiedy Burmistrz mówił o spotkaniu w sprawie Ko-

liby i zrobili oni wielkie oczy. Zapytał pani Justyny czy była informowana.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że nie była zaproszona.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że nie jest to pierwszy raz.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Powiedział, że wszyscy byli zaproszeni.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że on się tylko ustosunkowuje do tego co mówił pan Burmistrz i prosi, aby dać się 

mu wypowiedzieć.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Stwierdził, że kto chciał być to był.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że nie wszyscy byli zaproszeni, ponieważ pani Justyna mówi, że nie była.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że on mówił z radnymi, a nie ze wszystkimi.  
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Mariusz Lis – Radny  

Poprosił o informowanie wszystkich radnych jeśli są robione takie spotkania.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że otwarcie mówi, iż mogło jej to umknąć, aczkolwiek nie pamięta.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Podziękował panu Nadleśnictwu Piwniczna za dołożenie się w większej części do drogi Zu-

brzyku. Wyraził niezadowolenie, że Burmistrz czy Zastępca oraz inspektor nadzoru zrobili 

wszystkie zjazdy natomiast zapomnieli o zjeździe do kościoła. Zwrócił uwagę, że dopiero 

interwencja Proboszcza, Sołtysa i jego doprowadziła do tego, że wysypany kamień został 

zdjęty i ten zjazd został wykonany. Powiedział, że tam wyjeżdża karetka, wywozi się ludzi 

starszych i zapytał jak można było zapomnieć o najważniejszym miejscu, tym bardziej, że 

panowie w ogóle nie wiedzieli, że jest tam zjazd. Zwrócił uwagę, że na potoku Baraniackim 

również we współpracy z Nadleśnictwem został wykonany most i po jego wykonaniu zostały 

płyty. Poinformował, że wykonawca pierwszej części inwestycji obiecał, że te płyty za darmo 

zostaną przewiezione na jedną z dróg gminnych, ale to się nie stało i w tej chwili te płyty będą 

przewiezione, ale gmina będzie musiała ponieść koszty. Stwierdził, że jest to w ramach osz-

czędności. Poruszył kwestię Eurovelo11 i zapytał, co z kładką na Międzybrodziu, o którą py-

tał już na jednej z Sesji i czy zostały podjęte rozmowy na temat jej budowy, ponieważ został 

wykonany już projekt. Powiedział, że pan Burmistrz nie wspomniał o murze na ul. Marci-

szewskiego, dokumentacja na ukończeniu była już w 2018 roku, a dalej stwarza on zagrożenie 

i radni chcieliby mieć bliższą informację na ten temat. Zwrócił uwagę, że jeśli już mowa  

o mówieniu prawdy to prosi nie manipulować informacją, ponieważ jeśli chodzi o Eurovelo11 

pan Burmistrz powiedział, że nie będą malowane linie tylko będzie poszerzana droga. Poin-

formował, że sam robił uzgodnienia i od początku miała być poszerzana droga, więc jeśli 

mówi się, aby nie kłamać to prosi, aby pan Burmistrz również nie wprowadzał w błąd. 

Stwierdził, że sam osobiście to negocjował. Powiedział, że ostatnio jeden z mieszkańców 

gminy skierował do pana Burmistrza pytanie dotyczące umieszczania nieprawdziwych infor-

macji na facebooku w podobnym kontekście jak pan Burmistrz do pana Piotra Ściegiennego. 

Zapytał, czy takie pytanie od jednego z mieszkańców było.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zwrócił uwagę, że rzeczywiście pan Radny uczestniczył w wielu zadaniach jako Zastępca 

Burmistrza, łącznie z projektowaniem geowłókniny na zielonym boisku trawiastym.    
            

Mariusz Lis – Radny    

Powiedział, że geowłókniny się nie projektuje.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że to pan Lis zlecił zmianę projektu, więc niech również się pochwali, że jest to 

jego projekt i w związku z tym są istotne problemy, które będą realizowane. Stwierdził, że 

aby był zachowany porządek obrad to on na te pytania odpowie później.      

 

Ad. 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady Miejskiej wpłynęła następująca 

korespondencja: 
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1) Skarga Radnego Mariusza Lisa z dnia 30 września 2019 r.  w przedmiocie nienależy-

tego wykonywania zadań oraz naruszenia praworządności poprzez poświadczenie nie-

prawdy w odpowiedzi udzielonej na pytanie zadane w trybie dostępu do informacji 

publicznej. 

2) Pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kosarzyska z dnia 30 września 2019 r.  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2020. 

3) Pismo Pana Piotra Ściegiennego z dnia 1 października 2019 r.  w sprawie przekazania 

notatki ze spotkania z pracownikiem merytorycznym zajmującym się rejestracja dzia-

łalności gospodarczej.  

4) Protokół z zebrania mieszkańców Sołectwa Wierchomla Wielka i Mała z dnia 15 

września 2019 r.    

5) Pismo Zarządu Osiedla Czercz z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zabezpiecze-

nia środków finansowych w budżecie na rok 2020. 

6) Skarga Prokuratora Rejonowego w Muszynie z dnia 7 października 2019 r.  na akt 

prawa miejscowego – uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie MiG Piwniczna-Zdrój, 

7) Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 8 października 2019 r.  

w sprawie  informacji o osobie oddelegowanej do prac zespołu opiniującego kandyda-

tów na ławników.  

8) Pismo mieszkańca Wierchomli Wielkiej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie za-

trzymania dalszej budowy drogi w Wierchomli Wielkiej.  

9) Pismo Przewodniczącej Zarządu Osiedla Miasto z dnia 10 października 2019 r.  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2020. 

10) Pismo Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 października 2019r. w sprawie wyja-

śnień w przedmiocie skargi złożonej w dniu 30 września 2019 r.  

11) Pismo z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udostepnienia protokołu z posiedzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z materiałami pomocniczymi oraz kseroko-

pie uchwał w sprawach skarg. 

12) Pismo Przewodniczącej Zarządu Osiedla Hanuszów z dnia 16 października 2019 r.  

w sprawi ujęcia w budżecie na rok 2020 pilnych inwestycji, 

13) Pismo z dnia 17 października w sprawie udostępnienia zarządzeń Burmistrza dotyczą-

cych przeprowadzenia audytu w MZGKiM, powierzenia obowiązków dyrektora 

MZGKiM, umowy na przeprowadzeni audytu oraz rejestru zarządzeń z miesiąca 

września i października,  

14) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2019 r. w spra-

wie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

na 2018 r.  

15) Skarga z dnia 23 października 2019 r. na bezczynność i brak odpowiedzi Burmistrza.   

 

Ponadto poinformował, że wpłynęło zaproszenie Instytutu Polonika, Towarzystwa Rozwoju 

Piwnicznej oraz Parafii św. Ludwika w Krzywym Jeziorze na Ukrainie na wystawę fotogra-

ficzną pt. „Prace porządkowe na polskich cmentarzach na Ukrainie” która odbędzie się  

w dniu jutrzejszym tj. 26 października, początek o godz. 15.30. Powiedział, że w niedzielę 

dochody ze wszystkich mszy, które będą w Kosarzyskach zostaną przeznaczone na jedną  

z parafii na Ukrainie. Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że chciała się odnieść do wystąpienia pana Przewodniczącego. Zwróciła uwagę, 

że 30 września obradowała Sesja, na której doszło do skandalicznego zdarzenia, na które jako 

Radna ma obowiązek zareagować. Stwierdziła, że musi uczulić radnych, aby skupili swoją 
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uwagę na tej sytuacji. Powiedziała, że w trakcie wystąpienia Burmistrza, który w sprawie 

kłopotów finansowych samorządu po 9 miesiącach zarządzania oskarża poprzednią władzę,  

a wyłącznie Radnego Lisa za nieudolność, nieuczciwość i stan krytyczny obecnych finansów. 

Zwróciła uwagę, że nie starcza już na zabezpieczenie podstawowych potrzeb takich jak za-

rządzanie administracji, obiektów edukacji i kultury. Stwierdziła, że złe samopoczucie władzy 

pogłębiają żądania realizacji wyborczych obiecanek i nie hamując swoich emocji pan Bur-

mistrz dopuszcza się obrażania Radnego Lisa kpiąc z nazwiska i mówiąc, że Lis podnosi ogon 

w 25 minucie Sesji. Poinformowała, że zareagowała na te nie na miejscu zagrywki, ale bły-

skawicznie została upomniana przez Przewodniczącego, a niektórzy z sali zareagowali śmie-

chem zadowolenia z dobrych żarcików Burmistrza. Powiedziała, że w 48 minucie transmisji  

z Sesji dochodzi do skandalicznego zachowania się Burmistrza, który posługując się mikrofo-

nem udostępnionym przez Przewodniczącego Rady trzykrotnie wyłącza mikrofon przy wy-

powiedzi Radnego Lisa, przeszkadzając zebranym w zrozumieniu wypowiedzi. Stwierdziła, 

że nie będzie oceniać tego wydarzenia pozostawiając to radnym. Zwróciła uwagę, że aby 

przeciwdziałać takim kabaretowym zachowaniom proponuje poddanie pod rozwagę wniosek, 

który powinien uzdrowić i uregulować organizację według aktualnych dokumentów norma-

tywnych. Powiedziała, że poddaje pod głosowanie następujące wnioski:  

− miejsce Burmistrza jest w ławach zarządu miejskiego, 

− wyznaczenie miejsca – mównicy przy stole prezydialnym z niezależnym mikrofonem 

sterowanym przez Przewodniczącego Rady, 

− przyjęcie zasady, że Burmistrz ustosunkowuje się po wystąpieniu i zakończeniu listy 

dyskutantów.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że padł wniosek formalny.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Poprosił, aby zgłosić ten wniosek w formie pisemnej i ewentualnie zostanie zmieniony regu-

lamin pracy Rady.   

 

Ad. 6. Oświadczenia radnych powiatowych. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Przywitał Radnego Powiatu Nowosądeckiego pana Stanisława Sułkowskiego.  

 

Stanisław Sułkowski – Radny Powiatu Nowosądeckiego  

Powiedział, że nie był obecny na poprzedniej Sesji Rady, ponieważ przebywał na urlopie. 

Zwrócił uwagę, że zorganizował spotkanie z Wodami Polskimi, podziękował radnym z Łom-

nicy Zdroju. Poinformował, że na spotkaniu tym zapadły decyzje, które prace powinny być 

wykonane do końca października, ale z tego co wie nie zostały one zrobione, więc dzisiaj 

zaraz po Sesji pojedzie ze skargą do kierownictwa, że prace te są opóźnione i poinformuje 

osobiście lub telefonicznie o decyzji, kiedy zostaną one wykonane. Poinformował, że Mi-

strzostwa Powiatu w hokeju zawsze odbywały się na MOSiR w Nowym Sączu jednak ze 

względu na pewne problemy współpracy będą one się odbywać na hali sportowej w Piwnicz-

nej-Zdroju. Powiedział, że zależy mu na promocji Piwnicznej i pięknej ziemi piwniczańskiej, 

pan Dyrektor wyraził na to zgodę za odpłatnością, która po wykonaniu tej imprezy zostanie 

zapłacona na rzecz SP w Piwnicznej. Zwrócił uwagę, że cieszy się bardzo, iż na tej pięknej 

hali Powiat w jakiś sposób może promować Piwniczną, przyjadą dzieci z terenu całego Po-

wiatu, aby rozgrywać mecze. Podziękował za współpracę z tą placówką oświatową jak rów-
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nież z innymi z tego terenu, która jest bardzo dobra. Podziękował radnym, władzom samorzą-

dowym i poprosił o ewentualne pytania.             

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że na ostatniej Sesji podejmowany był temat połączeń z miejscowości Zubrzyk, 

który jest odcięty, jest mniej połączeń niż było i rodzice muszą podwozić dzieci do Wier-

chomli, Piwnicznej, czy Łomnicy. Wyjaśnił, że miało być zorganizowane spotkanie w Staro-

stwie i zapytał, czy ktoś z Urzędu reprezentował interesy mieszkańców Zubrzyka i jakie 

wnioski były wyciągnięte. Zwrócił uwagę, że ostatnio mówiła o tym pani Radna Adamczyk.  

 

Stanisław Sułkowski – Radny Powiatu Nowosądeckiego  

Powiedział, że nie było go wtedy, ale z tego, co wie zajmowała się tym pani Marta Adamczyk 

i nie wie, czy ktoś z Piwnicznej był czy nie. Poinformował, że odbyła się rozmowa w Urzę-

dzie Miasta z Burmistrzem Golbą oraz było spotkanie z kierownictwem firmy przewozowej  

i największym problemem jest brak kierowców, aby zabezpieczyć wszystkie te trasy. Powie-

dział, że z tego, co się orientuje w najbliższym czasie ma dojść do spotkania, które organizuje 

Burmistrz Muszyny, aby po nowym roku podjąć konkretne decyzje z nowym rozkładem jaz-

dy. Stwierdził, że jest to ogromny problem, na terenie Muszyny jest problem z dowozem 

dzieci, a przede wszystkim ludzi do pracy, autobusy nie podjeżdżają i jest problem z dotar-

ciem do pracy i szkoły.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe        

Zwróciła uwagę, że część pracowników dojeżdża do szpitala w Krynicy i okazuje się, ze pry-

waciarz robi, co chce i ustawia dojazdy jak chce. Powiedziała, że do tego czasu jeździł on od 

Barcic i zbierał ludzi, ale w tej chwili postanowił, że będzie jeździł z Piwnicznej i pracownicy 

muszą dojeżdżać. Poprosiła, aby się tym zainteresować, ponieważ nie dość, że są braki perso-

nalne to jeszcze nie ma dojazdu, z pracy wychodzą oni o siódmej, a przewoźnik przestawił 

odjazd na 8 rano i pracownik po całej nocy musi czekać jeszcze godzinę, aby dostać się do 

domu. Powiedziała, że po raz któryś pielęgniarki bardzo prosiły ją o interwencję, ponieważ 

najbardziej chodzi o dojazd z Barcic do Krynicy.  

 

Stanisław Sułkowski – Radny Powiatu Nowosądeckiego  

Podziękował za to pytanie, ponieważ w stu procentach jest to racja, wiadomo jakie w tej 

chwili są problemy dojazdami, przewoźnicy robią co chcą, rozkład jest taki jak im pasuje. 

Powiedział, że poruszy ten temat zarówno na Sesji w Starostwie jak i w Muszynie, ponieważ 

Muszyna jest bardzo tym zainteresowana, ponieważ zarówno z Piwnicznej, Łomnicy i Wier-

chomli ludzie dojeżdżają do pracy. Zapewnił, że na pewno zabierze głos w tej sprawie.  

 

Andrzej Jamrozowicz – Sołtys Wsi Młodów   

Powiedział, że podobna sytuacja jest w Młodowie, gdzie również trudno jest z połączeniami 

na odpowiednią godzinę do pracy do Nowego Sącza, a szczególnie jeśli chodzi o soboty  

i niedziele, gdzie ze względu na fakt, iż uczniowie nie dojeżdżają do szkół w tym czasie ogra-

niczone są przewozy osób. Poprosił o zainteresowanie się tym problemem. 

 

Stanisław Sułkowski – Radny Powiatu Nowosądeckiego  

Powiedział, że nie chciałby nikogo urazić, ale jest to wola samorządów, ponieważ Powiat 

może tylko interweniować w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o te przejazdy to 

wskazane by było, aby wójtowie i burmistrzowie Doliny Popradu spotkali się i wspólnie usta-

lili jakąś strategię rozkładu jazdy, aby dojść z tą firmą do porozumienia, ponieważ jest jedna, 

która jeździe na tym terenie. Powiedział, że będzie zabiegał, aby coś takiego zorganizować, 
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spotkać się, ponieważ jest to duży problem. Zwrócił uwagę, że trochę nie elegancko wobec 

gmin Piwniczna, Muszyna i Rytro zrobiła Krynica, która zrobiła darmowe przejazdy. Stwier-

dził, że jakby przyszło, aby wszystkie gminy to zrobiły to pyta skąd na to brać środki finan-

sowe w budżecie. Powiedział, że nie wie jak jest to w Piwnicznej, ale z tego, co wie niektóre 

gminy już zastanawiają się jak zabezpieczyć środki w przyszłorocznym budżecie. Poinfor-

mował, że zabierze głos, złoży interpelację w tej sprawie i będzie interweniował, aby zorgani-

zować takie spotkanie, najlepiej z delegacjami radnych z poszczególnych gmin oraz wójtów  

i burmistrzów celu opracowania strategii tych przejazdów. Stwierdził, że jest to wielki pro-

blem wiadomo, co może być po nowym roku jeżeli doszło by jeszcze do obcięcia niektórych 

kursów, a tak może być ponieważ nie ma ludzi do pracy.   

