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PROTOKÓŁ NR 16/2019 

z XVI Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

XVI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się 28 listopada 2019 r.  

o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczyło 12 radnych, nieobecni: 

Długosz Krzysztof, Włodzimierz Źrałka, Justyna Deryng. Sesję prowadził Adam Musialski – 

Przewodniczący Rady Miejskiej.  

 

 

CZĘŚĆ I – WSTĘPNA  

 

Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Dokonał otwarcia obrad Sesji. Odczytał porządek obrad Sesji wraz z proponowanymi zmia-

nami poprzez dodanie w części II PODJĘCIE UCHWAŁ punktu 10 o treści: „10. Uchwała  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju”. Zapytał, czy są jakieś uwa-

gi do proponowanego porządku obrad.  

 

Nie było uwag.  

 

 

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 12 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. 12 – za (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Przywitał wszystkich obecnych na dzisiejszej Sesji, w szczególności radnych powiatowych 

pana Mariana Dobosza i pana Stanisława Sułkowskiego.   

 

 

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

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do treści protokołu z XV Sesji Rady.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie protokół z XV Sesji Rady Miejskiej.  
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PROTOKÓŁ NR 15/2019 z XV Sesji Rady Miejskiej - przyjęto 9 – za, 3 - wstrzymujące 

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

 

  

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił Burmistrza Dariusza Chorużyka o przedstawienie sprawozdania.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Przywitał radnych powiatowych, Rade Miejską oraz mieszkańców Miasta i Gminy. Poinfor-

mował, że ostatnia Sesja miała miejsce 25 października 2019 r. Przedstawił sprawozdanie  

z działalności międzysesyjnej informując, że:  

− 26 października odbyły się wspólne ćwiczenia jednostek OSP z terenu Piwnicznej  

i Rytra, GOPRu oraz policji, były to ćwiczenia z zakresu poszukiwania osób zagonio-

nych na terenie Obidzy, 

− 5 listopada odbyło się spotkanie z sołtysami, osiedlowymi i radnymi w sprawie zapro-

ponowania nowej formy budżetu na rok 2020 z większym udziałem sołectw i osiedli 

w dysponowaniu budżetem lokalnym, 

− 7 listopada wziął udział w akademii w SP w Głębokiem w ramach obchodów Święta 

Niepodległości, w tym dniu również objazd terenu pod kątem wykonanych inwestycji 

drogowych,  

− odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i Dyrekcją Banku Spółdzielczego w sprawie 

włączenia szkół do przygotowań do szerszej akcji Banku dotyczącej finansowego 

wsparcia mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i umożliwienia im skorzysta-

nia z preferencyjnego kredytu na zakup technologii poprawiających termodynamikę 

domostw, a także ekologii w gminie,       

− 8 listopada miało miejsce otwarcie powiatowych zawodów w hokeju dla dzieci i mło-

dzieży szkolnej,  

− 11 listopada miały miejsce uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, o godz. 12.00 wspólnie odśpiewano hymn Polski przy cysternie w 

Rynku, o godz. 14.00 nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przy grobach na Starym 

Cmentarzu, o godz. 15.00 udział w przepięknym koncercie w wykonaniu najmłod-

szych mieszkańców oraz zaproszonych osób z poza gminy,  

− 14 listopada odbył się przegląd Równi, rada budowy Nakła oraz komisja złożona  

z radnych Rady Miejskiej, która zaprosiła go do objazdu i przeglądu zadań zrealizo-

wanych w ramach budżetów sołeckich,  

− 15 listopada odbyło się połączone zebranie Osiedla Zdrojowe i Zawodzie,  

− 17 listopada odbyło się zebranie Osiedla Miasto, później zebranie wiejskie w Młodo-

wie,   

− 18 listopada uczestniczył w spotkaniu grupy marketingowej Fundacja Wspierania Re-

gionów, mówił o szerszym programie promocyjnym za 6 mln zł w ramach projektu, 

− 20 listopada wspólnie z radnymi Rady Miejskiej dokonano odbioru boiska sportowego 

przy SP w Łomnicy-Zdroju,  

− 24 listopada odbyło się zebranie wiejskie w Wierchomli, następnie na Czerczu  

i w Głębokiem,  

− 25 listopada odbyło się spotkanie z inwestorem z Dwóch Dolin w sprawie odbioru od 

nich nieczystości płynnych poprzez MZGKiM, uszczegółowienie tematu oraz tematy 

związane z finansami.        
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Powiedział, że w dniu dzisiejszym mamy obrady XVI sesji Rady Miejskiej, która odbywa się 

na niespełna trzy tygodnie przed wyznaczonym referendum w sprawie odwołania Burmistrza 

Piwnicznej-Zdroju przed upływem kadencji. Zwrócił uwagę, że zanim ten dzień nadejdzie, 

przedstawi kilka bezspornych faktów. Podczas wypowiedzi przedstawił prezentację multime-

dialną, której wydruk stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Powiedział, że dla przypo-

mnienia, iż zaczynał jako Burmistrz Piwnicznej-Zdroju z ogromnym zadłużeniem budżetu 

gminnego, nie mniej historia wyglądała tak, a nie inaczej. Poinformował, że w latach 2014 - 

2018 jego poprzednicy dysponowali dodatkową kwotą, kwotą na plus 7 025 138,93 zł, na 

którą składały się: 

− wolne środki na koncie bankowym gminy (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) w wyso-

kości plus 2 395 219,30 zł,  

− pomimo posiadanych środków na koncie dwaj burmistrzowie przesunęli spłaty kredy-

tów w latach 2015-2018 i dzięki temu uzyskali plus 1 200 000,00 zł, oczywiście spłatę 

przesunięto jakby przewidując na obecną kadencję i przyszłe, 

− w kadencji obu panów wpłynęły również na konto gminy środki z refundacji z hali 

sportowej (lata 2015- 2016) plus 2 526 357,63 zł 

− również w ich kadencji wpłynął na konto gminy zwrot VAT (2017 r.) + 903 562, 00 zł 