 

Justyna Deryng – Radna 

Zwróciła uwagę, że na jednej z poprzednich Sesji pani Marta Adamczyk wspominała, że roz-

ważany jest powrót pksów, ponieważ jak wiadomo na prywatne firmy nie ma zbyt dużego 

wpływu. Zapytała, czy są jakieś szanse, aby w tym kierunku można było iść.  

 

Stanisław Sułkowski – Radny Powiatu Nowosądeckiego  

Poprosił, aby go źle nie zrozumieć, ale nie będzie się wypowiadał na temat tego, co powie-

działa pani Marta, ponieważ to ona o tym mówiła. Zwrócił uwagę, że ze swej strony nie wie-

rzy w powrót pksów, ponieważ jest to mało realne, ale tego nie wyklucza. Powiedział, że dla 

niego najważniejszą rzeczą jest takie spotkanie, na które należy zaprosić przedstawicieli firmy 

lub firm, aby określili się, czy rozkład jazdy jest dla nich rzeczą świętą, czy kabaretem. Po-

nownie zapewnił, że będzie chciał takie spotkanie zorganizować, na terenie którejś z tych 

gmin, aby dojść do porozumienia, aby te kursy jeździły prawidłowo.   

 

Ad. 7. Informacja na temat bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2018 r. i w I półroczu 2019 r.   

 

a) Komendanta Komisariatu Policji     

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Omówił informację, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                       

  

Justyna Deryng – Radna  

Poruszyła kwestię mapy zagrożeń zwracając uwagę, że te wykryte i potwierdzone zgłoszenia 

są oznaczone i zapytała jak długo pozostają one na tej mapie.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Poinformował, że do momentu kiedy nie usunie się zagrożenie. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o rok 2019 to on cieszy ze względu na zagrożenia przestęp-

czością gospodarczą.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Powiedział, że jest to statystyka.  
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Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o rok 2012-2016 liczba ta oscyluje w granicach dziesięciu, 

natomiast w roku 2017 były 103 takie zagrożenia, a w 2018 roku 65, więc jest to dużo i zapy-

tała, czym jest to spowodowane.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Powiedział, że były dwie osoby, które dokonywały oszustw internetowych z naszego terenu. 

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o oszustwa internetowe są to ludzie z całej Polski i jeśli pro-

wadzona jest sprawa i wychodzi, że sprawca działał na naszym terenie to postępowania są 

przesyłane z uwagi na miejsce działania sprawcy. Poinformował, że były takie dwie sprawy 

wieloczynowe i zostały one zakończone w tym roku, jedna miała ponad 30 czynów, druga 

również około tego i stąd się to bierze. Powiedział, że w tej chwili one spadły, ponieważ są 

zakończone. Wyjaśnił, że oszustwa internetowe są, ale nie na taką skalę jak kiedyś, ponieważ 

świadomość społeczeństwa wzrasta.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że pan Komendant wspomniał o ukaraniu sprawcy kradzieży na Łomnicy, Wier-

chomli Zubrzyku. Stwierdził, że ewidentnie była to działalność zorganizowana, ponieważ 

mieli oni bardzo dobry wywiad. Powiedział, że jeśli chodzi o Zubrzyk kradli oni piły moto-

rowe, wiedzieli gdzie są one zamknięte, dlatego nie wydaje się mu, aby była to jedna osoba. 

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Powiedział, że był to człowiek, który przez parę miesięcy koczował w lesie, jeździł na crossie 

i doskonale zna nasz teren. Zwrócił uwagę, że pięć lat temu robił on to i obecnie odbywa karę 

za tamte lata, ponieważ był poszukiwany, ukrywał się w lesie i szczególnie interesowały go 

piły motorowe, które sprzedawał w lombardzie.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 

Zapytała, czy będzie tak jak dawniej, że każde osiedle będzie miało swojego dzielnicowego.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Powiedział, że jest trzech dzielnicowych i z tego, co wie tak było cały czas. Poinformował, że 

struktura komisariatu każdej jednostki jest taka jaka jest i nie da się nic zrobić, ponieważ jest 

ona zatwierdzona przez Komendanta Wojewódzkiego, a następnie idzie do Komendy Głów-

nej. Zwrócił uwagę, że jest to struktura KMP Nowy Sącz i nawet jeśli dali by dodatkową oso-

bę to musi być to zatwierdzone w Warszawie, a nikt nie da dodatkowego etatu, tylko KMP 

musi gospodarować ludźmi, których posiada. Poinformował, że jest trzech dzielnicowych, 

jeden na Rytro i tamtą stronę, drugi na Miasto i przysiółki, natomiast trzeci na Wierchomlę, 

Łomnicę i Zubrzyk.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 

Zapytała, kto jest na Miasto.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Poinformował, że jest to pan Mateusz Stawiarski.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 

Powiedziała, że przy amfiteatrze w parku zdrojowym zbiera się ostatnio grupa nieciekawych 

ludzi i chciałaby, aby od czasu do czasu ok. godziny 21 patrol tak przejechał i sprawdził co 

tam się dzieje. Zwróciła uwagę, że ten amfiteatr jest niszczony.  
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kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Zwrócił uwagę, że on jest tutaj od końca lutego, kierownik miesiąc wcześniej, więc takie su-

gestie są dla nich bardzo ważne. Powiedział, że jeśli będą takie sygnały to w tych godzinach 

służba będzie tak dyscyplinowana, aby tam być.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Poruszył sprawę problemu narkotykowego szerzącego się szczególnie w szkołach. Stwierdził, 

że rozumie braki kadrowe, ale można się posiłkować strażą graniczną i rozwikłać ten pro-

blem. Zwrócił uwagę, że są punkty, gdzie kiedy patrole podjeżdżają radiowozem to ich już 

nie ma. Powiedział, że uczula na ten problem w SP w Łomnicy i Piwnicznej, który szerzy się 

coraz bardziej.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Powiedział, że wie, ponieważ kiedyś już rozmawiano na ten temat. Stwierdził, że trudno, aby 

opisany radiowóz czy policjant w mundurze kogoś takiego złapał, ale już rozmawiał z widzia-

łem narkotykowym z KMP w Nowym Sączu, oni już tu byli i bardzo chętnie przejadą i po-

pracują po cywilnemu, ponieważ są to nowi ludzie i nowe samochody jeszcze nieznane. Po-

wiedział, że ma to na uwadze, ale nie jest to takie proste. 

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Zwrócił uwagę, że są alkoholicy na Kosarzyskach, na temat których już rozmawiano, przepisy 

są jakie są, mówił o przyspieszeniu pracy sądów.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Stwierdził, że na sąd nie ma wpływu.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Powiedział, że wie, ale gdyby bombardować ich pismami to może udałoby się rozwikłać te 

sprawę.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Zapytał, o co konkretnie chodzi.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Powiedział o osobie z Kosarzysk, która pali ogniska w domu i robi inne podobne rzeczy. 

Stwierdził, że trzeba podjąć wzmożone wysiłki, ponieważ dojdzie do tragedii.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Powiedział, że wie o czym mówi pan Radny i podjęte zostały działania i jego zdaniem się 

uda.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Podziękował za obecność stwierdzając, że policja dobrze wypełnia swoją służbę i można czuć 

się bezpiecznie. Poruszył kwestię narkotyków stwierdzając, że jest trochę niska ich wykry-

walność.  

 

kom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji  

Powiedział, że wykrywalność jest stuprocentowa, ale mało jest wszczętych.   
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podziękował panu Komendantowi. Zwrócił uwagę, że pani Radna Adamuszek zarzuca Bur-

mistrzowi, że wyłącza głosy radnych, ale technicznie nie ma on takiej możliwości, ponieważ 

jego mikrofon nie jest wyposażony w wyłącznik. Poinformował, że tylko on posiada taki wy-

łącznik.   

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zaproponowała odtworzenie nagrania. Zwróciła uwagę, że Burmistrz bierze mikrofon Prze-

wodniczącego i z niego korzysta.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił przedstawiciela Nadleśnictwa i przedstawienie informacji na temat zagrożeń w La-

sach Państwowych.     

 

b) Nadleśniczego Nadleśnictwa Piwniczna  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Zwrócił uwagę, że zapewne radni zapoznali się z materiałami, które zostały przesłane. Powie-

dział, że prosi o ewentualne pytania, ponieważ nie wie, czy jest sens czytać to w całości.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zaproponował ograniczenie się do pytań.  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że na te pytania, na które będzie mógł postara się odpowiedzieć w imieniu pana 

Nadleśniczego.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał jaki jest stan Straży Leśnej.  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że jest to dwóch pracowników i jeden samochód służbowy, a powierzchnia to 

ponad 13 tys. ha.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że dodatkowo Nadleśnictwo obsługuje jeszcze Zakład Leśno – Drzewny.  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że Nadleśnictwo ma obszar od Barcic aż pod Mochnaczkę.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że jeśli chodzi o 2018 rok jest napisane, że odnotowano 19 przypadków bez-

prawnego korzystania z lasów polegającego na wjazdach pojazdami mechanicznymi na ob-

szary leśne i w 9 przypadkach została nałożona grzywna w postaci mandatu, a w 2019 roku 

dwa mandaty karne. Zapytała w jakiej wysokości są takie mandaty, czy to rzeczywiście jest 

kara, która potem skutkuje.  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Poinformował, że jeśli jest to jednostkowe zdarzenie może to być kara do 500 zł, chyba, że 

jest to więcej zdarzeń i to się to kumuluje to są one wyższe.  
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Justyna Deryng – Radna   

Zwróciła uwagę, że jest informacja o prowadzonych akcjach prowadzonych wspólnie z poli-

cją i ZLD oraz zasadzkach i patrolach pod kątem wjazdu na tereny leśne. Zapytała na czym to 

polega.   

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Poinformował, że mówiąc potocznym językiem przyczajają się na terenach gdzie jest wjazd 

do lasu i czekają na sprawców.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny   

Poinformował o nadmiarze zwierzyny leśnej, szczególnie dzików i jeleni, które czynią szkody 

w użytkach zielonych i uprawach rolnych. Powiedział, że zwierzyna nie może być ważniejsza 

od ciężkiej pracy rolnika, ponieważ rolnik, który uprawia swoje pole musi mieć pewność, że 

w przypadku zniszczenia plonów przez zwierzynę otrzyma należyte odszkodowanie. Zwrócił 

uwagę, że mieszkańcy ubolewają także nad faktem, że nie mogą dojechać do swoich gruntów 

znajdujących się w górach, gdyż służby leśne nasyłają policję, która każe ich wysokimi man-

datami. Stwierdził, że wie, iż są przepustki i bardzo dobrze, ale ludzie jak mają dzień wolny 

to nie wiedzą czy czekać do 8 i jechać po przepustkę, czy iść do lasu o 5 rano i zbierać grzy-

by, borówki czy przygotowywać drewno na zimę. Zapytał, czy tak ma wyglądać relacja po-

między instytucją państwową, a obywatelem. Powiedział, że był pewien, iż skończył się czas 

kiedy w roku 1961 jako 13 – letnie dziecko odpowiadał przed sądem za zbieranie malin  

w państwowym lesie, które gajowy wysypał i złośliwie podeptał. Poinformował, że nie jest 

wrogiem Lasów Państwowych, ponieważ w młodości miał tam pracę i dobrą płacę oraz sza-

cunek wobec zwierzchników. Powiedział, że jest przeciwny wszelkim rajdom i wyścigom  

w terenie leśnym oraz kradzieży mienia państwowego, ale szczególnie irytuje go wywózka 

śmieci do lasu. Poprosił o podjęcie odważnych działań w celu poprawy relacji wobec lokalnej 

społeczności, aby wszyscy byli równi wobec prawa stanowionego i mieli równe szanse reali-

zować swoje powołania.  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że nie wie jak ma odpowiedzieć, ale ci mieszkańcy, którzy mają swoje grunty 

gdzieś w górach i muszą przejechać tereny Lasów Państwowych to mogą i nie są karani żad-

nymi mandatami. Poinformował, że są karane tylko osoby, które wjeżdżają w celach tury-

stycznych i rekreacyjnych quadami i crossami.  

 

Bronisław Rusiniak– Radny  

Powiedział, że niestety, ale zna osoby, które były karane mandatami po 250 zł i są to miesz-

kańcy, którzy na swoich polach pojechali zbierać borówki.  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Zapytał, czy było to w tym roku.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że było to w tym roku.   

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że nie pamięta takiego przypadku, być może kolega.  
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Ryszard Lewicki – Radny  

Powiedział, że jeśli chodzi o quadowców i crossowców to dobrze byłoby spotkać się w zwar-

tym gronie i wypracować jakieś wspólne stanowisko, aby ograniczyć to zjawisko, ponieważ 

chyba są jakieś sposoby.   

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że wspólnie z policją i strażą graniczną organizują parole, w celu ukrócenia tego 

procederu, ale oni się bardzo dobrze porozumiewają i jeśli patrol jest w paśmie Jaworzyny 

Krynickiej to oni hasają sobie po Radziejowej i odwrotnie.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Zwrócił uwagę, że rozumie, ale rozmawiano z panem Ściegiennym, że można było by z nimi 

coś uzgodnić, założyć jakieś stowarzyszenie, wyznaczyć trasy.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że ustawa o lasach jednoznacznie określa zakaz wjazdu do lasu pojazdami silni-

kowymi i nie ma od tego odstępstw. 

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że mówi o tym ustawa o lasach, ale również kodeks wykroczeń, który jedno-

znacznie zabrania wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na tereny leśne.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Stwierdził, że turyści skaczą po krzakach jak jedzie quadowiec.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy jakieś osoby były ukarane za zaśmiecanie lasów. Zwracając się do pana Broni-

sława powiedział, że był w tym roku na borówkach i nie został ukarany, być może ta sytuacja 

miała miejsce, ale przeraża go ilość śmieci i w tej chwili chodzi się po szkle, albo po plasti-

kowych butelkach. Zapytał, czy w tym kierunku jakieś działania były.  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że tak, ale w tym półroczu nikt nie został ukarany takim mandatem z art. 166 ko-

deksu wykroczeń, ale w poprzednich latach były takie przypadki.  

 

Mariusz Lis – Radny    

Zapytał, czy są planowane jakieś akcje jeśli chodzi o Lasy Państwowe lub ZLD w celu sprzą-

tania tych miejsc. Zwrócił uwagę, że jest to nasza wizytówka, przyjeżdżają tutaj ludzie, a tu-

rystyka jest specyficzna, ponieważ nie każdy chce do hotelu, ale na łono natury.    

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Powiedział, że jeśli dobrze pamięta we wrześniu robiły to szkoły w Piwnicznej, Żegiestowie, 

na Złockiem.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił o koordynację i wspólne organizowanie tego typu akcji.  

 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna 

Zapewnił, że przekaże to panu Nadleśniczemu.   
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że temat został wyczerpany. Przypomniał, że w dniu poprzednim Komendant 

Miejsko-Gminnego Oddziału OSP udzielił głębokiej informacji na temat funkcjonowania 

jednostek na terenie gminy. Zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi, na które ewentu-

alnie może udzielić odpowiedzi w zastępstwie. Poprosił o zabranie głosu panią Renatę N.   

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM  

Poinformowała, że chciała przedstawić informację dotyczącą dotychczasowej działalności 

MZGKiM. Zwróciła uwagę, że tak jak zauważyła pani Radna Deryng niedawno przedstawia-

no sprawozdanie za I półrocze, z którego wynikało, że zakład wykonał swój plan w około 

45%. Powiedziała, że MZGKiM w czasie całego roku realizował swoje zadania statutowe tj. 

podstawowe usługi komunalne w zakresie: dostawy wody, odbioru ścieków z eksploatacją 

dwóch oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości płynnych, odbiór i zagospodarowanie od-

padów oraz akcję wydawania worków, utrzymanie zimowe i letnie dróg, utrzymanie przy-

stanków komunikacji, eksploatacja kotłowni Ośrodka Zdrowia i Urzędu oraz zarząd lokalami 

komunalnymi, eksploatacja budynku przy ul. Marciszewskiego, ponadto utrzymanie zieleni, 

czyli wszelkie nasadzenia, pielęgnacje i koszenia. Zwróciła uwagę, że w ramach administro-

wania placami zabaw dokonywano bieżących konserwacji i napraw urządzeń np. wymieniono 

całkowicie zniszczone siatki piłko chwytów. Poinformowała, że zakład pozyskał dofinanso-

wanie na zatrudnienie trzech osób w ramach prac interwencyjnych, pracownika na trzymie-

sięczny bez kosztowy staż, zatrudnienie w ramach prac dofinansowanych przez Biuro Pracy 

dla kobiet 50+ oraz dofinansowanie szkoleń dla pracownikowi ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. Powiedziała, że ze środków własnych zaoszczędzonych na działalności do-

konywano zakupów różnych ważnych z punktu widzenia MZGKiM składników mienia, które 

powiększają mienie gminy takich jak wymianę starego ogrodzenia obiektu bazy zakładu od 

strony toru kolejowego na długości ok. 300 mb, zakupiono kolejne dwa kontenery na odpady, 

kolejny ciągnik używany marki Zetor wyposażając go w osprzęt do akcji zimowej oraz ciężki 

pług lemieszowy do zgarniania śniegu o wadze ponad 400 kg. Zwróciła uwagę, że na bieżąco 

wykonywano prace naprawcze przy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano moderni-

zację pompowni na osiedlu Majerz wraz ze sterowaniem i monitoringiem jej pracy. Stwierdzi-

ła, że w czasie jej pięcioletniej pracy widocznie zmienił się wizerunek i kondycja finansowa 

zakładu, dokonano szeregu zakupów ze środków własnych pochodzących głównie z oszczęd-

ności na kosztach funkcjonowania oraz realizacji własnymi silami szeregu działań. Zwróciła 

uwagę, że śmiało można określić, iż wartość dodana dla zakładu, a tym samym wartość przy-

sporzonego majątku gminie w tym czasie to kwota ok. 1,5 mln zł, natomiast te wygospodaro-

wane środki wykorzystano na powiększenie majątku gminy będącego dyspozycji zakładu jak: 

− urządzenie placów manewrowych wraz z rampą wyładowczą dla magazynowania  

i przeładunku odpadów oraz betonowe drogi wewnątrz zakładowe,  

− wykonanie wymiany okien oraz instalacji CO w budynku Ośrodka Zdrowia, 

− remont pomieszczeń przy ul. Marciszewskiego dla pogotowia,  

− budowa garażu cztero stanowiskowego, 

− wymiana ogrodzenia od strony toru kolejowego, 

− zakupy pojazdów samochodowych: samochód ciężarowy MAN wywrotka, samochód 

ciężarowy MAN typu hakowiec, samochód dostawczy VW, samochód dostawczy Ci-

troen Berlingo, samochód dostawczy Citroen Jumper, samochód specjalistyczny IVE-

CO pod zabudowę beczki asenizacyjnej, 

− zakupiono ciągniki rolnicze marki Zetor dwie sztuki, jeden o mocy 130 km, drugi o mo-

cy 80 km, mały ciągnik Kubota z osprzętem, dwa pługi typu lekkiego i ciężki pług le-

mieszowy, 
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− różnego typu narzędzia i sprzęt pomocniczy, kosiarka do poboczy, trzy kosy spalinowe, 

dmuchawę do liści i hydrofor,  

− wykonano kratę koszową przy przepompowni koło ronda na Majerzu, remont zabudo-

wy śmieciarki Star,  

− zmodernizowano pompownię na Majerzu koło mostu PKP wraz ze sterowaniem i wy-

posażeniem w monitoring. 

Zwróciła uwagę, że nie były to wszystkie tegoroczne zamierzenia. Poinformowała, że jej wy-

nagrodzenie jako Dyrektora ustalone ponad cztery lata temu w kwocie 5960 zł brutto nie 

zmieniło się do dnia dzisiejszego, choć nawet płaca minimalna w tym czasie wzrosła z 1850 

zł na 2250 zł, czyli o ponad 20%. Powiedziała, że sytuacja finansowa zakładu ogólnie jest 

bardzo dobra, obecnie złożono do gminy sprawozdanie finansowe za trzy kwartały 2019 roku  

jednoznacznie obrazujące sytuację w firmie, która stanowi przecież majątek gminy. Zwróciła 

uwagę, że wszystkie zobowiązania zakładu regulowane są na bieżąco, stan należności, które 

powinny wpłynąć na rachunek zakładu na dzień 10 października to 165 256 zł, natomiast stan 

środków na koncie na dzień 10 października to kwota 436 289 zł, natomiast w kasie 5175 zł. 

Stwierdziła, że ktoś mógłby zapytać skąd tak duże środki, stanowiące ok. 10% planu roczne-

go odpowiadając, że z racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej prowadzonej przez 

cały rok, co nie jest takie proste. Zwróciła uwagę, że sposób prowadzenia gospodarki finan-

sowej w zakładzie określa jasno Minister Finansów w rozporządzeniu oraz ustawa o finan-

sach publicznych. Poinformowała, że jako zakład budżetowy MZGKiM otrzymuje się z przy-

chodów osiąganych w danym roku bez jakichkolwiek dotacji, a wydatki są realizowane jedy-

nie takie, na które go stać. Zwróciła uwagę, że zakład nie zaciąga zobowiązań, a wręcz prze-

ciwnie zawsze był pomocą dla gminy chociażby poprzez notoryczne przedłużanie terminów 

zapłaty, czy wykonywanie pewnych czynności nieodpłatnie. Powiedziała, że zgromadzone 

środki są niezbędne zwłaszcza w okresie przedzimowym kiedy trzeba zakupić materiały do 

zimowego utrzymania, olej opałowy, pelet do ogrzewania administrowanych i własnych 

obiektów, paliwa i oleje do pracy sprzętu, jak również potrzeba środków na usługi podzleca-

ne, materiały, wynagrodzenia, ZUSy, a w styczniu trzynastki, czy chociażby zakup worków 

na śmieci na rok następny. Zwróciła uwagę, że jest to uzasadnione zwłaszcza, że stałą prakty-

ką gminy jest nie dokonywanie zapłat za akcję zimową na bieżąco w miesiącach listopad, 

grudzień a dopiero po nowym roku, w roku ubiegłym była to kwota ok. 200 tys. zł. Stwierdzi-

ła, że mając nagromadzone przez te dziesięć miesięcy środki teraz łatwo będzie komuś nimi 

szastać i wydawać w sposób niekontrolowany. Powiedziała, że można jej nie lubić lub się nie 

zgadzać, ale dlaczego pogrąża się własny zakład w imię chorych ambicji, kolesiostwa czy 

pustych obiecanek. Zwróciła uwagę, że dlatego czuje się w obowiązku powiadomić Radę o tej 

sytuacji jako organ założycielski i zarządzający gminą, a zwłaszcza uczulić Komisję Rewi-

zyjną, która winna wziąć to pod uwagę, ponieważ to do obowiązków Rady należy dbanie  

o dobro gminy i jej mieszkańców, zapobieganie niezgodnym z obowiązującym prawem dzia-

łaniom, a w konsekwencji powiadomienie RIO czy Rzecznika Dyscypliny Finansów. Powie-

działa, że na dzień dzisiejszy w zakładzie jeden z pracowników pełni obowiązki Dyrektora, 

nie ma Głównej Księgowej, w całym biurze pozostało trzech młodych, niedoświadczonych 

pracowników, co uważa, że zagraża gospodarce finansowej, naraża na niedopełnienie obo-

wiązków względem innych jednostek takich jak budżet państwa, ZUS, Urząd Skarbowy, kon-

trahenci. Powiedziała, że zupełnie nie rozumie, dlaczego zwolniono Główną Księgową i zo-

stawiono zakład bez nadzoru finansowego. Zwróciła uwagę, że w MZGKiM rozpoczęto niby 

audyt, jednak wbrew krążącym plotkom musi powiedzieć, że niczego nie zdołano stwierdzić. 

Poinformowała, że na dzień 10 października pan, który posiadał stosowne upoważnienie za-

życzył sobie listę dokumentów i informacji, które odebrał w czwartek około godziny 13-tej, 

natomiast w piątek około południa nastąpiły te dziwne ruchy. Stwierdziła, że specjalnie mówi 

dziwne ruchy, a nie decyzje, ponieważ takowe wymagałyby choćby przeczytania z uwagą 
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dostarczonych dokumentów, dodatkowych pytań i dopiero wniosków do których jako Dyrek-

tor mogła by się ustosunkować. Powiedziała, że dla niej był to ewidentny zamach, nie mający 

nic wspólnego z tym do czego służy audyt. Odczytała treść art. 272 ustawy finansach pu-

blicznych. Zwróciła uwagę, że według niej na dzień dzisiejszy siedzi sobie w zakładzie pan 

audytor, sam sobie pisze, zadaje pytania i na nie odpowiada, bo przecież brak jest Dyrektora  

i Głównej Księgowej. Stwierdziła, że radni i Burmistrz zapomnieli o składanym ślubowaniu, 

którego treść przytoczyła. Poinformowała, że nie może nie odnieść się do stwierdzeń poda-

nych przez pana Burmistrza w jego wystąpieniu, które są nieprawdziwe, a podane w sposób 

aferalny, aby zdyskredytować jej osobę. Poinformowała, że Główna Księgowa z ponad trzy-

dziestoletnią praktyką w zakładzie budżetowym miała prawo przejść na emeryturę, wiek eme-

rytalny osiągnęła już ponad rok temu, a każda wypłacona jej złotówka była zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. Stwierdziła, że nie wie co tak bardzo pana Burmistrza boli i zapyta-

ła, czy nie należy wypłacać ludziom wynagrodzenia i dodatków, które im przysługują, ponie-

waż ona uważa, że byłoby to dalece nie w porządku, a nawet naruszeniem kodeksu pracy jak  

i innych przepisów. Poinformowała, że jej zatrudnienie na zastępstwo było również zgodne  

z prawem, ponieważ pracownik który w drodze awansu zawodowego miał przejąć te obo-

wiązki przebywa na urlopie macierzyńskim. Zwróciła uwagę, że pracownik ten nie był przy-

gotowywany do tej funkcji z dziś na jutro, ponieważ wiedząc, ile lat ma pani Księgowa chcia-

ła przeprowadzić to w sposób spokojny przez okres około 1 roku, aby wszystkie operacji go-

spodarcze i operacje na kontach były zgodne, przekazane w sposób spokojny dla dobra zakła-

du. Poinformowała, że z racji tego, iż pracownik ten przebywa na urlopie macierzyńskim 

zmuszona była do zawarcia umowy na zastępstwo z panią Główną Księgową, która chciała 

jeszcze popracować. Powiedziała, że jej wynagrodzenie nie różniło się niczym od tego, które 

pobierała wcześniej, a według niej tylko takie płynne przejęcie obowiązków było dla zakładu 

bezpieczne, wygodne i zgodne z prawdą. W sprawie kary WIOŚ podkreśliła, że nałożona zo-

stała ona za niedotrzymanie warunków pozwoleń wodno-prawnych, czyli parametrów w ście-

kach oczyszczonych za okres roku 2015. Powiedziała, że została ona nałożona samym po-

czątku roku i nakładana jest ona ogólnie rzecz biorąc na gminę, ponieważ zakład nie posiada 

osobowości prawnej. Zwróciła uwagę, że gmina wtedy nie zrobiła z tym nic i to ona jako za-

kład wystąpiła do WIOŚ z wnioskiem o odroczenie terminu jej płatności, ponieważ realizo-

wana była przez gminę inwestycja rozbudowy oczyszczalni, budowy kanalizacji, a więc za-

dań, które przyczynią się i zminimalizują skutki powstania tej kary, czyli poprawią jakość 

dostarczanych ścieków. Poinformowała że termin przesunięcia płatności tej kary był do końca 

września. Powiedziała, że gmina do dziś nie zakończyła tej inwestycji związanej z rozbudową 

oczyszczalni jak i kanalizacjami, pomimo podpisanego protokołu do dziś nie przekazano 

obiektów do zakładu, do dziś niedoróbki nie zostały usunięte. Zwróciła uwagę, że WIOŚ 

ustosunkował się pozytywnie do odroczenia terminu płatności kary, należało im we wrześniu 

złożyć dokumenty potwierdzające, że wszystko jest w porządku. Powiedziała, że takimi do-

kumentami są np. trzykrotne badania ścieków, które w okresach poprzednich wychodziły nie 

dobrze i przekraczały warunki określone w pozwoleniu, dopiero ostatnie trzecie badanie 

wpłynęło do zakładu bodajże 6 października, więc niestety do 11 nie zdążyła tego zrobić. 

Wyraziła nadzieję, że następny Dyrektor będzie lepiej działał. Poinformowała, że do dnia 

dzisiejszego z Międzybrodzia nie płynie ani kropla ścieków, rok szkolny zaczął się już we 

wrześniu i mogło by to funkcjonować. Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz poruszył sprawę 

ścieków z hotelu na Wierchomli i w latach ubiegłych MZGKiM wywoził od nich ścieki, ale 

jest to podmiot, który wymaga wywozu ścieków również w okresie zimowym w niedziele  

i święta i było to realizowane. Powiedziała, że w pewnym momencie hotel zrezygnował  

z usług zakładu, przerzucił się na inną firmę i nie wie, co było powodem tego, być może to, że 

zawsze zalegali oni ok. 25 tys. zł i w pewnym momencie sprawa została skierowana do ko-

mornika i środki zostały odzyskane. Poinformowała, że ok. miesiąc temu właściciel zwrócił 
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się z wnioskiem o to, aby zakład z powrotem od nich odbierał nieczystości płynne. Stwierdzi-

ła, że dała mu oczywiście odpowiedź, że zakład będzie to robił, ale w cenie takiej jak płaci 

każdy mieszkaniec Piwnicznej, gdyż nie widziała potrzeb specjalnych względów. Zwróciła 

uwagę, że do momentu jej odejścia nie było odpowiedzi, ale z plotek słyszała, że firma też nie 

chce im wywozić, ponieważ zalegają z płatnościami. Stwierdziła, że jeśli chodzi o śmieci  

z obiektów szkolnych o tej sytuacji informowała już w grudniu, kiedy przedstawiała kalkula-

cję i mówiła, że zakład praktycznie nie odbiera z obiektów szkolnych, są to jednorazowe zle-

cenia. Stwierdziła, że łatwo jest mówić, że inna firma bierze mniej i taniej, ale kalkulacja od-

nosiła zawsze do całej gminy, a na zawarcie umowy z takimi podmiotami jak szkoły zakład 

był zawsze otwarty, ale nikt nie wystąpił.                   

 

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

Ad. 1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i 

Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Oddał głos pani Skarbnik.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Poinformowała, że w dniu wczorajszym zreferowała projekt uchwały wraz z autopoprawką  

i jeśli są jakieś pytania to chętnie odpowie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że omawiano zagadnienie zabrania kwoty 40 tys. zł z projektu dokumentacji 

wodociągu i uważa, że zabranie tego z tej ważnej inwestycji biorąc pod uwagę to co powie-

dział przedstawiciel wykonawcy, że uzgodnienia z koleją będą długotrwałe jest niepoważne. 

Stwierdził, że powinna być dokonana zmiana i tę kwotę 40 tys. zł trzeba znaleźć w innym 

miejscu, a projekt tej dokumentacji powinien być już zlecony. Stwierdził, że jest zaskoczony, 

ponieważ myślał, że jest to już wykonywane, a okazuje się, że nie jest on wykonywany i jesz-

cze chce się zabrać środki z tego zadania.  

 

Justyna Deryg – Radna    

Powiedziała, że po pierwsze przedstawiciel wykonawcy wczoraj przywiózł ten projekt i bę-

dzie on realizowany i to, co powiedziała pani Skarbnik, że fakt, iż środki te są zdejmowane 

nie stoi na przeszkodzie, aby był on realizowany. Zwróciła uwagę, że była propozycja, aby 

wprowadzić go do WPF na rok następny i Burmistrz będzie mógł podpisać stosowną umowę 

na jego realizację i od początku roku mógł by być robiony na dalszy odcinek. Powiedziała, że 

ona jest za tym, aby te propozycje uwzględnić i przyjąć WPF z autopoprawką i ten projekt 

tam zamieścić. Zwróciła uwagę, że nie chodzi o wykonanie, ale o ten projekt, ponieważ jest 

tak jakby ta część była wyłączona, a panu Mariuszowi chodzi o to, aby była ona ujęta.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że ta dokumentacja powinna być już wykonywana.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że jest chodzi o WPF to jest to tylko i wyłącznie kompetencja pana Burmistrza 

do zgłoszenia zmian i przygotowania WPF. Stwierdziła, że na tę chwilę można pochylić się 

nad przygotowaniem projektu na rok 2020, ponieważ jest już koniec roku i czy nie zastanowić 

się nad tym przy projektowaniu budżetu w roku 2020.   
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Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że jest jeszcze jedna Sesja, dokonywane będą jeszcze poprawki, ale na razie cho-

dzi o skierowanie tych środków na inne zadania, ponieważ są bieżące potrzeby. Zapewnił, ze 

oczywiście się nad tym pochyli, ale trwa szukanie środków, których od początku roku brakuje 

ponad 700 tys. zł.       