Stwierdził że pomimo przedstawionych przez niego kwot dodatnich, dwaj burmistrzowie po-

zostawili na koniec kadencji w 2018 roku, zadłużenie na niesłychaną w historii gminy kwotę 

minus 29 852 830,97 zł, na którą składają się kredyty i pożyczki minus 24 826 357,00 zł oraz 

zaciągnięte zobowiązania w tym nie opłacone faktury minus 5 026 473 zł. Poinformował, że 

jego kadencja rozpoczęła się tylko rok temu spłatą należności zaciągniętych w latach po-

przednich w wysokości minus 5 173 672 zł. Powiedział, że na tę kwotę składają się zaległe 

należności z roku 2018, czyli niezapłacone faktury za zadania realizowane w roku 2018  

w wysokości minus 705 436 zł, faktury za budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wy-

sokości minus 3 056 993 zł oraz spłaty kredytu w wysokości 1 411 242 zł. Stwierdził, że po-

mimo ciężkiego startu w roku 2019 gmina pozyskała środki w wysokości 11 919 785,96 zł  

z przeznaczeniem na: 

− drogi w miejscowościach Zubrzyk, Głębokie, Młodów, Piwniczna-Zdrój na Magóry,  

− remont remizy OSP w Piwnicznej-Zdroju,  

− trasy rowerowe w Piwnicznej-Zdroju na Radwanowie, Młodowie, Łomnicy-Zdroju, 

Zubrzyku, Wierchomli i Kokuszce,  

− remont boiska przy Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju. 

Zwrócił uwagę, że mamy listopad, niektóre inwestycje już zostały zakończone, inne są reali-

zowane, a jeszcze inne są przygotowywane do realizacji m.in.; 

− Zakończono remont drogi we wsi Zubrzyk za Kościołem, wartość robót wyniosła 59 

887,45 zł, przy dofinansowaniu przez Nadleśnictwo Piwniczna w wysokości 51 

400,00 zł. Podziękował Nadleśnictwu za tę pomoc. Zwrócił uwagę, że w ramach prac 

remontowych wykonano nawierzchnię betonową drogi o długości 164 m, zadanie to 

będzie kontynuowane w 2020 r., wniosek o ujęcie zadnia w planach Nadleśnictwa zo-

stał już złożony. 

− Zakończono budowę drugiego, ostatniego etapu mostu na Baraniackim Potoku  

w Wierchomli Wielkiej, wartość robót wyniosła 176 179 zł, przy dofinansowaniu 

przez Nadleśnictwo Piwniczna w wysokości 87 100 zł. 

− Zakończono remont dróg we wsi Głębokie w kierunku do Kuca oraz na terenie osiedla 

Magóry, w obu przypadkach wykonano nawierzchnię betonową na długości 300 m. 

Powiedział, że wartość robót wyniosła 249 613 zł, przy dofinansowaniu ze środków  

z Funduszu Gruntów Rolnych. 
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− Zakończono realizację zadania: „Remont Remizy OSP w Piwnicznej-Zdroju”, projekt 

współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu 

„Małopolskie Remizy 2019”. Powiedział, że projekt obejmował remont podjazdu do 

garaży oraz zakup i montaż dwóch bram garażowych dla OSP Piwniczna-Zdrój, war-

tość inwestycji to 78 716 zł, dofinansowanie 34 487 zł.  

− Wykonano remont boiska wielofunkcyjnego w Łomnicy Zdroju, na które gmina uzy-

skała dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego Małopolskiego w wysokości 168 000 

zł, ogółem wartość projektu 300 000 zł. 

− Gmina jest już po przetargu na realizację zadań w ramach pozyskanych kolejnych 

środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 917 869 zł. Powiedział, że  

w ramach pozyskanego dofinansowania w 2020 r. zostanie przebudowana droga we 

wsi Młodów na długości 675 m, a we wsi Zubrzyk na długości 274 m. 

− Gmina jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej na realizację zadania  

w ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej In-

terreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w wysokości 608 242,03 zł. Powiedział, że 

ramach zadania zostanie odtworzona nawierzchnia asfaltowa na długości 1 km 848 m 

od basenów na Radwanowie do mostu w Głębokiem, przed szkołą zostanie dodatkowo 

wykonany chodnik, celem poprawy bezpieczeństwa. Wyjaśnił, że całość trasy Eu-

roVelo 11 zostanie odpowiednio oznakowana znakami poziomymi i pionowymi, do-

datkowo w okolicach basenów powstanie miejsce odpoczynku dla rowerzystów wypo-

sażone w stację ładowania rowerów elektrycznych z wykorzystaniem paneli fotowol-

taicznych.  

− W ramach Funduszu Obywatelskiego we wsi Łomnica Zdrój na osiedlu Zagrody wy-

konano już nawierzchnię betonową, zamontowano korytka, wykonano studnię zani-

kową, wartość robót 49 938 zł. 

− Trwa procedura której celem jest rozpoczęcie prac związanych z pozyskanym przez 

gminę, dofinansowaniem w wysokości 8 468 246 zł na „Budowę dróg rowerowych 

wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój, celem wprowadzenia zmian w mo-

bilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2.” Powiedział, że całko-

wity koszt projektu to 9 999 543 zł, w ramach tego zadania wybudowane zostanie 8,69 

km dróg dla rowerów i będą to odcinek I – Młodów – 850 m, odcinek II – Kokuszka – 

825 m; odcinek III – Łomnica-Zdrój – 2 km 885 m, odcinek IV – Wierchomla – 4 km 

130 m. 