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XV/106/2019 przyjęto, 11 - za, 2 – przeciw (protokół z imiennego gło-

sowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XV/107/2019 przyjęto, 11 - za, 2 – przeciw (protokół z imiennego gło-

sowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XV/108/2019 przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za, (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 4. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do 

sądów powszechnych.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędą się wybory ławników do sądów powszechnych 

na kadencję 2020-2023. Radni wybierają trzech ławników do Sądu Rejonowego w Nowym 

Sączu spośród 3 zgłoszonych kandydatów. Powiedział, że głosowanie przeprowadza wybrana 

spośród radnych Komisja Skrutacyjna, do której proponuje się trzy osoby. Zwrócił uwagę, że 

głosowanie odbywa się poprzez wyczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

według listy obecności nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności 

Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. Poinformował, że radny dokonu-

je wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu 

„tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiada-
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jąc się w ten sposób przeciwko wyborowi danego kandydata na ławnika, jeżeli radny na kar-

cie do głosowania:  

1) postawi przy nazwisku kandydata znak „x” jednocześnie w kratce obok wyrazu „tak” 

oraz w kratce obok wyrazu „nie” 

2) wypełni kratkę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ust. 1 niniejszego pa-

ragrafu, jego głos uważa się za nieważny.  

Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w krat-

ce obok wyrazy „tak”, ani w kratce obok wyrazu „nie” uważa się, iż radny wstrzymał się od 

głosowania. Poprosił Przewodniczącego Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

Wiesława Keklaka o odczytanie wypracowanej opinii.  

 

Wiesław Keklak – Radny  

Odczytał opinię Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, której kserokopia stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XV/109/2019 przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że chyba powinna być powtórka głosowania, ponieważ zaszła nieświadoma 

pomyłka.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że jedna osoba skorzystała nie ze swojego urządzenia.  

 

Mariusz Lis - Radny  

Powiedział, że uważa, iż powinno się powtórzyć.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Zapytał, w związku z czym, ponieważ nie rozumie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że pan Radny Rusiniak zagłosował nie ze swojego pilota.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał ponownie pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XV/109/2019 przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za, (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 5. Uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował kandydaturę pani 

Justyny Deryng oraz pana Włodzimierza Źrałki. 
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Justyna Deryng – Radna  

Zgłosiła kandydaturę pana Dariusza Łomnickiego.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Zapytał panią Justynę Deryng czy wyraża zgodę. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Wyraziła zgodę.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Zapytał pana Włodzimierza Źrałkę czy wyraża zgodę. 

 

Włodzimierz Źrałka – Radny  

Wyraził zgodę.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Zapytał pana Dariusza Łomnickiego czy wyraża zgodę. 

 

Dariusz Łomnicki – Radny  

Wyraził zgodę.  

 

Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano panią Justynę Deryng. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Poprosił o wydanie kart do głosowania.  

 

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę głosowania.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Po zakończeniu procedury głosowania poinformowała, że pozostały dwie karty do głosowa-

nia, ponieważ pan Krzysztof Długosz i pan Lech Maślanka są nieobecni.  

  

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Ogłosił przerwę.  

 

PO PRZERWIE 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o odczytanie protokołu z głosowania.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejono-

wego w Nowym Sączu na kadencję 2020 – 2023, który stanowi załącznik do niniejszego pro-

tokołu. Poinformowała, że karty do głosowania oraz dwa egzemplarze protokołu przekazuje 

pani Magdalenie Nieć.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
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UCHWAŁA NR XV/110/2019 przyjęto jednogłośnie, tj. 13 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno-sportowego „Kicarz” w Piwnicznej-Zdroju 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XV/111/2019 przyjęto, tj. 12 – za, 1 - wstrzymujący (protokół z imien-

nego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 7. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XV/112/2019 przyjęto jednogłośnie, tj. 13 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością 

gruntową.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XV/113/2019 przyjęto jednogłośnie, tj. 13 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podkreślił, że 

Przewodniczący Komisji Skarg stracił zupełnie w jego oczach, ponieważ posiedzenia odby-

wają się na zasadzie głosowania, a nie rozpatrywania skargi, dochodzenia prawdy, a na zasa-

dzie głosowania większości i nie dochodzi się sedna sprawy. Powiedział, że dokumenty 

świadczą jednoznacznie, ale gdyby Burmistrz powiedział, że się pomylił, każdy ma do tego 
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prawo i trzeba umieć się do tego przyznać i powiedzieć, że miało to miejsce, a nie iść w za-

parte, że tak nie było.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zwrócił uwagę, że była już głosowana skarga na poprzedniego Burmistrza, a obecnego rad-

nego i wtedy nie było żadnych przeciwskazań dla pracy Komisji, a teraz kiedy Komisja głosu-

je za obecnym Burmistrzem już źle pracuje. Powiedział, że Komisja obradowała pod opieką 

radcy prawego i w każdej chwili mogła się odnieść do przepisów. Zwrócił uwagę, że tak na-

prawdę kancelarię dobiera się na zasadzie zaufania, a nie niższej ceny jak czasami jest to sto-

sowane i tak naprawdę nie ma to znaczenia, ponieważ została przeprowadzona jedna procedu-

ra, która wyłoniła kancelarię, a to, że następnie pracownik zdecydował, że będą wysłane do-

datkowe informacyjne zapytania w których wskazano, że nie ma wymogu wyłonienia kance-

larii, to jest druga kwestia. Stwierdził, że przy okazji chciałby powiedzieć o stosowaniu po-

dwójnych standardów w zależności od potrzeb. Poinformował, że w roku 2015, czyli po prze-

jęciu władzy przez poprzedników przez pół roku funkcjonowała kancelaria prawna, która 

złożyła ofertę niższą niż później wybrano, różnica była prawie 2 tys. zł miesięcznie i to nie 

przeszkadzało i nie wzbudzało wątpliwości, co do etyczności działań. Powiedział że działała 

jedna i druga kancelaria, były podwójne koszty i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. Stwierdził, że 

fakt, iż pan Radny w tej chwili odwołuje się to tego, że zgłosi to dalej to jak najbardziej ma do 

tego prawo i cały czas jest to czynione, blokowana jest praca Urzędu i Burmistrza, ponieważ 

wysyłane są kolejne pisma. Powiedział, że mieszkańcy po to wybrali radnych, aby współpra-

cować, a nie tracić czasu na kopanie się. Przypomniał, że pracuje na opracowanym przez po-

przedników budżecie, robi co tylko może, aby gmina nie utonęła i cały czas wyciąga rękę do 

współpracy. Powiedział, że mieszkańcy sami widzą, że już na drugiej Sesji wyklarowała się 

grupa współpracująca, chcąca osiągnąć jakiś konsensus i grupa opozycyjna, która mniej lub 

bardziej klarowała się w zależności od potrzeb. Zwrócił uwagę, że póki były analizowane 

potrzeby pewnej wsi to ta grupa nie była jeszcze taka wykrystalizowana, ale kiedy zakończyły 

się analizy sytuacji to ta grupa się skrystalizowała. Powiedział, że gmina jest przed referen-

dum i właściwe działania cały czas są blokowane, ponieważ pomawia się fałszywie Burmi-

strza mówiąc, że robi różne rzeczy, z drugiej strony blokuje się go jak tylko się da, a miesz-

kańcom mówi się, że Burmistrz nic nie robi. Poprosił, aby każdy robił swoje i pamiętał, że 

mieszkańcy oceniają wszystkich, a potem oceni nas Bóg.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny   

Powiedział, że nikt nie neguje tego, że do Burmistrza należy wybór kancelarii prawnej i może 

on sobie wziąć kancelarię z najwyżej półki, aby tylko dobrze prowadziła postepowania. 

Stwierdził, że chodzi tylko o prawdę, że pan Burmistrz powiedział, że w ogóle nie wysyłał 

ofert do innych kancelarii, a okazało się wysłał.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że nie było słowa w ogóle, ale w danym postępowaniu nie było wysyłanych ofert. 

Zwróicł, że postępowanie zostało zakończone, i o to postępowanie zostało zadane pytanie  

i taka odpowiedź została udzielona. Stwierdził, że nikt nie manipulował. Poinformował, że na 

zebraniu Komisji wyjaśnił to samo, co teraz mówi, że były one wysłane z jego podpisem, ale 

niezgodnie z procedurą, bez znaków. Zwrócił uwagę, że nie po raz pierwszy przedstawiane 

były dokumenty, które zostały zdobyte nie wiadomo w jaki sposób, na pewno nie legalnie 

ponieważ nie było oficjalnego zapytania o te dokumenty. Stwierdził, że jeśli dalej tak będzie 

to rzeczywiście skieruje sprawę do prokuratury i sprawdzi w jaki sposób zdobywane są te 

dokumenty i jak te dokumenty wydają osoby, na które później radni się powołują, mówiąc 

ogólnie, że pracownicy wydali, czyli jedną czy dwie kartki niosło dwóch pracowników. Po-
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prosił, aby śmiało powiedzieć skąd radni mają te dokumenty, których nie ma w urzędzie, więc 

kto dysponował tymi dokumentami i jak je zdobył. Zwrócił uwagę, aby nie rozwodzić się 

teraz nad tym, ponieważ były prace Komisji, pan Radny korzystał ze wszelkich sposobów, 

aby zanegować temat i teraz dalej toczy dyskusje. Poprosił o niestosowanie podwójnych za-

sad i przypomniał, że jedynym Radnym, który cały czas próbuje torpedować cokolwiek co 

jest związane z pracą Burmistrza jednego i drugiego jest pan Radny, który przecież był już 

Zastępcą Burmistrza i z jednej strony wie na czym polega ta praca i jakie są trudności, ale 

sam nie miał takich problemów, ponieważ poprzednicy nie byli zainteresowani tego typu 

działalnością. Stwierdził, że pan Lis być może kandydował na radnego, ponieważ chciał mieć 

trybunę do wystąpień. Zapytał jaki to ma związek z miłością do Piwnicznej i zasadą, że chce 

się zrobić coś, aby w tej gminie było lepiej. Powiedział, że pan Radny czyni to jaki jedyny,  

a należy zwrócić uwagę, że jest 15 radnych i jego działanie jest tylko w jednym kierunku, aby 

dokopać Burmistrzowi. Zwrócił uwagę, że Burmistrz też czasami jako człowiek się zapomni  

i powie, aby czegoś nie robić to już inni radni wtórują i mówią, że Burmistrz źle się zachowu-

je. Stwierdził, że Burmistrz się źle nie zachowuje, wczoraj była wspaniała Komisja, której  

z tej strony mógł się przypatrywać i przysłuchiwać jak wygląda dyskusja. Powiedział, że cza-

sami z braku czasu obserwuje jak wyglądają Sesje gdzie indziej i takich Sesji i tego poziomu 

dyskusji nie ma u nas, ponieważ u nas jest tylko nastawienie na negowanie i dołowanie. 

Zwrócił uwagę, że nigdzie w Polsce nie ma referendum, podziękował za taką reklamę, ale nie 

wynika to z tego, że jest jakaś alternatywa i chce się coś zrobić. Powiedział, że wiadomo, iż 

referendum będzie kosztowało gminę duże pieniądze i będzie to koszt gminy, ponieważ nikt 

za to nie zapłaci. Zwrócił uwagę, że nie ma to znaczenia, ponieważ mieszkańcom przestawia 

się informację, że Burmistrz jest zły, ale jest on zły na budżecie skonstruowanym przez po-

przedników i opracowanym m.in. przez pana Radnego. Powiedział, że cały czas nawołuje  

i apeluje, aby współpracować, ponieważ nie dzieli nikogo na lepszych i gorszych. Stwierdził, 

że nie ma nad czym dywagować, ponieważ nie ma środków, zadłużenie się wcale nie zmniej-

szyło po tych 700 tys. zł, które brakowało na początku stycznia. Zwrócił uwagę, że należy 

znaleźć rozwiązania, aby z jednej strony mieszkańcy nie tracili roku i aby coś dla nich zrobić, 

a z drugiej strony nawiązać nić współpracy, ponieważ mieszkańcy po to wybrali zarówno 

jego jak i radnych, aby stworzyli szesnastoosobowy układ, który zacznie pracować na rzecz 

tej gminy i wyciągać ją z zadłużenia. Powiedział, że wszyscy zachwycają się Muszyną i Sta-

rym Sączem i mają rację, ale na samym zachwycie nie da się nic zbudować. Zwrócił uwagę, 

że trzeba zacząć współpracować i zrobić coś dla tej gminy, ponieważ jest okazja, aby każdy 

swoje doświadczenie przekuł na współpracę, aby potem coś z tego było dla gminy. Poprosił, 

aby przestać patrzeć przez pryzmat małych układzików. Zwrócił uwagę, że jemu nie można 

zarzucić, że jest w jakichś układzikach, ponieważ nie jest w żadnych. Stwierdził, że miesiąc 

temu pan Radny był po tej stronie, a dzisiaj jest już po zupełnie innej, tylko po to, aby doko-

pać Burmistrzowi. Zwrócił uwagę, że pomija fakt, iż na domach osób, które teraz się uśmie-

chają wisiały jego banery, a dzisiaj już jest to opozycja. Stwierdził, że to rozumie, ponieważ 

każdy ma do tego prawo, ale apeluje, aby współpracować.  

 

Mariusz Lis – Radny    

Zwrócił uwagę, że on chce krótko odpowiedzieć, ponieważ Burmistrz go zapytał.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił bez polemiki.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że Burmistrz zapytał, więc chce odpowiedzieć. Powiedział, że jest napisane, iż 

Burmistrz nie wysyłał zapytań ofertowych do innych kancelarii i jest to przez niego podpisa-
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ne. Zwrócił uwagę, że on również jest za współpracą, ale to pan Burmistrz tworzy taką atmos-

ferę, ponieważ na kłamstwie nie zbuduje się niczego, szczególnie w tej gminie, w innych 

gminach wygląda to inaczej, ponieważ buduje się na prawdzie. Stwierdził, że jeśli komuś 

obiecuje się, że Marpol będzie wyjeżdżał na Jarzębaki to niestety trzeba tej obietnicy dotrzy-

mać. Powiedział, że Burmistrz ma prawo wysłać zapytania i kwestia nie jest w tym, że jest 

tańsza czy droższa, ale dlaczego pan Burmistrz kłamie nawet wtedy kiedy nie musi. Powie-

dział, że jeśli on jako Radny zadaje pytanie to oczekuje prawdziwej odpowiedzi. Zwrócił 

uwagę, że w tym momencie nie ma zaufania do pana Burmistrza, ponieważ jeśli raz został 

oszukany i podano mu nieprawdę to następnym razem też być może otrzyma odpowiedź nie-

prawdziwą.    

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że tak jak powiedział pan Radny Lis chcą wiedzieć, czy Burmistrz jest wia-

rygodny, czy nie, ponieważ w takiej niby błahej sprawie skłamał, że nie wysyłał. Poinformo-

wała, że zdobyła numer do byłej pani Sekretarz, porozmawiała z nią i zapytała ją e-mailem, 

państwo radni mają te dokumenty, ponieważ pani Nieć dzisiaj rozdała. Zwróciła uwagę, że 

pani Sekretarz odpowiedziała jej na tego e-maila i przesłała pismo, które składała jak przeka-

zywała stanowisko. Powiedziała, że w punkcie 7 jest napisane, że dała ona zapytanie do kan-

celarii prawnych, które ona wysyłała. Zwróciła uwagę, że teraz chce wiedzieć dlaczego Bur-

mistrz ich okłamał.                                      

        

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. Przypomniał, że pan Radny Lis nie powinien głoso-

wać.   

 

UCHWAŁA NR XV/114/2019 przyjęto, 8 – za, 1 – przeciw, 3- wstrzymujące się, 1 – nie-

oddany (protokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że źle zagłosowała, ponieważ pomyliła sobie z telefonem. Poprosiła, aby 

wrócić do głosowania, ponieważ nie raz się to zdarzało.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie ma takiej możliwości.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że jest ponieważ nie raz wracano do głosowania. Zwróciła uwagę, że wszyscy 

wiedzą, że ona jest za zasadnością skargi, po prostu źle przycisnęła. Poprosiła, aby powrócić 

do głosowania.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie ma takiej możliwości.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że jest, a ona cały czas jest za tym, że skarga jest bezzasadna.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że reasumpcja głosowania jest tylko w ważnych sprawach, a nie dlatego, że 

ktoś pomylił przyciski.  
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Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że wcześniej była.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że wcześniej pan Bronisław oddał dwa razy głos.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że to są podwójne standardy, wcześniej była, a teraz nie, a co to za problem 

zrobić reasumpcję.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że wcześniej pan Bronisław zagłosował z dwóch rożnych urządzeń.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że głosowanie było powtarzane. Powiedziała, że wszyscy wiedzą, że ona jest 

za tym i zdobyła materiały, że skarga jest zasadna. Stwierdziła, że jest to dla niej dziwne.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nawet były Przewodniczący mówi, że nie ma podstaw do reasumpcji głosowa-

nia.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że właśnie mówi, żeby powtórzyć. Powiedział, że są to podwójne standardy.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że czytał kiedyś jaka jest podstawa do reasumpcji głosowania i można to zrobić 

jeśli z przyczyn technicznych urządzania nie funkcjonują tak jak powinny. Zapytał, czy  

w Sejmie jest reasumpcja głosowania jak ktoś pomyśli przyciski.    

 

Maria Adamuszek – Radna  

Stwierdziła, że taki właśnie jest wzajemny szacunek.  

 

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA 

 

Ad. 1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że wie, iż odbyło się spotkanie z zarządem TMP, składane było również pismo 

w sprawie zajęcia stanowiska. Zapytała, czy wypracowane były jakieś wnioski z tych spotkań. 

Zwróciła uwagę, że zostało przekazane pomieszczenie ZEAS-ie.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Zapytał pana Piotra C. dlaczego nagrywa.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Zapytał, czy pan Radny go o coś pomawia. Poprosił, aby pan Lewicki powtórzył to do kame-

ry.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił pana Piotra o zachowanie spokoju, ponieważ wyprosi go z sali.  
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Piotr C. - mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że on tylko reaguje na publiczne pomawianie go podczas Sesji, którą oglądają 

mieszkańcy.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił panią Justynę Deryng o kontynuowanie wypowiedzi.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zapytała, kto pokrywa funkcjonowanie tych pomieszczeń, ale również jak można się zgłosić, 

czy tylko stowarzyszenia mogą z nich korzystać i czy wystarczy się zgłosić do stowarzyszenia 

zarządzającego i ono dysponuje tym lokalem, czy będzie jakiś harmonogram. Zwróciła uwagę 

na to, co przedstawiała pani Renata i na fakt, że w chwili obecnej nie ma księgowej i zapytała, 

kto w takim razie podejmuje decyzje księgowe w MZGKiM. Powiedziała, że zbliża się okres 

zimowy i zapytała, czy nie zagraża to przetargowi na odśnieżanie, który powinien być zrobio-

ny już niedługo. Zwróciła uwagę, że zostało wspomniane również to, że nie została przekaza-

na infrastruktura kanalizacji i jak wiadomo z protokołów są usterki i zapytała, czy wiadomo 

na jakim jest to etapie, kiedy zostanie to przekazane i kiedy te usterki będą usuwane. Stwier-

dziła, że niepokoi ją fakt, że szkoła w dalszym ciągu nie korzysta z tej infrastruktury, czyli jak 

dobrze rozumie nadal wykorzystuje szambo. Zwróciła uwagę, że chciałaby zdementować 

informację, czy osoba, która przejęła obowiązki po Głównej Księgowej to jej córka. Powie-

działa, że na placu zabaw koło mostu garbatego jakiś czas temu została zdemontowana huś-

tawka, pojawiła się nowa i chciałaby otrzymać informację, czy zostało to powieszone przez 

MZGKiM, czy może zrobił to ktoś z rodziców. Zwróciła uwagę, że chodzi o atesty, ponieważ 

huśtawka ta zaczyna się trochę przecierać i nie wiadomo, czy ma ona w środku jakiś rdzeń  

i czy nie przedrze się ona pod jakimś dzieckiem, stąd jej pytanie.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Złożył interpelację w sprawie odbudowy drogi do osiedla Maryniaki, której kserokopia sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Maria Adamuszek – Radna       

Zwróciła uwagę, że ktoś z prawników ogląda Sesję i otrzymała smsa, że można głosować 

reasumpcję i złożyć wniosek. 

 

Adam Musialski – Przewodniczacvy Rady  

Zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że padł wniosek.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział o reagowaniu na tego typu porady prawne, że ktoś ogląda Sesję i wysyła smsa, 

aby przeprowadzić reasumpcję. Poinformował, że pani Radna może złożyć skargę na niego. 

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że ona nie chce składać skargi, tylko złożyła taki wniosek o powtórne głosowa-

nie.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że to on prowadzi obrady i powiedział, że reasumpcji głosowania nie będzie.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że w takim razie skarga zostanie złożona.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Odnosząc się do sprawozdania przedstawionego przez panią Dyrektor MZGKiM powiedział, 

że stan MZGKiM w 2014 roku nie był zły, ale tragiczny. Stwierdził, że pan Przewodniczący 

na pewno wie jak to wyglądało, w ciągu czterech lat wybudowano nowy kolektor, elektrow-

nię 40 kw, wybrukowano i oświetlono plac, zakupiono samochód i przejęto gospodarkę odpa-

dami, nie wspominając już o łopatach, ponieważ jak one wyglądały w 2014 roku to porażka. 

Stwierdził, że wykonano ogrom pracy i nie może powiedzieć, że współpraca z panią Dyrektor 

była idealna, ponieważ również nie zgadzali się w pewnych kwestiach, ale fajnie jest jak ktoś 

zrobi czarną robotę, przekształci MZGKiM i doprowadzi do stanu używalności. Zwrócił uwa-

gę, że wyjaśnienia przekazane przez pana Burmistrza są niepoważne, ponieważ to, że w 2015 

roku była kara, wynikało z działalności w latach poprzednich i problem ten rozwiązało dopie-

ro dobudowanie nowego kolektora. Poprosił, aby pan Burmistrz wykazał jakieś konkrety jeśli 

chodzi o audyt, ponieważ to, co powiedział jest niepoważne.   

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że już kilka razy pytał o Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie w zakładce rejestr 

umów jest spora ilość umów niezarejestrowanych, brakuje co najmniej 21 umów. Zwrócił 

uwagę, że chciałby zadać to pytanie panu Burmistrzowi, ale on opuszcza salę.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zwrócił uwagę, że jest pracownik merytoryczny, który udzieli odpowiedzi.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz ma bardzo pilny telefon.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że brakuje umów od numeru 128-141, a najbardziej dziwnym dla niego jest 

fakt, że nie ma np. umowy o numerze 7, 27 i 28 z początku roku. Zapytał, czym jest to spo-

wodowane i czego dotyczą te umowy, czy pan Burmistrz nie do końca rozumie jak ma to wy-

glądać, czy jest coś do ukrycia.  

 

Magdalena Nieć – inspektor UM  

Poinformowała, że na początku roku nie zajmowała się BIP-em. Powiedziała, że dokumenty, 

które dany pracownik wytwarza na stanowisku pracy i które podlegają publikacji pracownik 

przekazuje do niej i ona te dokumenty umieszcza. Zwróciła uwagę, że nie ma wiedzy, że pra-

cownik, czy Burmistrz wytworzył jakieś zarządzenie, więc obowiązkiem każdego pracownika 

jest przekazanie jej tego. Powiedziała, że kilkakrotnie weryfikowała ten rejestr umów, są  

w nim braki i ona zgłasza poszczególnym pracownikom, że danej umowy brakuje i prosi o jej 

przekazanie do opublikowania.   

 

Jan Toczek – Radny  

Stwierdził, że rozumie, iż pani Magda jest odpowiedzialna tylko za publikowanie, więc to pan 

Burmistrz jest odpowiedzialny za dostarczenie tych dokumentów.  
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Magdalena Nieć – inspektor UM  

Powiedziała, że weryfikowała to z rejestrem papierowym, zgłaszała pracownikom, że są braki 

i czeka, aż te dokumenty do niej dotrą.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy to zazwyczaj dotyczy jednych i tych samych pracowników, którzy nie dostarcza-

ją kompletu dokumentów.  

 

Magdalena Nieć – inspektor UM  

Powiedziała, że jest to różnie. Zwróciła uwagę, że może to również wynikać z faktu, że jest 

osobny rejestr do umów i rachunków, który prowadzi pani Polakiewicz i niektórzy pracowni-

cy być może nie wiedzieli, że ona nie wprowadza już do BIP – u i przekazali tę umowę tylko 

jej. Zwróciła uwagę, że ona tłumaczy i upomina się o te braki.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że rozumie, iż te ostatnie umowy mogą być nie wprowadzone, ale te z po-

czątku roku powinny być wprowadzone. Powiedział, że zapytał o to, ponieważ w kampanii 

wyborczej pan Burmistrz mówił, że poprzednicy tego nie robili, ale to się nie zmieniło.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Stwierdził, że trochę zbulwersowała go wypowiedź pana Burmistrza, że Radny posiadł te 

dokumenty, ale Radny to nie jest byle jaki człowiek z ulicy, który wchodzi do urzędu i bierze 

dokumenty, ale został wybrany przez ludzi, ma mandat zaufania i obowiązek sprawdzać i być 

rzetelny, a pan Burmistrz nie powinien się na te rzeczy denerwować. Poprosił, aby pan Prze-

wodniczący powiedział panu Burmistrzowi, że radny z mandatu społecznego ma prawo po-

siadać dokumenty.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że nie może być tak, że dokumenty, które są wytworzone w urzędzie są po 

całej gminie i w różnych miejscach, ponieważ tak nie powinno być i jest to niedopuszczalne.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Stwierdził, że nie po całej gminie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił, aby pan Przewodniczący sprecyzował, co to znaczy, że po całej gminie. Zapytał, czy 

gremium radnych to jest cała gmina, ponieważ jego zdaniem nie. Stwierdził, że jest to kon-

trolna funkcja Rady i to, co powiedział pan Bronisław to szczera prawda. Stwierdził, że ko-

muna się już skończyła, UB i SB już nie działa, jest demokracja i radni mają funkcję kontrol-

ną, mogą sprawdzać i chwała tym, którzy to robią, ponieważ niektórzy są nastawieni, aby 

tylko brać pieniądze i tej funkcji nie pełnić.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że szkoda, iż tak szybko zapomniano jak to było w poprzedniej kadencji.     

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że chciała się odnieść do wyjaśnienia pani Magdy na temat brakujących umów. 

Stwierdziła, że pani Magda mówi, iż któryś z pracowników przeoczył lub nie wiedział, że 

ktoś prowadzi jeden rejestr, a ktoś inny drugi. Powiedziała, że większość osób pracuje tutaj 

ponad 20 lat i przez ten czas tylko raz zmieniano obieg dokumentacji, więc jeśli ktoś nie wie, 
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gdzie ma dać umowę to niech idzie paść krowy. Zwróciła uwagę, że może już czas, żeby pra-

cownicy nie zajmowali się tym, co nie potrzeba, ale zabrali się do rzetelnej roboty. Stwierdzi-

ła, że od tego jest ich przełożony i jeśli puszcza mimo uszu i oczu takie sytuacje to prosi, aby 

wyciągnąć sobie wnioski samodzielnie. Powiedziała, że jeśli chodzi o dokumenty, które krążą 

po gminie to ona widziała jak dzisiaj złamane było prawo i przepis dotyczący RODO, ponie-

waż pan pełniący obowiązki Dyrektora MZGKiM szedł do urzędu z teczkami zawierającymi 

akta personalne pracowników zakładu. Zwróciła uwagę, że jest to ewidentne łamanie prawa  

i zezna to w każdym sądzie, nawet ostatecznym.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że w poprzedniej kadencji jak radni chcieli dostać jakieś dokumenty to musieli 

złożyć pismo, jeśli brali coś od pracowników musieli pokazać co kserują i miało być to po to, 

że jeśli jakieś dokumenty krążą po gminie to wiadomo, który radny złożył pismo, jakie do-

kumenty dostał i jakie rozpowszechniał. Zwróciła uwagę, że może być taka sytuacja, że nie 

będzie kontroli jakie dokumenty się wydostają, ponieważ urząd produkuje bardzo różne treści 

i musi być nad tym kontrola. Powiedziała, że nie ma pewności, że tylko pan Radny dostaje 

takie dokumenty, ponieważ nie ma kontroli i nadzoru. Zwróciła uwagę, jest niezgodność tego, 

co było na dokumencie z tym, co pan Radny otrzymał i ona również ma takie pismo od po-

przedniego Burmistrza dotyczące ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powiedziała, że 

ona udała się wtedy do Burmistrza i pokazała mu to, wtedy również było ono niezgodne i on 

to podpisał, również było ono przygotowane przez pracownika i zwróciła uwagę żeby do-

kładniej przyglądać się temu, co się podpisuje, ponieważ odpowiedzialność bierze ten, kto 

podpisuje. Powiedziała, że później już nie było problemu z dostępem do informacji, ale była 

umowa, że należy zwracać się na piśmie. Zwróciła uwagę, że chodziło o to, że pracownik 

wydaje dokumenty i w pewnym momencie można stracić kontrolę nad tym, co jest wydawa-

ne.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że zachowanie poprzedniego Burmistrza rozumie, ponieważ błąd może się 

zdarzyć, ale trzeba się umieć do tego przyznać, a nie iść w zaparte, że się nie skłamało, po-

nieważ jest to niepoważne.   

 

Ewa Liber – Radna    

Zwróciła uwagę, że pan Radny Lis napisał, iż dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Miej-

skiego, którym leży na sercu przestrzeganie prawa jest w posiadaniu kserokopii pisma, które 

zostało wysłane z Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju w dniu 22 maja. Stwierdziła, że 

pan Radny nie zwrócił się na piśmie tylko otrzymał te dokumenty dzięki uprzejmości.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM   

Powiedziała, że przede wszystkim nie były to żadne tajne dokumenty i nie ma co robić z tego 

nie wiadomo jakiej sytuacji. Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz straszy, że skieruje sprawę 

dotyczącą udostepnienia dokumentów na drogę sadową. Poinformowała, że ona osobiście  

w dniu 14 października wystąpiła do MZGKiM oraz do Urzędu o udostepnienie kserokopii 

pewnych dokumentów i nic nie otrzymała, za wyjątkiem kserokopii dokumentów z Rady  

i prawdopodobnie nic nie otrzyma, tylko po to, aby utrudnić jej prowadzone postępowanie.  

 

Justyna Deryng – Radna        

Zwróciła uwagę, że jest pewna ilość dni na odpisanie i jeśli organ nie wywiąże się z tego, to 

jest prawo do złożenia skargi.  
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Renata N. – była Dyrektor MZGKiM   

Zwróciła uwagę, że kodeks pracy również mówi o tym, w którym momencie należy złożyć 

wniosek do sądu pracy i należy to wziąć pod uwagę, a działający zgodnie z prawem urząd 

powinien wiedzieć, że takie dokumenty należy przedłożyć wcześniej.   

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju   

Powiedziała, że ma pewien dyskomfort, ponieważ pan Burmistrz kilka razy zaprzeczył sam 

sobie. Stwierdziła, że jak to nie ma tych dokumentów urzędzie, a jakiś tam Lis, czy ktoś inny 

je ma. Zapytała jak można posiadać nielegalnie dokumenty, które są dokumentami publicz-

nymi, przypomniała o obietnicy wyborczej dotyczącej transparentności. Zwróciła uwagę, że 

chciała się dowiedzieć od pana Burmistrza w jakiś sposób się go pomawia i po co ma być 

jakikolwiek nadzór nad dokumentami wychodzącymi z gminy skoro one nie są tajne. Stwier-

dziła, że ma prawo wiedzieć i nie ma znaczenia od kogo to będzie wiedziała, ponieważ do-

kumenty są jawne i nie ma dokumentów nielegalnych. Powiedziała, że pan Burmistrz zarzucił 

jej, iż na jej domu wisiał najdłużej jego baner, czym nie wystawia sobie dobrego świadectwa, 

ponieważ to, że pan Burmistrz otrzymał miejsce na jej domu nieodpłatnie, aby powiesić ban-

ner to należało w ciągu 30 dni od wyborów go zdjąć, ale oczywiście pan Burmistrz nie pofa-

tygował się. Stwierdziła, że ona nie była w komitecie wyborczym.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zapytał, czy rzeczywiście się nie pofatygował.      

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju   

Zapytała, czy pan Burmistrz zdjął baner odpowiadając, że ona musiała wynająć człowieka.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zapytał, czy nie powiedział, że zdejmuje baner, a pani Bogumiła powiedziała mu na to, że 

niech wisi i niech się wszyscy pocałują, ponieważ wisi na prywatnej posesji.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju   

Zapytała, czy dlatego musiała wynająć człowieka. Stwierdziła, że pan Burmistrz chyba żartu-

je. Powiedziała, że nigdy do żadnego komitetu nie należała i nie będzie należeć, ale dała panu 

Burmistrzowi bardzo duży kredyt zaufania. Zwróciła uwagę, że nie dość, że pan Burmistrz 

kilkakrotnie ją obraził to musi powiedzieć, że jest rękami i nogami za jego odwołaniem, po-

nieważ jest złotoustym kłamcą i na każdym kroku bez względu  na to, czy jest to potrzebne 

czy nie mówi nieprawdę. Powiedziała, że oczekuje odpowiedzi kto i w jaki sposób pana Bur-

mistrza pomawia.  