− Gmina jest na etapie podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej - Departament Ekomobilności w ramach pozyskanego dofi-

nansowania w wysokości 50 000 zł, na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobil-

ności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Dodał, że jest to pierwszy projekt, nad 

którym pochylono się w grudniu.  

Poinformował, że w ramach bieżących prac remontowych na terenie całej Gminy wykonano 

m.in: 

− energochłonne bariery przy drogach na Zaczerczyku, Błankowej, Cichoniówce, Rewa-

łówce, Skorupach-Walczakach, na parkingu na Suchej Dolinie, w ciągu spacerowym 

na Czerczu – to zadanie zrealizowano poza projektem, który był tam robiony w ra-

mach uzupełnienia według niego niedokończonego i nie do końca przemyślanego pro-

jektu, aby miejsce to było bezpiecznie użytkowane przez mieszkańców,  

− remonty odcinkowe dróg w Kokuszce: Na Groń, Do Roztoki, Za Góre, Do Luksy, Na 

Fiedorek, Na Skołkę, Maliniackie, Przy Szkole, Cerchle i Certez, w Łomnicy-Zdrój: 

os. Jarzębaki, w kierunku osiedla Kąty Dziubinski i Bołoz, w Młodowie w kierunku 

Pana Franka Długosza, w Głębokiem: w kierunku szkoły w Głębokiem, Za Górę, do 

Klińca, k. Porębskiego i k. Smydy, koło Maślanki, na terenie Miasta: Podbukowiec, 
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Lyskowa, Łazy, Skorupy, Zaczerczyk, Zamakowisko od pomnika, Błankowa, Łazy 

Bucznik, Łomnickie. 

przystanki autobusowe w: Kosarzyskach k. sklepu, Zubrzyku, Wierchomli Wielkiej, 

− remonty sal dydaktycznych w szkołach w Piwnicznej-Zdroju, Kosarzyskach, Głębo-

kiem, różne drobne remonty w przedszkolach 

Powiedział, że na sukces gminy wpływ ma również skuteczna promocja, dlatego też wspólnie 

z partnerami gmina realizuje projekt: Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz 

zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej, w ramach 

którego naszą gminę będziemy promować na międzynarodowych i ogólnopolskich targach 

turystycznych oraz ogólnopolskiej telewizji, radiu i internecie. W ramach projektu zrealizo-

wano już spot reklamowy w ogólnopolskiej telewizji TVN. Zwrócił uwagę, że ponadto pro-

mowano miasto podczas ogólnokrajowych maratonów rowerowych i biegowych, w prasie, 

zmieniono również szatę graficzną strony internetowej, która po raz pierwszy w historii gmi-

ny została przetłumaczona na kilka języków. Poinformował, że miasto staje się sukcesywnie 

otwarte dla Mieszkańców, dlatego też udostępniono jako pierwszy nieodpłatnie lokal pod 

Ośrodkiem Zdrowia w Piwnicznej -Zdroju dla różnych grup mieszkańców w celu zagospoda-

rowania ich czasu wolnego i integracji. Stwierdził, że temat również po raz pierwszy objął tak 

szeroką grupę mieszkańców gminy. Zaapelował do sołtysów którzy mają takie puste, ogrze-

wane obiekty, aby spróbowali ten temat zrealizować u siebie z korzyścią dla mieszkańców.   

Zwrócił uwagę, że w tym krótkim, mimo wszystko, okresie udało się przeprowadzić, ale nie 

zakończyć trzy audyty, które mają usprawnić funkcjonowanie jednostek samorządowych:  

− Szkoły – audyt roczny trwający do 31 grudnia 2019 r., wyniki będą znane na początku 

przyszłego roku, 

− ZLD, gdzie w wyniku audytu zredukowano etaty z 10 do 7, a Państwo Radni otrzyma-

li wyniki audytu i dość szczegółowo mogli zapoznać się z wynikami tej jednostki, 

− MZGKiM – audyt prawdopodobnie przeciągnie się do końca 2019 roku, fakt takiego 

terminu wywołała potrzeba dogłębnej kontroli zakładu, ponieważ wypłynęła m.in. 

sprawa kary za odprowadzenie ścieków nieoczyszczonych w 2016 r. – decyzja WIOŚ 

z 20 maja 2019 r. Poinformował, że w trakcie kontroli stwierdzono nie zrealizowanie 

przez zakład postanowień Decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochro-

ny  Środowiska, który nałożył na zakład administracyjną karę pieniężną w wysokości 

72 418 zł, za odprowadzanie w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ście-

ków w. Piwnicznej-Zdrój do rzeki Poprad poprzez potok Borownice z przekroczeniem 

warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Zwrócił uwagę, że ówczesna 

Dyrektor zakładu, nie podjęła w tym zakresie żadnych czynności, co spowodowało na-

tychmiastową wymagalność kary wraz z należnymi odsetkami od dnia 30 września 

2019 r. Stwierdził, że nie jest prawdą, to o czym mówiła była pani Dyrektor na ostat-

niej sesji, że nie mogła podjąć żadnych czynności związanych z rozwiązaniem zaist-

niałego problemu, ponieważ nie było decyzji na użytkowanie oczyszczalni ścieków, 

gdyż decyzja na użytkowanie oczyszczalni ścieków została wydana przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu w dniu 31 grudnia 2018 r. nr 