 

Jan B. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Zwracając się do pani Dyrektor MZGKiM zapytał w jakiej wysokości była odprawa dla 

Głównej Księgowej i za ile lat został wypłacono o ekwiwalent. Powiedział, że jest obywate-

lem i ma prawo wiedzieć. Poprosił o podanie zarobków osób fizycznych z poza klanu rodzin-

nego wiadomo jakiego. Zapytał pani Bogumiły dlaczego się wtrąca i poprosił o spokój.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił panią Bogumiłę o nieprzeszkadzanie w wypowiedzi, ponieważ opuści salę.  

 

Jan B. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Zwrócił uwagę, że pracownicy z dwudziestoletnim stażem zarabiają mniej niż osoby z rodzi-

ny Głównej Księgowej. Poprosił, aby pan Burmistrz się temu przyjrzał.  
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Renata N. – była Dyrektor MZGKiM  

Stwierdziła, że bardzo chętnie odpowie od razu. Powiedziała, że wielkość zarobków jest in-

dywidualna, a właściwie jest naruszeniem dóbr osobistych osób, które je utrzymują. Zwróciła 

uwagę, że może o tym informować dyrektor, a ona jest osobą niepełniącą tej funkcji. Poin-

formowała, że pani Księgowa otrzymała takie benefity, nagrodę jubileuszową, czy odprawę 

jakie przewidują przepisy. Stwierdziła, że od tego jest Komisja Rewizyjna można to spraw-

dzić, ponadto otrzymała ekwiwalent za tyle dni za ile jej się należał. Powiedziała, że jeśli 

chodzi o sprawy zarobków innych zatrudnionych osób należy wziąć pod uwagę, że pewna 

część osób to stanowiska robotnicze, a pewna część urzędnicze i tak jest skonstruowana tabe-

la płac. Zwróciła uwagę, że nie będzie porównywać tutaj konkretnych osób, ale jest w stanie 

obronić to przed każdym sądem.  

 

Jan B. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że jemu chodzi o pracowników fizycznych.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM 

Poinformowała, że różnica w płacach pracowników fizycznych w całym zakładzie jest od 

najniższego wynagrodzenia dla osób przyjętych z biura pracy od kwoty 2220 zł do kwoty 

2800 plus ewentualna wysługa lat. Powiedziała, że nie widzi zróżnicowania.  

 

Jan B. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Poprosił, aby pan Burmistrz przyjrzał się tej sprawie, ponieważ jest to forowanie rodziny.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM 

Powiedziała że jest to ewidentna nieprawda.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chciałby się odnieść do tego co mówił pan Toczek w sprawie umów w BIP-ie. 

Zwrócił uwagę, że braki te wynikają z braków organizacyjnych i bałaganu, który panuje  

w Urzędzie, ponieważ kilku pracowników odeszło, RODO nie jest wcale zachowywane  

i każdy kto wejdzie to większości pokoi wie, że tak jest. W kwestii obiegu informacji powie-

dział, że 30 września złożył zapytanie, a odpowiedź otrzymał wczoraj, więc każdy termin jest 

naruszany. Zapytał czy za każdym razem trzeba pisać skargi. Zwrócił uwagę, że pytanie było 

ciekawe, bo w sprawie delegacji i na kolejnej Sesji to przedstawi jak kształtowały się wydatki 

Urzędu od początku kadencji. Stwierdził, że ktoś może zarzucić, że księgowa w Urzędzie 

zarabia duże pieniądze w stosunku do pracownika merytorycznego, ale wszędzie jest jakiś 

podział. Stwierdził, że zgadza się z tym, że zarobki w MZGKiM są za niskie, a w tej chwili 

znaleźć dobrego pracownika z uprawnieniami nie jest łatwo i nieuchronne jest podniesienie 

uposażenia.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał ile razy poprzednicy w ciągu swojej kadencji podnieśli płace w MZGKiM.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM   

Powiedziała, że płace pracowników były regulowane chyba trzy razy. Zwróciła uwagę, że 

były to podwyżki rzędu ok. 150 zł, ponieważ kiedy przyszła do zakładu najniższa płaca łącz-

nie z dwudziestoletnią wysługą była praktycznie równa najniższej jaką można wypłacać. 
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Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że kiedy przyszedł w 2014 roku zobaczył jak się kształtują te zarobki to za takie 

pieniądze ciężko byłoby znaleźć dobrego pracownika. Zwrócił uwagę, że odbyła się rozmowa 

z panią Dyrektor i wiadomo, że nie od razu, ale te zarobki szły w górę.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zwrócił uwagę, że pani Dyrektor sama w swoim wystąpieniu powiedziała, że od 2014 roku 

nie miała żadnej podwyżki i to też świadczy o działaniu poprzedników i trosce o MZGKiM.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM  

Powiedziała, że wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Burmistrz i tak jak poprzednik usatys-

fakcjonował ją tą kwotą za taką samą pracowała dla obecnego Burmistrza. Stwierdziła, że 

było to tylko po to, aby skończyć te pomówienia, natomiast do decyzji Dyrektora należało 

ustalanie wynagrodzenia dla pracowników w MZGKiM. Poinformowała, że od momentu kie-

dy przyszła do zakładu płaca minimalna zwiększyła się z kwoty 1850 zł do 2250 zł, natomiast 

po styczniu będzie to kwota 2600 i na pewno będzie kolejna regulacja, ponieważ tego wyma-

gają przepisy.  

 

Piotr Ściegienny – Przewodniczący Zarządu Osiedla Kosarzyska    

Powiedział, że chciałby się odnieść do przekazu pana Burmistrza i poprosił, aby nie przekrę-

cał on jego słów, ponieważ o nie oskarżał pana Burmistrza, ale jako przewodniczący komitetu 

referendalnego miał obowiązek sprawdzić informacje otrzymane od mieszkańców, którzy 

jako pierwsi wysyłali zapytanie do Wojewody w dniu 17 września. Poinformował, że ma kse-

rokopię tego pisma i w odczytanym oświadczeniu na ostatniej Sesji nie było postawione 

oskarżenie, ale sformułowane pytanie celem wyjaśnienia i zweryfikowania zaistniałej sytua-

cji. Stwierdził, że na chwilę obecną przeprosiny są dla niego bezzasadne i zbyteczne, ponie-

waż on nie przesądza i nie oskarża, ale czy tak było ocenia powołane do tego odpowiednie 

organy. Poinformował, że cała dokumentacja została wysłana i trwa oczekiwanie na wyniki. 

Powiedział, że on nikogo nie oskarża było to tylko zapytanie, na które oczekiwał odpowiedzi.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że mógłby wywołać panią Radną, ponieważ pan Osiedlowy zmieniając standardy 

ustalone od lat nie zaprasza Burmistrza na zebrania, z jednej strony ogłasza wszędzie, że są to 

zebrania osiedlowe lub zarządu, nie zaprasza na nie lub pouczony przez jednego z radnych 

zaprasza na niedzielne spotkanie w piątek o godzinie 15.30. Stwierdził, że on niestety kalen-

darz spotkań ma zapełniony trochę wcześniej i nie ma żadnego weekendu wolnego. Powie-

dział, że organizując spotkanie sołeckie robi się to w ten sposób, aby nie wchodziły na siebie 

spotkania na innych osiedlach zgłoszone być może wcześniej. Poprosił panią Radną, która 

była na tym spotkaniu o przypomnienie jak zostało powiedziane, że stowarzyszenie „Nasz 

Dom”  czy jego przedstawicielka otrzymuje co miesiąc 2 tys. zł. Zwrócił uwagę, że miały być 

przeprosiny, ale potem ktoś się wycofywał, więc nie oskarża się nie zarzuca, ale rzuca się 

hasło w powietrze i czeka kto jak to usłyszy i co z tym zrobi. Zapytał panią Radna, czy była 

taka sytuacja i poprosił, aby powiedziała to do mikrofonu, aby społeczeństwo usłyszało.  

 

Ewa Liber – Radna  

Powiedziała, że była taka sytuacja i miała ona miejsce w lipcu. Zwróciła uwagę, że ona 

grzecznie zapytała tylko o wyjaśnienie.   
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Dariusz Chorużyk – Burmistrz             

Powiedział, że każdy myślący człowiek, ktoś kto kończy 18 lat, pokazuje jakiekolwiek świa-

dectwo i wykształcenie, robi i mówi świadomie. Zwrócił uwagę, że dzieci mogą robić tak jak 

pan Osiedlowy, że rzuca hasło i jest w pełni wolny. Powiedział, że chce tylko zwrócić uwagę, 

że to już trzeci przykład kiedy pan osiedlowy nie mając czasu na pracę na osiedlu ma czas na 

robienie mini spotkań agitacyjnych.  

 

Piotr Ściegienny – Przewodniczący Zarządu Osiedla Kosarzyska  

Stwierdził, że w tym momencie pan Burmistrz go obraża.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz 

Powiedział, że rzuca się hasło na grunt, społeczeństwo dostaje informację, a czy ona będzie 

sprostowana czy nie to już nikogo nie interesuje, ponieważ wtedy mówi się, że nie to zostało 

powiedziane że to społeczeństwo wysłało. Zapytał, gdzie to społeczeństwo, na razie słychać 

je tylko ustami pana Ściegiennego i nikt mu nie zarzuca, że społeczeństwo za nim nie stoi, 

ponieważ na pewno jakaś część stoi, ale te słowa wypowiada pan Ściegienny. Stwierdził, że 

nie słyszy, aby ktoś inny to wypowiadał, dlatego otwarcie zapytuje czy pan Ściegienny jest 

świadom tego, co mówi. Powiedział, że jemu non stop się zarzuca kłamstwo i oczywiście, że 

jest osobą publiczną i można rzucać w niego czym się chce, ale trzeba samemu się zastano-

wić, co się mówi. Zwrócił uwagę, że pan Ściegienny nie jest wolnym człowiekiem, ale jest 

osiedlowym i też pewne standardy go obowiązują.  

 

Piotr Ściegienny – Przewodniczący Zarządu Osiedla Kosarzyska 

Powiedział, że przecież się tego nie wypiera.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zwrócił uwagę, że wszyscy widzieli i można przesłuchać Sesję jak pan Ściegienny biegał po 

tej sali, a później atakował pracownika. Powiedział, że wychodził nie dla własnej potrzeby, 

ale przyjechała pani z Dyrektor Biura Wyborczego i przywiozła informację, która niektórych 

ucieszy, że referendum odbędzie się 15 grudnia. Zwrócił uwagę, że od razu chce poinformo-

wać siedzących na sali po lewej stronie, że koszt referendum jest kosztem gminnym, co zosta-

ło wyraźnie powiedziane nie będzie to pięć tysięcy. Powiedział, że skoro gmina jest w sytua-

cji referendalnej to prosi o gram szacunku, a z drugiej strony informuje, że w dniu dzisiej-

szym następuje wejście w tryb wyborczy, co nazywa trzecią turą wyborów. Zwrócił uwagę, 

że w związku z tym panują zupełnie inne zasady i prosi uważać, co się mówi.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że pan Burmistrz chyba mówi to do siebie i niech uważa, co mówi. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zwrócił uwagę, że jest taka decyzja, będą koszty i proponuje kopać się dalej.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił o głos.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił bez polemiki. 
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Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że to nie polemika, dotyczy to innej sprawy. Zwrócił uwagę, że w sprytny sposób 

dokonywana jest manipulacja na oczach zgromadzonych  i mieszkańców. Stwierdził, że jeśli 

pyta się pani Liber, czy było coś powiedziane to trzeba mówić wszystko tak jak było. Zwrócił 

uwagę, że pan Burmistrz mówi, że jak była skarga na Zastępcę Lisa to wtedy nie było skarg, 

ale każdy logicznie myślący wie, że jeśli nie brał udziału w Komisji to trudno, żeby ją oce-

niał, jeśli nie brał w udziału w obradach. Powiedział, że kiedy była poprzednia skarga to pro-

szono o wezwanie jednej osoby, która była na zebraniu w Kosarzyskach, ale tym samym spo-

sobem pan Przewodniczący Lewicki zamiótł pod dywan i nie poproszono nikogo. Stwierdził, 

że tak odbywają się Komisje Skarg i Wniosków, nie wyjaśnia się sprawy, tylko wszystko od-

bywa się na zasadzie głosowania.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Radny powinien wiedzieć, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie 

ma takich uprawnień.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że pan Przewodniczący nie ma racji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nawet policja wzywając na komisariat musi podać numer sprawy. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że pan Przewodniczący opowiada bzdury. Zwrócił uwagę, że rozmawiał z prawni-

kami i to są bzdury. Powiedział, że można każdego wezwać. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał na jakiej postawie.  

 

Mariusz Lis – Radny   

Powiedział, że jeśli osoba sobie tego nie życzy i nie przyjdzie to nie da się jej wezwać, ale 

jeśli Komisja chce kogoś poprosić i ten ktoś zgadza się przyjść to wtedy można. Stwierdził, że 

jest to śmieszne i poprosił, aby pan Musialski nie opowiadał bzdur jako Przewodniczący.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że nie otrzymała odpowiedzi, a chciała zdementować lub potwierdzić infor-

mację dotyczącą przejęcia obowiązków Głównej Księgowej. 

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM  

Powiedziała, że wyjaśni tę kwestie, ale nie jest to już właściwie jej rola. Zwróciła uwagę, że  

o to, kto po zwolnieniu Głównej Księgowej podejmuje decyzje prosi, aby pytać pana Burmi-

strza, ponieważ z tego, co wie to chyba tylko pracownica, która została przyjęta ok. 5 miesię-

cy temu i przeszkolona w kasie. Poinformowała, że nie nastąpiło żadne przekazanie doku-

mentacji księgowej, skąd to całe jej wystąpienie, ani przekazanie dokumentacji papierowej. 

Powiedziała, że z panią Księgowa otrzymały informację, że w ciągu pół godziny mają opuścić 

MZGKiM i na ich oczach dokonano wymiany zamków drzwiach. Stwierdziła, że sądzi, iż 

osoba, która otrzymała powierzenie obowiązków od pana Burmistrza zdaje sobie sprawę, że 

od tamtego momentu wszystko jest na jej odpowiedzialność. Powiedziała, że jeśli chodzi  

o nieprzekazanie infrastruktury to szumnie realizowane zadanie odbudowy oczyszczalni  

i budowy dwóch kanalizacji miało protokół na koniec grudnia i to, że były pewne niedoróbki 
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realizowane przez całą wiosnę to się zdarza, ale do dnia dzisiejszego nie uruchomiono kanali-

zacji na Międzybrodziu. Zwróciła uwagę, że nie dokonano wspólnego rozruchu stąd nie ma 

żadnego przyłącza na tamtym terenie.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zapytał pana Radnego Lisa, czy już teraz jest za panią Dyrektor.   

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zaproponowała, aby panowie poszli na kawę.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM 

Powiedziała, że MZGKiM zezwala na przyłącza na Borownicach tylko ze względu na przepi-

sy BHP, do których ma pewne uwagi i je zgłaszała już w grudniu, na co jest notatka służbo-

wa. Poinformowała, że w lutym robiła osobne wystąpienie do gminy o tych niedoróbkach,  

w maju kolejne i z tego, co wie na dzień dzisiejszy nie ma nic. Odnosząc się do pytania, czy 

osoba, która przejęła obowiązki Głównej Księgowej to jest jej córką potwierdziła, że są one 

spokrewnione i nie ukrywa tego. Zwróciła uwagę, że ta pani nie była przez nią zatrudniona 

tylko była w zakładzie już wcześniej, posiada wyższe ekonomiczne magisterskie wykształce-

nie, a więc spełnia wszelkie wymogi prawne, pracuje w MZGKiM dłużej od niej, była skie-

rowana na kurs księgowości budżetowej, ponieważ w zakład jest podatnikiem podatku VAT, 

działa w formie przedsiębiorstwa, a więc ma pełna księgowość jak przedsiębiorstwo, ale jest 

też jednostką budżetową, więc musi mieć pełną księgowość budżetową. Poinformowała, że 

wszystko to było realizowane, osoba, która przejęła obowiązki była do tego przygotowana. 

Zwróciła uwagę, że nie nastąpiło to formalnie, ponieważ przebywa na urlopie macierzyńskim. 

Stwierdziła, że gdyby wszystkiego razem się nie burzyło w jednym momencie to nastąpiłoby 

to w sposób odpowiedzialny i płynny.  