486/2018. Powiedział, że na wniosek audytorów, p.o. Dyrektora Pan Marek Długosz 

w dniu 18 października 2019 r. zwrócił się na piśmie do Małopolskiego Wojewódz-

kiego Inspektora Ochrony Środowiska, Delegatura w Nowym Sączu z wnioskiem  

o przywrócenie terminu do odwołania decyzji oraz z pismem w którym wnioskuje o 

zaliczenie kary pieniężnej na poczet nakładów finansowych, poniesionych przez za-

kład na przeprowadzoną w latach 2015-2016 modernizację oczyszczalni ścieków w 

Piwnicznej - Zdroju. Powiedział, że w obecnej chwili gmina oczekuje na decyzję 

WIOŚ. Zwrócił uwagę, że Państwo Radni i mieszkańcy Miasta i Gminy Piwniczna-
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Zdrój pamiętają, że na ostatniej Sesji usłyszeli poważny zarzut od byłej Dyrektor, że w 

dniu rozpoczęcia pracy, zastała zakład niewyposażony. Powiedział, że poprosił o wy-

powiedzenie się w tej sprawie pana Franciszka K., poprzednika pani Dyrektor i po-

zwoli sobie przedstawić faktyczny stan zakładu jaki objęła pani Dyrektor w dniu 1 

kwietnia 2015 roku. Odczytał treść pisma, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego i Ra-

dy Miejskiej (kserokopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Powiedział, że reasumując pomimo iż pan Franciszek wykazał się profesjonalizmem i dbało-

ścią o zakład jak również o majątek gminy musiał rozstać się z pracą po około 3 miesiącach 

po objęciu stanowiska przez poprzedniego Burmistrza. Zwrócił uwagę, że przez ostatnie oko-

ło 10 miesięcy przyglądał się pracy pani Dyrektor, ponieważ nie należycie wywiązywała się 

ona ze swoich obowiązków, stąd jego decyzja o zakończeniu współpracy. Zauważył, że wy-

maga się od niego by nasze Miasto było czyste i zadbane i właśnie w tym celu m.in. został 

powołany MZGKiM, przypomniał, że również taki zakres działalności można znaleźć w sta-

tucie zakładu, dlatego też jego obowiązkiem jako zwierzchnika, jest wymaganie prawidłowe-

go wykonywania obowiązków, jeżeli coś nie funkcjonuje prawidłowo wyciąga się konse-

kwencje. Powiedział, że w związku z tym, iż z panią byłą Dyrektor spotykają się w sądzie nie 

chce o wszystkim mówić publicznie, niemniej jednak w przestrzeni publicznej krążą opinie, 

że została ona niesłusznie zwolniona dlatego chciałby przytoczyć tylko kilka z dużej ilości 

faktów. Powiedział o braku konsultacji przy podejmowaniu kluczowych decyzji dla zakładu, 

np.: nie został poinformowany o zmianie głównej księgowej w zakładzie. Zwrócił uwagę, że 

na ostatniej Sesji było o tym publicznie mówione, przypomniał, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. 

został powołany na stanowisko głównej księgowej pracownik nieobecny w pracy, i w tym 

samym dniu została powołana na zastępstwo była księgowa na czas nie obecności wspomnia-

nego pracownika. Poprosił, aby samodzielnie przeanalizować wagę sprawy. Stwierdził, że 

zima zweryfikowała zdolności organizacyjne pani Dyrektor wszyscy pamiętają, że niektórzy 

nie mogli dojechać do swoich domów np. w Łomnicy-Zdroju i Kokuszce, Poinformował, że 

pomimo, iż MZGKiM ma podpisane porozumienie na utrzymanie placów zabaw na terenie 

Miasta i Gminy na niebagatelną comiesięczną kwotę 5 000 zł, niestety nie były one we wła-

ściwy sposób utrzymywane, o czym Pani Dyrektor była informowana na piśmie nie jeden raz, 

były to m. in połamane drewniane konstrukcje urządzeń zabawowych, niezabezpieczone ele-

menty które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Poinformował, że MZGKiM ma 

podpisane szereg umów z gminą w tym umowę na pielęgnację zieleni w wysokości comie-

sięcznej 22 500 zł miesięcznie, wszyscy oceniali przez cały sezon jak wyglądało miasto. 

Zwrócił uwagę, że jak już wcześniej wspomniał, gmina ma naliczoną karę za odprowadzenie 

nieoczyszczonych ścieków, z którą pani Dyrektor do 30 września 2019 r. nie poradziła sobie, 

a wystarczyło złożyć odpowiedni wniosek o zaliczenie kosztów związanych z modernizacją 

oczyszczalni, przypomina – oddanej do użytku. Powiedział, że w związku z krążącymi w 

przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami i opiniami przy okazji chciałby się do 

nich odnieść. W kwestii Nakła przypomniał, że umowę na zagospodarowanie podpisał w dniu 

15 grudnia 2017 r. poprzedni Burmistrz, również poprzedni Burmistrz rozwiązał umowę z 

pierwszym wykonawcą. Zwrócił uwagę, że umowę na wykonanie zadania związanego z za-

gospodarowaniem Nakła podpisała poprzednia ekipa w dniu 20 września 2018 r, na kwotę 

9 772 227 zł. Podkreślił również, że zagospodarowanie Nakła realizowane jest na podstawie 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego zaakceptowanego przez poprzedników. Poinformował, 

że na komisjach i sesjach było wyjaśniane już wielokrotnie, nie mniej przypomni raz jeszcze, 

że rozwiązanie umowy na etapie, kiedy objął urząd Burmistrza wiązało się zapłaceniem kary 

umownej za rozwiązanie umowy w wysokości 10% wartości podpisanego kontraktu plus cały 

koszt wykonanych prac przez firmę realizującą zadanie. Powiedział, że przyznaje jedyny plus 

dla poprzedniej ekipy, że zmiana wykonawcy była dobra, poniewqazrzetelniepracuej co dnia, 

wspiera go pogoda, ale prace wykonywane są rzetelnie, o czym niebawem wszyscy się prze-
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konają. W sprawie parkingu na Rynku powiedział, że 20 marca 2018 r. Rada Miejska Uchwa-

łą nr L/330/18, wyznaczyła inkasentem klub „Ogniwo”, w tej samej uchwale ustalono wyna-

grodzenie dla inkasenta w niezrozumiałej wysokości 99%. że gmina z tytułu opłat parkingo-

wych otrzymywała w 2018 r. jedynie 1% obrotów wskazywanych przez inkasenta. Zwrócił 

uwagę, że do dnia dzisiejszego, pomimo wielokrotnego wzywania inkasenta do przedłożenia 

wydruków z parkomatu za okres od dnia rozpoczęcia odczytów i pobierania opłaty na bazie 

tych odczytów-wydrukowanych przez parkomat, do września 2018, podkreślił jeszcze raz, że 

pomimo wielokrotnych wezwań do dnia dzisiejszego inkasent nie przedłożył żądanych do-

kumentów, które ma obowiązek złożyć. Poinformował, że dla porównania po przeprowadzo-

nych zmianach do budżetu miasta wpłynęło do dnia dzisiejszego kwota 87 732 zł. Zapytał, 

czy aby na pewno możemy powiedzieć, że nie dba o finanse gminy w tym zakresie. Stwier-

dził, że nie będziemy tutaj dywagować, czy więcej miasto straciło w 2018 roku czy 2019  

z powodu jak to się mówi na mieście, że stawia się w uprzywilejowanej pozycji pracowników 

urzędu, czy innych.  

 

Mariusz Lis – Radny   

Zapytał, który to jest punkt porządku obrad.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że jest to wystąpienie Burmistrza.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że nie jest to sprawozdanie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jest to sprawozdanie. Poprosił, aby nie przeszkadzać.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jest to druga Sesja, gdzie słucha się tego samego.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zaznaczył, że to nie on podjął decyzję o bezpłatnym parkowaniu pracowników Urzędu na 

płycie Rynku, ten fakt miał tu miejsce od zawsze. Zwrócił uwagę, że wsłuchując się w głosy 

jest na etapie uporządkowania i tego problemu, jednak wymaga to czasu. Stwierdził, że przy 

okazji chciałby powiedzieć, że pracownicy korzystają z samochodów prywatnych w celach 

służbowych, dlatego też otrzymali stosowne identyfikatory. Przyznał, że gościli w Urzędzie, 

mieszkańca osiedla Miasto, który zaproponował rozwiązanie dotyczące opłat za parkowanie, 

nad którym właśnie pracują. Stwierdził, że rzeczywiście na podstawie tej informacji można 

uzyskać oszczędności, podziękował informując, że o rezultatach nie omieszka poinformować 

niezwłocznie i przyznał, że to jest naprawdę dobry pomysł. Powiedział, że chciałby również 

zdementować kolejną plotkę, krążącą dzięki uprzejmości osób szczególnie zainteresowanych 

wprowadzaniem mieszkańców w błąd a mianowicie, że nie planuje dokonać wymiany Leśni-

czówki za Bronkę. Przypomniał, że takie decyzje nie leżą w kompetencji Burmistrza tylko 

Rady Miejskiej. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o kanalizację Borownic i tzw. Międzybrodzia, 

projekt został zakończony i sprawdzony przez kontrolerów z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska, kontrola zakończyła się bez uwag. Poinformował, że szkoła zostanie podłączona 

do kanalizacji do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z założeniami projektowymi, takie były zapisy 

w projekcie. Stwierdził, że kolejnym kontrowersyjnym tematem jest podwyżka opłat za od-

biór odpadów. Przypomniał, że została ona podjęta na postawie kosztów przedstawionych 

przez ówczesną Dyrektor MZGKiM oraz konsultowana była na Komisjach Rady Miejskiej  
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i została wprowadzona Uchwałą Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju podjętą 

w dniu 30 maja 2019 roku. Stwierdził, że ponadto jest okolicznością powszechnie wiadomą, 

że koszty gospodarowania odpadami rosną i to bardzo znacząco, a podwyżki w tym zakresie 

dotykają absolutnie każdą gminę w Polsce. Powiedział, że jest to okoliczność niezależna od 

organów samorządów, w tym od Burmistrza, tymczasem rozpowszechniane są informacje 

sugerujące, że to właśnie Burmistrz spowodował podwyżkę, choć w rzeczywistości jest to 

poza jego kompetencjami. Stwierdził, że tym samym są to informacje nieprawdziwe. Poin-

formował, że kolejny temat, który chciałby poruszyć to Fundusz sołecki w Łomnicy-Zdroju. 

Nawiązując do pojawiających się sprzecznych informacji dotyczących funduszu sołeckiego  

w Łomnicy Zdroju na rok 2019  poinformował, że Uchwałą nr 1 zebrania wiejskiego sołectwa 

Łomnica Zdrój z dnia 27 września 2018r wniesiono o uwzględnienie w budżecie na rok 2019 

zadania: remonty dróg gminnych na terenie Łomnica Zdrój "Kąty" – 10 000,00 zł, remonty 

dróg gminnych, uzupełnienie ubytków kruszywem – 9 679,00 zł, remont drogi na osiedlu 

"Zagrody" – 10 000,00 zł, utrzymanie czystości na terenie wsi (odkrzaczanie, czyszczenie, 

koszenie, usuwanie traw) -10 000,00 zł. Powiedział, że razem Fundusz na rok 2019 to 39 

679,00 zł. Poinformował, że Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr V/32/2019 z dnia 21 stycz-

nia 2019 r. uwzględnia w/w zadania i od tego dnia Sołtys Wsi Łomnicy Zdroju może przystą-

pić do ich realizacji. Stwierdził, że zadania przewidują remonty dróg które mają poprawić 

dojazd mieszkańców, dlatego tak ważne jest by jak najszybciej je wykonać. Powiedział, że 

ponieważ do dnia 28 października 2019 r. nie wykonano większości remontów dróg Sołtys 

Łukasz Jarzębak został poproszony o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Stwierdził, że miesz-

kańcy słusznie mają pretensje, że mają złe drogi, a tu okazuje się że pomimo przeznaczonych 

środków finansowych, Sołtys czeka z ich remontem na koniec roku, zapytał dlaczego. Powie-

dział, że tłumaczenie Sołtysa w "Sądeczaninie" że, wykonanie  remontów dróg na koniec roku 

jest słuszne, bo mogą wystąpić nagłe potrzeby mija się z prawdą, bo zadania wprowadzone do 

budżetu muszą być zrealizowane. Zwrócił uwagę, że przy okazji pokusił się o zestawienie 

wykonanych zadań w latach 2015 -2019  w ramach funduszu sołeckiego w Łomnicy Zdroju. 