 

Maria Kulig – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Miasto  

Powiedziała, że chciałaby się odnieść do słów, które dotyczą jej osoby i m. in. do Komisji 

Skarg i Wniosków w sprawie dotyczącej pomówienia, że Stowarzyszenie „Nasz Dom”,  

a szczególnie jej osoba pobiera miesięcznie 2 tys. zł. Poinformowała, że stanowisko zajęła na 

Sesji lipcowej natomiast chciała przypomnieć panu Radnemu Lisowi, że po Komisji przy-

szedł do niej do pracy i zapytał skąd się o tym dowiedziała, czy wiedziała wcześniej i czy wie, 

że jest to nieprawda, a pani Liber kłamie i manipuluje informacjami. Zwróciła uwagę, że od-

powiedziała, iż nie wie i odniosła się tyko do pytania, które pani Radna zadała panu Burmi-

strzowi. Powiedziała, że do tej pory nie zostało to wyjaśnione, przeproszone tak jakby sprawa 

nie została rozstrzygnięta. Zwróciła uwagę, że skoro tak dobrze dzieje się w naszym zakładzie 

komunalnym to pyta dlaczego skoro zbliża się okres zimowy i elementy małej architektury  

w parku zdrojowym, mostki poręcze, park na Węgielniku nie mówiąc już o zniszczonym gri-

lowisku i leżącym na brzegu solarze nie zostało to w żadne sposób naprawione i zrobione  

w ostatnich dniach. Powiedziała, że prosiła również, aby wymienić elementy płotu i nie zosta-

ło to wykonane, nie mówiąc już o wykaszaniu poboczy na przysiółkach. Zwróciła uwagę, że 

musiała się zwracać z pismem do Burmistrza i zapytała, czy tak to powinno wyglądać. Po-

wiedziała, że wcześniej było mówione, aby ustalić harmonogram, aby osiedlowi wiedzieli 

kiedy na którym osiedlu będą wykonywane prace. Stwierdziła, że dobrze, iż w dniu dzisiej-

szym spotkali się sołtysi i osiedlowi, wybrali ze swojego grona przewodniczącego i wszyscy 

są zgodni, co do wspólnego działania, aby nie chodzić pojedynczo zgłaszać problemów, po-

nieważ jest to jedna wspólnota gminna. Stwierdziła, że powtarza się to notorycznie w każdym 

roku, a przecież MZGKiM powinien wiedzieć tym, że ma być koszenie, a jeśli czegoś nie wie 

to w sporadycznych przypadkach awaryjnych się to zgłasza. Poinformowała, że naprawa ła-
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wek na żółtym szlaku, uzupełnienie koszy do tej pory nie zostało zrobione. Powiedziała, że 

jako osiedle bardzo długo czekali na konserwację ujęcia wody na Baniskach oraz naprawy 

ogrodzenia i dobrze, że to w końcu się stało, ponieważ sprawa ta była sięgająca zenitu. Po-

dziękowała za to, że mieszkańcy mają wodę z miejsca, które jest zabezpieczone i ma nadzieję, 

że będzie to sukcesywnie przeglądane co roku, obojętnie kto będzie na stanowisku Dyrektora. 

 

Mariusz Lis – Radny 

Zapytał, czy może odpowiedzieć. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił bez polemiki.  

 

Mariusz Lis – Radny 

Powiedział, że pani Maria wywołała go do odpowiedzi i skoro zapytała to on odpowie. Poin-

formował, że jeśli chodzi o panią Liber to Komisja Skarg i Wniosków chciała poprosić kogoś, 

kto był na tym zebraniu, aby potwierdził, czy takie słowa w kierunku pani Marii były, czy ich 

nie było. Stwierdziła, że oczywiście Komisja na czele z panem Lewickim nie dopuściła do 

tego, aby poprosić kogokolwiek i dowiedzieć się gdzie jest prawda. Powiedział, że rzeczywi-

ście pani Maria ma rację tylko w jednym, że sprawa ta nie została do końca wyjaśniona, ale za 

to prosi, aby podziękować panu Przewodniczącemu Komisji Skarg i Wniosków.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zapytała, czy można zostawić sprawy prywatne i zająć się miastem. 

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Powiedział, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji w jednym tygodniu odłożono ze względu 

na prośbę pana Lisa o wezwanie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że on mówi o czym innym.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Zapytał, czy tak było, że Komisja była przerwana, ponieważ pan Lis prosił o uzupełnienie,  

a on wystąpił o wezwanie pani byłej Sekretarz  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jej nie było.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Powiedział, że dopełnił wszelkich formalności, Komisja otrzymała odpowiedzi, więc dlacze-

go pan Lis zarzuca mu, że zamiata sprawę pod dywan.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że dlatego, że pan Lewicki zamiata pod dywan.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Powiedział, że to pan Lis zamiata pod dywan. 
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Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że ona załatwiała sprawy z panią Sekretarz, ponieważ pan Lewicki powiedział, 

że jej nie wezwie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił bez pyskówek.   

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że jako wierny fan pana Burmistrza nie zdążył na Sesje, ale przysłuchiwał się 

wystąpieniu pana Burmistrza i chciałby nadmienić, że 22 października odbyło się Forum 

Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w którym wzięło udział stu trzydziestu 

włodarzy, tematem była gospodarka odpadami komunalnymi. Stwierdził, że nie wie, czy pan 

Burmistrz wziął w tym udział i chciałby się podzielić czymś z mieszkańcami i zapytał, czy 

ktoś naszą gminę tam reprezentował. Poinformował, że był tam omawiany problem całej go-

spodarki odpadami komunalnymi, ale jest to tylko jedna z kwestii. Powiedział, że aby nie 

było tak, że wszyscy krytykują pana Burmistrza to on chciałby go pochwalić, ponieważ po 

jego interwencji w dniu 30 września odnośnie osuwiska i zagrożeń, które ono za sobą niesie. 

Stwierdził, że ubolewa nad tym, że został przez pana Burmistrza w języku miłości i pokoju 

obrażony na Sesji i zostały naruszone jego dobra prywatne. Powiedział, że o swojej rodzinie 

może wypowiadać się tylko on, a nie żadna z innych osób i jest to nagrane. Zwrócił uwagę, że 

pan Burmistrz realizuje swoją pewną strategię osłabiania i pomawiania ludzi. Powiedział, że 

pan Radny także nawiązał do tego pomawiając go przy wszystkich, że prowadzi jakąś czyn-

ność nagrywania, której nie robi. Wyraził nadzieję, że do końca Sesji pan Radny zastanowi 

się nad tym co zrobił i przeprosi jego jako mieszkańca gminy, podobną sytuację pan Bur-

mistrz zrealizował na zebraniu mieszkańców i pomówił go, że coś nagrywa, po czym kazał 

wyjść z zebrania. Zapytał, czy jest to ten język miłości, do którego pan Burmistrz nawiązuje. 

Wracając do tematu obsuwiska na Równi powiedział, że po jego interwencji na Sesji zrobił 

się nagle wielki szum, od kilku dni próbował się skontaktować i spotkać z Burmistrzem, który 

nie znalazł dla niego czasu, nad czym bardzo ubolewa. Zwrócił uwagę, że dokonał pewnych 

czynności i tak będzie zawsze robił od dzisiaj, jeśli pan Burmistrz będzie obrażał jego lub 

problem który stara się poruszyć i powie, że jest to jego prywatny problem i jest krzykaczem. 

Stwierdził, że zrealizuje on to tak jak go nauczono, ponieważ są instytucje, które sprawują 

kontrolę nad działaniem pana Burmistrza i będą podejmować stosowne działania. Pogratulo-

wał szybkiej reakcji, która jest faktem i firmy, która usunęła te kamienie, ponieważ trzeba 

przyznać, że zrobiła to bardzo szybko nie wie, czy na wniosek pana Burmistrza czy pracow-

nika merytorycznego. Powiedział, że pozwolił sobie wykonać rozmowę telefoniczną z wła-

ścicielem tej firmy. Stwierdził, że pan Burmistrz w kampanii mówił, że umowy będą anali-

zowane, podpisywane wcześniej, składane będą zapytania ofertowe i zapytał, czy złożenie 

tego zlecenia odbyło się zgodnie z zamówieniem publicznym, czy było badanie rynku odno-

śnie kosztów usunięcia takiego osuwiska i czy były zapytania ofertowe do innych podmiotów. 

Poinformował, że właściciel tej firmy mówiąc, że może to powtórzyć publicznie powiedział 

mu, że zadzwonił do niego pracownik merytoryczny mówiąc, że ktoś robi wielki szum i jak 

panu Burmistrzowi zaczął palić się grunt pod nogami kazano mu bardzo szybko złożyć ofertę 

do gminy i nie wie jak to wszystko się odbyło. Zaapelował do Rady i Komisji Rewizyjnej, 

aby takimi rzeczami się zajęła. Zwrócił uwagę, że właściciel powiedział mu, iż zrobił sobie 

wyliczenia, dołożył do tego kilkadziesiąt procent i otrzymał komendę od pracownika, aby 

działać. Stwierdził, że zostało to zrealizowane nie ważne za ile, ważne, że zostało to należycie 

zabezpieczone, ponieważ bezpieczeństwo publiczne nie zna ceny. Poinformował, że wykonał 

całą dokumentację zdjęciową, w trakcie prac, które wykonywała ta firma, ponieważ nawet 

zadzwoniła do niego pani sekretarka informując, że jeśli sobie życzy to może podejść  i zoba-
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czyć. Stwierdził, że nikt nie wiedział co robi, ani jakie jest zagrożenie, ponieważ w trakcie 

tych prac dzieci były w przedszkolu, pracownicy pracowali, a kamienie te były zrzucane ze 

skarpy. Poinformował, że może te materiały udostępnić, jest to karkołomna sytuacja i dobrze, 

że nikomu nic się nie stało i jest to zabezpieczone. Powiedział, że jeśli chodzi o samą rzecz to 

dziękuje za szybką reakcję, ale szkoda, że od maja nie było na to czasu, a i może koszt tego 

byłby kilka, a nie kilkanaście tysięcy. Stwierdził, że jest to warte podziękowania, ponieważ 

też chciałby takiego Burmistrza, któremu jeśli ktoś zarzuca coś na Sesji bardzo szybko za-

działa i widząc zagrożenie publiczne szybko podejmuje decyzję. Zwrócił uwagę, że pan Bur-

mistrz jednak nie znalazł słowa dziękuje, że się tego podjął, ponieważ przyszła by jesień, 

deszcz, śnieg i ten kamienisty zwis nad przedszkolem pewnie by tak tkwił i sprawa obracała 

by się w dokumentach i przechodziła z jednego biurka na drugie. Poinformował, że chciałby 

poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną sprawę odnośnie wydatkowania pieniędzy publicznych. 

Zapytał, czy urzędnik zajmujący się inwestycjami drogowymi był obecny w pracy w dniu 

20.09 oraz 14.10 jak to wynika z listy obecności, ponieważ im też donoszą, nie tylko panu 

Burmistrzowi. Poinformował, że ma informacje, że osoba ta pełniła funkcję komisarza wy-

borczego i była tam obecna w pracy. Zapytał, czy ktoś wypłacił tej osobie za te dni wynagro-

dzenie, bo jeśli tak to świadczy o tym, że nikt nad tym nie ma kontroli i w ten sposób wydat-

kuje się środki publiczne, które idą sobie bokiem. Zapytał, czy można przynieść listę obecno-

ści z tego dnia i wszystkim dać odpowiedź. Zaproponował, aby od razu wyjaśnić czy w tych 

dniach przez tego pracownika podpisana jest obecność i czy zostało mu za to wypłacone wy-

nagrodzenie, ponieważ on ma informację, że pracownik był w Sączu i pełnił pracę. Stwier-

dził, że jak najbardziej temu pracownikowi należy się dzień wolny, ale w ramach urlopu bez-

płatnego. Powiedział, że funkcję komisarza wyborczego jak najbardziej może pełnić, ale nie 

może za to pobierać wynagrodzenia w Urzędzie. Zwrócił uwagę, że kolejna sprawa również 

dotyczy tej samej osoby, jest ona z początku roku i wiele osób wcześniej ją poruszało. Zwra-

cając się do pana Burmistrza oraz Przewodniczącej Zarządu Osiedla Miasto powiedział, że 

przeanalizował sytuację, która powstała na Rynku, rozminął z projektantem, który projekto-

wał organizację ruchu, ponieważ pracownik merytoryczny skierował go do niego i jeśli nikt 

nie zareaguje to zwróci się do komórki nadrzędnej, aby te sprawę sprawdziła. Poinformował, 

że w Rynku jest wiele niedociągnięć jeśli chodzi o przepisy i rozporządzenia, które mówią 

wyraźnie jak oznakowywać kopertę dla niepełnosprawnych, ponieważ żadna z nich nie ma 

minimalnego wymiaru, który wynosi 3,5 m. Zwrócił uwagę, że kiedy był w Zarządzie Osiedla 

było kilka miejsc i bardzo forował ten temat i bardzo zależało mu na tym, aby takie miejsca 

oznaczyć, ponieważ ustawa się zmieniła. Stwierdził, że wtedy nie doprosił się władz, aby ta-

kie rzeczy zrealizować, ale bardzo pilnował jednej rzeczy, chciał to zrobić naprawdę na czyjś 

wniosek, ale aby było to od początku do końca dopracowane pod katem pewnych przepisów  

i norm prawnych, chyba że mamy wszystkie przepisy gdzieś. Powiedział o kopertach dla au-

tobusów, oznaczaniu miejsc parkingowych, oznaczaniu przystanku autobusowego w postaci 

znaków poziomych. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz nawiązał wcześniej do szlaczków, ale 

on nie chciał by pójść w ten kierunek, ponieważ można się sprzeczać i spierać, ale trzeba za-

chować pewien fason. Stwierdził, że wszystko ma zmierzać w jednym kierunku, aby komuś 

było lepiej, żyło się lepiej mieszkańcom, a jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne jest to prio-

rytet, gdyż wielokrotnie nie mają oni możliwości tutaj przyjść względu na ograniczenia. Wy-

raził nadzieję, że ktoś bardzo szybko powoła jakąś komisję i sprawdzi te rzeczy.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Piotr miał bardzo długie wystąpienie i jeśli chce jeszcze to udokumen-

tować to prosi w formie papierowej.  
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Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że chciałby, aby pan Burmistrz odniósł się do tego, czy pracownik merytoryczny 

lub ktoś inny za tę organizację zwróci koszty da gminy, ponieważ były to koszty dla gminy,  

a teraz trzeba zrobić na nowo, gdyż nie jest to zgodne z prawem.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że ostatni głos oddaje pani Magdalenie S. i kończy dyskusję.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju             

Powiedziała, że jest bardzo ważna sprawa, ponieważ pana Burmistrza nie było, a padła bardzo 

ważna sprawa prawna.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie udzielił głosu pani Bogumile. 

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju             

Zwróciła uwagę, że jak pan Przewodniczący wie zostało rzucone bardzo ważne hasło, czyli 

naruszenie RODO.  

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że właśnie o tym chciała powiedzieć. Poinformowała, że nie zwraca się do pana 

Burmistrza, ponieważ akurat nie było go na sali, ale bardzo zszokowała ją informacja, którą 

powiedziała pani Lucyna, czyli przenoszenie akt osobowych po Rynku. Powiedziała, że 

zwracała panu Przewodniczącemu uwagę na temat wycieku informacji i danych wrażliwych, 

kiedy sama składała skargę na panią Radną Liber. Zwróciła uwagę, że pamięta to pan Prze-

wodniczący i pan Lewicki, było to w grudniu 2018 roku i bardzo prosi, aby zwrócić na to 

uwagę, ponieważ tak nie może być. Stwierdziła, że koniec z wyciekaniem danych wrażliwych  

osobowych, ponieważ jest to łamanie prawa. Poinformowała, że ona została spuszczona po 

brzytwie i nie zrobiono z tym nic, ksero jej dokumentu obiegło miasto, chodzi o dokumenty 

dotyczące jej działalności związkowej. Zwróciła uwagę, że powiedziała, iż sobie tego nie ży-

czy, ale nie zostało wyjaśnione, dlaczego wychodzą jej dane i nie chce, aby w tej gminie noto-

rycznie łamano prawo i było to zasygnalizowane dziesięć miesięcy temu, podczas gdy ona 

wraz z mężem składała skargę. Poinformowała, że pan Burmistrz jest świadkiem, ponieważ 

na jego życzenie odbyło się to w jego gabinecie, ale skarga była składana na ręce pana Prze-

wodniczącego i pana Lewickiego.           

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie była to skarga, tylko pani Magdalena w luźnej rozmowie opowiadała co ją 

spotkało. Zwrócił uwagę, że było to spotkanie u Burmistrza i zapytał, czy pani Magdalena 

przyszła do Rady złożyła skargę.  