Powiedział, że taką tabelkę można znaleźć również w Gazecie „Znad Popradu”. Poprosił, aby 

zwrócić uwagę, że pomimo licznych interwencji że strony mieszkańców Łomnicy-Zdroju, 

dotyczących złego stanu dróg duża część Śródków z budżetu sołeckiego tj. 76 180,20 zł w 

ostatnich latach została przeznaczona na utrzymanie czystości. Zapytał, czy w tym przypadku 

dobry dojazd do domów nie powinien być priorytetem. Stwierdził, że ocenę działalności Soł-

tysa i Rady Sołeckiej pozostawiam zgromadzonym. Zwrócił uwagę, że ponieważ na kolej-

nych spotkaniach w sołectwach, osiedlach a także na stronach internetowych i mediach lokal-

nych nadal podnoszony jest temat budowy przedszkola na Czerczu, co jest dla niego niezro-

zumiałe, kolejny raz informuje Szanowną Radę Miejską i mieszkańców Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój, że po pierwsze we wrześniu 2018 roku została podpisana umowa na realizację 

projektu, który zakłada zagospodarowanie Nakła. Stwierdził, że oczywiście na ten projekt 

gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 6 mln złotych, jednak żeby zrealizować 

ten projekt, gmina musiała zaciągnąć kolejny kredyt na udział środków własnych w wysoko-

ści ponad 4 mln złotych. Poinformował, że szacowany  koszt obsługi kredytu to około 700 

tys. zł. Zwrócił uwagę, że przeprowadzono analizę związaną z rezygnacją z realizacji  tego 

projektu, gmina musiałaby rozwiązać zawartą umowę z wykonawcą, koszt rozwiązania umo-

wy to kary umowne w wysokości blisko 1 mln złotych oraz koszt uregulowania należności za 

wykonane w ramach kontraktu prace, związane z wykonaniem projektów budowlanych, czyli 

kolejne 300 tys. zł. Poinformował, że łącznie koszt odstąpienia od umowy to kwota około  

1 mln 300 tysięcy. Powiedział, że biorąc pod uwagę powyższe, na dzień dzisiejszy najrozsąd-

niejszym wyjście była realizacja projektu, o czym rozmawiano na Komisjach i Sesjach. 

Zwrócił uwagę, że po drugie okazało się że w roku 2019 należy zapłacić za roboty budowlane 

i usługi,  które były zrealizowane a nie były zapłacone przez poprzedników w roku 2018 r.  
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w wysokości  ponad 700 tys. zł za wykonane roboty w 2018 r. o czym został poinformowany 

dopiero po objęciu stanowiska. Zauważył, że jak wszyscy pamiętają w kampanii wyborczej 

poprzednicy chwalili się, że spadło zadłużenie gminy, informacja o tym, że nie ma zaległości 

w płatnościach, została również podana na 57 Sesji i jest zapisana w protokole z tej Sesji  

z dnia 19 października 2018 r. Poinformował, że okazało się, że sytuacja wygląda inaczej, bo 

w roku 2015 raty kredytu w wysokości: 350 tys. zł zostały przesunięte w czasie m.in. na rok 

2023 i 2024, poza tym jak już wcześniej wspominał należało w roku 2019 pokryć zobowiąza-

nia z roku 2018  w wysokości ponad 5 mln złotych, w tym z tytułu nie zapłaconych i nie za-

planowanych w budżecie roku 2019 faktur ponad 700 tys. zł za wykonane roboty w roku 

2018.  Stwierdził, że wracając do inwestycji budowy przedszkola, w trakcie przeprowadzania 

w 2018 roku  jednej z procedur przetargowych okazało się, że jest błąd w dokumentacji pro-

jektowej, związanej z ogrzewaniem przedszkola. Poinformował, że w przyjętej pierwotnie 

dokumentacji zaprojektowano niewystarczające ogrzewanie, dlatego też podjęto decyzję  

o wprowadzaniu zmian w projekcie polegających na zastosowaniu pomp ciepła z wymienni-

kiem radiatorowym w ilości 12 sztuk, które wpłynęły na podrożenie inwestycji. Powiedział, 

że po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji wystąpił do Wspólnego Sekretariatu Technicznego 

o zaakceptowanie zmian w projekcie budowlanym i wprowadzenie ogrzewania gazowego w 

celu obniżenia kosztów realizacji inwestycji, ponadto w międzyczasie wystąpił do Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu o wydanie opinii, mającej na celu uzyskanie informacji czy 

zmiana ogrzewania wymaga zmiany pozwolenia na budowę. Powiedział, że po uzyskaniu 

niezbędnych zgód i opinii przeanalizowano ponownie projekt budowlany by przygotować się 

do ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację budowy przedszkola. Zwrócił uwagę, że oka-

zało się, iż zastosowana w projekcie wentylacja nie spełnia obecnie obowiązujących przepi-

sów i należy ją zmienić. Zauważył, że przedmiotowa korekta wymaga zmiany pozwolenia na 

budowę, co wymaga czasu, ponieważ organ wydający zezwolenie ma na to do 60 dni, ponad-

to należy zmienić w projekcie okna, gdyż zastosowany współczynnik ciepła nie spełnia norm 

które zaczną obowiązywać w roku 2021, gdy przedszkole byłoby oddawane do użytkowania. 

Zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy wiadomo jest również że brak jest wody, dlatego nale-

ży przewidzieć wykonanie studni głębinowych. Stwierdził, że biorąc pod uwagę czas nie-

zbędny na przeprowadzenie procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, jak 

również czas do przeprowadzenia samych procedur przetargowych,  przewidywany termin na 

podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą to III kwartał 2019 roku, tym samym proces 

inwestycyjny wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie skrócił się do około 1,5 roku. 

Powiedział, że w tym czasie byłyby przerwy w realizacji robót budowlanych związanych  

z zimowymi warunkami, więc biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie realizacji przedmioto-

wego zadania obarczone było zbyt wysokim ryzkiem i skutkowałoby nie wykonaniem projek-

tu, tym samym utratą dofinansowania. Podkreślił, że planowane przedszkole na Czerczu, ob-

ligowało gminę bezwzględnie do przejęcia dzieci z Kosarzysk, czyli likwidację obecnie funk-

cjonującego przedszkola w Kosarzyskach i zmuszenie rodziców do przewożenia dzieci na 

Czercz. Stwierdził, że dla niego zastanawiające jest to, iż pomimo przeprowadzenia 4 proce-

dur przetargowych i dotacji,  poprzednicy nie  zdecydowali się na podpisanie umowy z wyko-

nawcą właśnie na budowę przedszkola, tak ważnego dla Miasta a podpisali umowę na reali-

zację Nakła. Powiedział, że pozostawia to pod rozwagę. Zwracając sie do pana Radnego Lisa 

zapytał dlaczego nie podpisali umowy na budowę przedszkola, a podpisali umowę na Nakło. 

Zapewnił, że jest za budową przedszkola i przedszkole wraz ze żłobkiem będą, tylko trzeba 

na to czasu i finansów. Poprosił, aby zauważyć, że co było w mocy gminy to jest robione  

i widać te zmiany, poprosił zapytać rodziców pięćdziesięciorga przedszkolaków uczęszczają-

cych do odnowionych pomieszczeń w szkole w Piwnicznej. Stwierdził, że należy dobrze wy-

korzystywać przede wszystkim i w pierwszej kolejności posiadane zasoby lokalowe i we wła-

ściwy sposób je wykorzystywać. Powtórzył, że przedszkole i żłobek w Piwnicznej będą, po-
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prosił tylko, aby dać mu czas na realizację zadania. Powiedział, że jeśli chodzi o plany na rok 

2020 to w projekcie budżetu mieszkańcy znajdą środki na najbardziej potrzebne zadania  

w gminie czyli bieżące remonty dróg, obiektów mostowych, zakup płyt drogowych, montaż 

barier energochłonnych, takich z prawdziwego zdarzenia, a nie drewnianych jednorocznych, 

na te zadania przeznaczono w budżecie 400 tys. zł, z tych środków będą remontowane drogi 

m.in. na osiedlach Kosarzyska, Czercz, Hanuszów, Zawodzie, Zdrojowe i Miasto. Zwrócił 

uwagę, że w sołectwach remonty będą również wykonywane w ramach już pozyskanych 

środków zewnętrznych oraz funduszów sołeckich. Powiedział, że będą również budowane 

nowe ciągi oświetlenia ulicznego. Przypomniał że w ramach pozyskanego dofinansowania ze 

środków będą wykonywane zadania, które jeszczeraz wymieni: 

− Budowa tras rowerowych w ramach Eurovelo 11; 

− Przebudowa dróg we wsiach Młodów i Zubrzyk; 

− Budowa tras pieszo-rowerowych we wsiach Wierchomla, Kokuszka, Łomnica-Zdrój  

i Młodów. 

Poinformował, że inne zaplanowane działania to: 

− opracowanie dokumentacji celem przebudowy ulic w mieście, aby pozyskać środki  

z funduszu dróg samorządowych, 

− funkcjonowanie gminnych jednostek OSP, dokończenie budowy remizy OSP w Wier-

chomli, zakup pieca do remizy OSP w Kosarzyskach oraz zakup średniego samochodu 

dla OSP w Głębokiem, 

− opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w wsiach Łomnica-Zdrój-

Kąty oraz na Hanuszowie. 

Stwierdził, że przy okazji chciałby poinformować, że został złożony wniosek o dofinansowa-

nie kontynuacji budowy kanalizacji w Wierchomli Wielkiej i Małej ze środków unijnych. 

Poinformował o następujących planach do końca kadencji w 2023 r.: 

− Wyrównie warunków życia – podniesienie bezpieczeństwa, czyli kontynuacja remon-

tów dróg, montaż barier energochłonnych, remonty mostów i budowa oświetlenia. 

− Inwestycje – skanalizowanie całej Gminy, gazyfikacja, wspieranie inwestycji w go-

spodarstwach domowych dla poprawy stanu powietrza i dostępu do czystej wody. 

Powiedział, że jeśli chodzi o gazyfikację trwają rozmowy z PGNiG, ponieważ w po-

przedniej kadencji firma była dwa razy i wyjechała z niczym. Zwrócił uwagę, że  

w poprzedniej kadencji było kilka niesprzedanych działek, które PGNiG potrzebowa-

ło, aby ustawić stację do sprężonego gazu. Stwierdził, że pomimo trudności trwają 

Rozmowy i są pewne rozwiązania Iżyc może pierwszym zgazyfikowanym terenem 

będzie Łomnica Zdrój,   

− Promocja gminy nie tylko inwestycyjna to jedno z ważniejszych, chociaż niedocenia-

nych narzędzi w rozwoju Gminy. Stwierdził, że skuteczna promocja przy użyciu no-

woczesnych metod pomaga zaistnieć w świadomości inwestorów- dzięki niej widać 

potencjał miasta. 