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Poprosiła, aby jej nie obrażać, ponieważ pan Przewodniczący podobno jest oficerem Wojska 

Polskiego.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że wszyscy byli obecni na rozmowie u pana Burmistrza.  
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Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Zwróciła uwagę, że powiedziała panu Lewickiemu, że chciałaby złożyć skargę, ale z wiado-

mych względów, które można teraz omówić nie była ona złożona na piśmie, ale była skarga. 

Zapytała, czy było to spotkanie towarzyskie. Zwróciła uwagę, że ona nawet nie wiedziała, że 

ono się odbędzie, poinformowano ją i jej męża przed Sesją, że będzie rozmowa obecności 

pana Burmistrza.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Poprosiła, aby nie zakłócać wypowiedzi.  

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Poprosiła, aby pan Przewodniczący nie bawił się tym sprzętem.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że to pani Magdalena trzyma mikrofon i dlatego są zakłócenia. 

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Poprosiła, aby jej nie obrażać i nie kłamać. Wyraziła nadzieję, że słowo nie tylko Przewodni-

czącego Rady, ale również oficera ma chyba jakieś znaczenie.     

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedziała, że ma ogromną prośbę i chciała by, 

aby w okresie kiedy trwa Sesja był ona cały czas Przewodniczącym. Stwierdziła, że jakoś 

przerzedziły się szeregi w Radzie i jeśli tak duża ilość radnych opuszcza posiedzenie to rozu-

mie, że zwolnili się oni u pana Przewodniczącego i powinien on podawać to do wiadomości. 

Zwróciła uwagę, że co prawda wyszły jej dwie dobre koleżanki i dobry kolega to jednak jeśli 

nie wie, czy one poszły rodzić, czy na wódkę to czuje się obrażona, a pan Przewodniczący nic 

na ten temat nie powiedział. Stwardział, że być może nie tylko ona się tak czuje.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zawnioskowała, aby płacić radnym za każdą godzinę pracy i zgromadzeni zobaczą, że wszy-

scy będą do końca. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że być może ta regulacja zostanie wzięta pod uwagę.  

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM  

Odnosząc się do słów pani Marii Kulig, która tyle lat jest Przewodniczącą Zarządu Osiedla 

powiedziała, że zwłaszcza w poprzedniej kadencji było podnoszone, że zakład realizuje kon-

kretne zlecenia z gminy nazwane tak jak mówi statut, za świadczone usługi wystawia noty 

obciążeniowe i listę tych zaniedbań na terenie gminy mogłaby czterokrotnie wydłużyć. Zwró-

ciła uwagę, że Cmentarz Żydowski nigdy nie był w zarządzie zieleni ani w zarządzie zakładu. 

Powiedziała, że pani Maria mówiła o jakimś zwalonym solarze należy powiedzieć, że na całej 

alei Czercz było dawnej co najmniej 15 ławek, teraz są dwie i nikt nie wie, co się z nimi stało, 

ale zakład ich nie wywoził. Zwróciła uwagę, że tego typu sprawy można byłoby mnożyć.   

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwróciła się z prośbą do pani Przewodniczącej, ponieważ nie jest to sprawa ostatnich dni  

i zniszczeń dokonywanych przez małolatów, ale na ulicy Kolejowej przechodzi się nerwowo, 

pan Radny Łomnicki często chodzi tam z dziećmi to widzie, że chodnik jest bardzo dziurawy, 
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a na dodatek wieczorem jest ciemno i  tych dziur nie wiać. Stwierdziła, że sprawa ta nie jest  

z wczoraj, czy z przedwczoraj, ale od wcześniejszego remontu mostu.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że jest umówiona z panem Burmistrzem na przegląd ulicy Kolejowej.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że śledzi pewne kwestie przygotowując się i zgodnie z regulaminem tej Rady  

i szkoda, że pan Przewodniczący Komisji Skarg tego nie wie, ale każda skarga ustna ma być 

przez niego spisana i zarejestrowana. Poinformował, że tak stanowi regulamin tej Rady i jeśli 

radni nie szanują swojej podstawowej wykładni lub ktoś z niewiedzy czegoś nie realizuje to 

ubolewa nad tym faktem. Zapytał na czyj wniosek została zrealizowana organizacja ruchu na 

Rynku, czy to wnioskował Zarząd, czy może pan Burmistrz, ponieważ się nie dowiedział. 

Powiedział, że ktoś przeorganizował całą organizację na Rynku nie wspominając o tym, że 

nie dopracował jej, ponieważ zrobił to pod szufladą, aby nikt nie wiedział, a mógłby posłu-

chać czasem dobrego głosu i zrobił to dobrze na czyjś wniosek. Zapytał, czy w kwestii tego 

pracownika można uzyskać odpowiedzi na tej Sesji.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że pan Burmistrz udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, które padły z sali.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że na wszystkie pytania nie da rady odpowiedzieć, zgromadzeni mają możli-

wość napisania zapytań, co z resztą cały czas kontynuują, urzędnicy nie zajmują się w tej 

chwili niczym innym, tylko udzielaniem odpowiedzi, co również jest w zakresie ich obowiąz-

ków. Powiedział, że kiedyś jako zwykły mieszkaniec nie raz słyszał w różnych instytucjach, 

że procent wniosków, informacji i doniesień z całego Powiatu Nowosądeckiego zawsze jest 

najwyższy z Piwnicznej-Zdroju i to się dzisiaj sprawdza, ale zadaje pytanie czemu to służy. 

Stwierdził, że chce się nie pogrążać gminy, ale ją budować. Powiedział, że rozumie, iż pan 

były osiedlowy parę razy mówił chciałem coś tam zrobić i mimo, iż był w tzw. obozie władzy 

to tylko chciał i tyle. Zwrócił uwagę, że teraz tak jak sam raczył podziękować, że coś zostało 

zrobione to już nie ważne, czy jest to interpretowane, że ktoś pogonił Burmistrza czy nie to  

jest ta współpraca. Stwierdził, że zawsze będzie powtarzał kwotę ok. 700 tys. zł, które zabra-

no z tego budżetu, który był tworzony, a mówi do tych radnych, którzy go tworzyli i odpo-

wiadali za realizację i jego planowanie. Stwierdził, że już na starcie zostawiono mu prezent  

w postaci minus 700 tys. zł, jednak nie poddaje się realizując jak się tylko da prośby. Powie-

dział, że jeśli ktoś mówi mu, że w największej wsi pomijane są zadania i jest ona najgorzej 

traktowana, jak to zostało powiedziane przez Radnego to chciałby przypomnieć, że pomimo  

kwoty 700 tys. zł zadłużenia i tego, że w budżecie nie było wprowadzonego Budżetu Obywa-

telskiego to zadanie jest realizowane i kwota 200 tys. zł jest realizowana właśnie w Łomnicy 

Zdroju. Poinformował, że w dniu dzisiejszym miała spotkanie rada sołecka i osiedlowa, która 

się ukonstytuowała i ma nadzieję, że będzie ona pracowała po to, aby wypracować konsensus, 

ponieważ od doniesień do Nowego Sącza czy Krakowa pieniędzy w budżecie naprawdę nie 

przybędzie, a jakieś zadania realizować trzeba, ponieważ wszyscy chcą żyć w coraz lepszych 

warunkach i mają do tego prawo. Poprosił, aby współpracować razem na rzecz tej gminy, 

połączyć siły i rozważyć co należy zrobić w pierwszej kolejności, a co można zrobić w dru-

giej i robić te zadania porządnie. Stwierdził, że jeśli udało się usunąć te kamienie, a dziecia-

ków tam nie było to prosi, aby nie kopać się w tym temacie. Powiedział, że na każdej inwe-

stycji realizowanej w tym roku byli tzw. społeczni doradcy, którzy wszystko wiedzą i sku-

tecznie pomagali pracować zwykłym pracownikom, którzy przyjechali wykonać pewne zada-
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nia. Zwrócił uwagę, że tak jak mówi były pan osiedlowy, że ktoś tam coś mu powiedział  

i gratuluje decyzji i sposobu działania Burmistrza to do niego też ludzie mówią, że oby nie 

musieli nic więcej robić w Piwnicznej-Zdroju gdyż tutaj nie da się normalnie robić, dlatego, 

że zamiast zbierać wszystkie siły i angażować się w robienie czegoś pozytywnego to robi się 

wszystko, aby zapytać, czy ktoś ma różową kamizelkę, a może potrzebna jest pomarańczowa, 

czy ta droga mi milimetr szerzej, czy może milimetr krócej. Zwrócił uwagę, że zaraz potem 

pisane są pisma, nie tylko do Burmistrza i nie tylko do Rady. Stwierdził, że nie wie, co jest 

nad tą gminą, ponieważ zaufano mu dziesięć miesięcy temu, otrzymał tyle głosów ile wiado-

mo, więc prosi, aby dać szansę zrealizować coś pomimo trudności jakie są. Powiedział, że nie 

jest ławo, ale pewne rzeczy są realizowane, co jest potwierdzane. Zwrócił uwagę, że są reali-

zowane inwestycje, są barierki, których nigdy nie było i są łatane drogi na ciepło. Poinfor-

mował, że gdyby przesłuchano Sesję to były zarzuty, że nie były łatane drogi na ciepło, po-

nieważ nie było pieniędzy. Zwrócił uwagę, że on wychodził potrzebom mieszkańców naprze-

ciw, oczywiście, że tych potrzeb jest dużo i nie wszystkie są pierwszej potrzeby, więc kilka 

razy musiał odmówić, ale nie można zarzucić, że nie są one realizowane. Stwierdził, że na 

miarę możliwości naszej gminy wszystkie te potrzeby są realizowane. Powiedział, że wszyscy 

mają prawo składać petycje i zapytania, a on w stosownym czasie będzie je realizował.  

W sprawie podsumowania długich wystąpień zwrócił uwagę, że była pani Dyrektor miała 

szansę i ma ona prawo mówić, mają prawo się spotkać tam gdzie trzeba, ale on również po-

siada dokumenty, które świadczą o tym, a nie czym innym, dlatego są pewne decyzje. Poin-

formował, że pamięta akcję zima, która była przygotowana jeszcze przez poprzedników i któ-

rej mógł się tylko przyglądać, ponieważ nie miał na nią większego wpływu ze względu na 

plany i środki finansowe. Stwierdził, że nie chce przypominać, że były notoryczne skargi, ale 

wtedy nie wyciągał wniosków, które mógł wyciągać. Powiedział, że u nas nie odbywa się to 

tak jak w sąsiednich gminach, nie było żadnych istotnych kadrowych posunięć, ale nastąpiły 

one teraz po obserwacji sytuacji. Poinformował, że świadomie podejmował decyzje wiedząc, 

co w danym miejscu się dzieje, ale tylko ze względu na pewną tajemnicę nie ujawnia tych 

kwestii. Stwierdził, że jeśli ktoś jest zainteresowany będzie poinformowany w granicach pra-

wa, również była pani Dyrektor. Powiedział, że cieszy się, iż nie wspomniała one, że były 

pewne perturbacje przy oczyszczalni ścieków i wtedy pani Dyrektor mówiła co innego np. że 

nie dopuszczano jej do posiedzeń komisji, a teraz już pewnie będzie po tej drugiej stronie. 

Zwrócił uwagę, że wszyscy wiedzą, iż gmina nie jest kryształowa, ale też wszyscy wiedzą  

i oczekiwali, że zapewniał, iż nie będzie kolesiostwa, ale będzie wyciąganie wniosków. Po-

wiedział, że wszyscy również wiedzą, że są pewne obozy, które zaczynają żyć. Podziękował 

byłej pani Dyrektor, że była dzisiaj, ponieważ były takie sytuacje, że nie było jej na Sesji  

w ramach obowiązków służbowych, a teraz będzie na każdej Sesji, do czego ma oczywiście 

prawo. Poprosił, aby mu uwierzyć, że choćby ze względu na swoją pozycję będzie zawsze 

starał się działać granicach prawa, a to uderza to w pewne grupy, które przez lata były przy-

zwyczajone, że coś im się należy. Stwierdził, że on pozwolił sobie w te grupy uderzyć mając 

podstawy, ponieważ ma prawo oceny jednostki, którą zarządza i jej działanie się mu nie po-

doba. Zwrócił uwagę, że dał dziesięć miesięcy na sprawdzenie jak dana jednostka funkcjonuje 

i jak to wszystko działa, ale teraz jako Burmistrz korzysta ze swoich praw i wystawia ocenę, 

wiedząc, że tego oczekiwano. Powiedział, że przez ten czas kiedy jeszcze pełni funkcję Bur-

mistrza dalej będzie kontynuował działania związane z zarządzaniem gminą. Stwierdził, że 

nie ma niczego innego na celu, nie jest to rodzina, ponieważ jest jedynakiem, ma tutaj mał-

żonkę i jej kuzynostwo, ale prosi, aby pokazać jedno miejsce, gdzie oni pracują. Powiedział, 

że nasuwa się jeden podstawowy wniosek, czyli to co obiecał, że nie będzie kolesiostwa. Po-

prosił, aby zobaczyć na jego ulotki wyborcze, na to co jest na nich napisane i skład osobowy  

kandydatów na radnych popierających jego osobę i wyciągnąć wnioski jak to jest, że te osoby 

są teraz już po drugiej stronie, bo co.  
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Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Stwierdziła, że bo co, co pan Burmistrz myśli, że ona zrezygnuje z pracy w Nowym Sączu. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o spokój.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Stwierdził, że Burmistrz się nie ugiął i cały czas twardo stąpa po ziemi. Powiedział, że dano 

mu głos i prawo do decydowania o kierunkach rozwoju tej gminy i stara się on te kierunki 

wprowadzać.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Zapytała jakie one są, skoro ich nie ma. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Stwierdził, że to, iż uderzył w pewne grupy, pewnym grupom się nie podoba, wysyłają tutaj 

swoich przedstawicieli i tak wygląda dyskusja. Powiedział, że będzie dalej naprawiał gminę  

i dbał o to, aby nie utonęła i nie było tak jak jest z dwoma gminami na północy Polski. Po-

dziękował za uwagę, poprosił o dalsze zaufanie, ponieważ będzie czynił to, co czyni najlepiej 

jak tylko umie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił o głos w sprawie wniosku gospodarczego dotyczącego oświetlenia boiska przy stacji 

PKP. Powiedział, że jadąc o godz. 10.00 cały czas jest ono oświetlone i uważa, że niepotrzeb-

nie się ono świeci, ponieważ nikt z niego nie korzysta. 

 

Renata N. – była Dyrektor MZGKiM 

Chcąc odnieść się do słów pana Burmistrza powiedziała, że jej dzisiejsze wystąpienie ani jed-

nym słowem nie dotyczyło jej osoby, ale dobra tej gminy i dobra MZGKiM. Stwierdziła, że 

pan Burmistrz zarzuca jej, że chce się tutaj wybronić, ale chciała by powiedzieć, że chyba nie 

chce już z panem Burmistrzem współpracować.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że on nie skończył, a pan Przewodniczący mu przerwał.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że pan Radny chciał tylko w jednej sprawie gospodarczej.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chciał skończyć wypowiedź.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz ustosunkuje się.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że to nie było do Burmistrza. Powiedział, że jeśli chodzi o skargi to w sprawie 

pierwszej skargi, która była na panią Liber nie był na tej Sesji, ale ją oglądał i widział, że pani 

Magdalena S. o niej mówiła. Poinformował, że zadał pytanie i otrzymał odpowiedź, że  
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w żadnej formie skarga nie wpłynęła, a kiedyś pan Przewodniczący mówił, że może ona 

wpłynąć w każdej formie również ustnej, więc tego nie rozumie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że było to spotkanie u Burmistrza, na które przyszła pani Magdalena. 

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Poprosiła, aby pan Przewodniczący nie kłamał.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że była to pyskówka między panią Magdaleną, a panią Liber.  

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Poprosiła, aby to wszystko było nagrane.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapewnił, że wszystko jest nagrywane, nikt nie wyłącza. 

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Zapytała, czy nie była to skarga, czy nie było użyte słowo skarga. Poprosiła, aby nie kłamać. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że § 90 mówi, że w razie zgłoszenia skargi ustnie przyjmujący jest zobowią-

zany sporządzić protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący. Zapytała, czy takie proto-

koły były spisane i podpisane przez obie strony. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że oni zostali wezwani na spotkanie do Burmistrza, na którym była pani Magda-

lena i zaczęła się pyskówka.   

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zapytała, dlaczego pan Przewodniczący tak kłamie. Powiedziała, że wnosiła skargę do pana 

Lewickiego i do pana Przewodniczącego, a pan Burmistrz nawet o tym nie wiedział.  

    

Ad. 2. Zakończenie obrad Sesji. 

  

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podziękował wszystkim za przybycie. Zakończył obrady Sesji.  

 

Na tym zakończono obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Piwnicznej-Zdroju 

Adam Musialski 

 

 

Protokołowała 

Magdalena Nieć  

 