− Wsparcie istotnych jednostek Gminy – doposażenie zakładów budżetowych, zwięk-

szenie wachlarza oferowanych usług, co docelowo wydatnie wpłynie na kondycję jed-

nostki a co za tym idzie, nowe, atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców Gminy. 

Stwierdził, że chce, żeby młodzież nie wyjeżdżała stąd, a nie będzie wyjeżdżać, jak 

będzie miała pracę na miejscu. 

− Osoby z niepełnosprawnością - Piwniczna-Zdrój musi być także przyjazna osobom 

niepełnosprawnym, dlatego też nowe inwestycje będą likwidować bariery architekto-

niczne dla osób z niepełnosprawnością. 
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− Oświata, kultura i turystyka, dbałość o oświatę, doposażenie sal, zadbanie o godne wa-

runki nauki dla dzieci, bezsporna promocja tradycji Czarnych Górali, promocja szla-

ków kurierskich, pieszych i rowerowych. 

− Stowarzyszenia – współpraca przy realizacji projektów czyli zagwarantowanie wkładu 

własnego stowarzyszeń do przygotowywanych przez nie projekty. 

− Bezpieczeństwo – wspieranie działań mających na celu poprawę warunków pracy dla 

służb; OSP, Policji, GOPR czy też służbę zdrowia, które na terenie naszej gminy za-

pewniają bezpieczeństwo i opiekę zdrowotną nie tylko dla gości, ale dla mieszkańców. 

− Estetyka całej gminy – poczynione zostały już pierwsze kroki w tym kierunku, ale za-

dba o estetykę w całej gminie poprzez upiększenie przestrzeni publicznej, podkreśle-

nie walorów każdej z miejscowości wchodzących w skład gminy m.in. zagospodaro-

wanie otoczenia źródełek wody mineralnej, montaż elementów małej architektury czy 

spójność w całej gminie. Stwierdził, że do tego potrzebuje podpory jaką jest powinien 

być MZGKiM.  

− Planowana jest dalsza współpracę zarówno z Nadleśnictwem Piwniczna przy remon-

tach dróg gminnych i obiektów mostowych, z Powiatowym Zarządem Dróg, ponieważ 

pilną i oczekiwaną sprawę jest budowa chodnika w Kosarzyskach, podkreślił, że gmi-

na ma dokumentację i pozwolenie na budowę, także remont chodnika w Łomnicy-

Zdroju a remont drogi wraz z budową chodnika w Wierchomli. Powiedział, że z Za-

rządem Dróg Wojewódzkich rozmawia szczególnie w sprawie budowy chodnika na 

Twarogach oraz we wsi Zubrzyk, natomiast z GDDKiA chce wspólnie wybudować 

chodnika przy murze cmentarnym na Borownicach i dopiero wtedy powstaną tam dwa 

przejścia dla pieszych. Stwierdził, że wstępnie znane są już koszty dokumentacji., bę-

dą starania, aby umieścić zadanie opracowania dokumentacji w budżecie. 

Powiedział, że to tyle tytułem wystąpienia, na które pozwala mu punkt 4.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady, że nie trzyma się porządku obrad, było sprawozda-

nie pana Burmistrza i takie było w pierwszej części, natomiast druga część była monologiem, 

który jego zdaniem powinien być w części końcowej. Powiedział, że pan Burmistrz zarówno 

zadawał pytania jak i wyrażał opinie, a także wnioski. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz po 

raz kolejny powtarza, że po objęciu stanowiska miał kwotę rzędu 30 mln zł, która rzeczywi-

ście mogła być na koniec roku, ale dlaczego pan Burmistrz nie mówi, że na chwilę obecną 

jest to kwota 23 mln zł, którą podał na dzień 30 czerwca do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Zapytał, co takiego się wydarzyło i gdzie ten cud nastąpił, że w ciągu sześciu miesięcy nagle 

znalazło się 7 mln zł. Powiedział, że jeśli chodzi o fundusz sołecki w Łomnicy Zdroju pan 

Burmistrz chwalił się wykonanymi zadaniami i drogami m.in. droga Zagrody, gdzie podał 

kwotę 40 700 zł z funduszu sołeckiego. Zwrócił uwagę, że skoro całkowity fundusz sołecki  

w Łomnicy Zdroju to 39 tys. zł to skąd wzięła się taka kwota i na jedno zadanie, ponieważ tak 

zostało powiedziane. Powiedział, że trzecie pytanie dotyczy zapowiedzi na kolejną kadencję, 

czyli podniesienia standardów życia, dostępności  mieszkańców i zapytał jak pan Burmistrz 

chce to zrealizować i jakim nakładem finansowym, ponieważ wszyscy dobrze zdają sobie 

sprawę z tego, że od 1 stycznia 2020 do 2028 przychodzi czas na spłatę obligacji w kwocie 2 

mln zł corocznie, było zaciągnięte 9 mln zł, a trzeba spłacić 16 mln zł i jest to ogromna kwo-

ta. Zwrócił uwagę, że polski rząd od dnia 12 stycznia 2020 roku obniżył podatek dla osób 

poniżej 26 lat, nastąpiło obniżenie podatku CIT, więc wpływ do gminy będzie mniejszy o 1 

mln zł, a może nawet więcej. Stwierdził, że stąd jego pytanie w jaki sposób pan Burmistrz 

chce pozyskać te środki finansowe, czy poprzez podniesienie podatków oraz opłat za wodę  

i śmieci.  
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Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że jeśli chodzi o budżet obywatelski na Łomnicy to pewnie gdzieś była pomyłka. 

Zwrócił uwagę, że jeśli mowa o kadencji to dziękuje panu Radnemu, że wspomniał już o ko-

lejnej kadencji, ale on mówił o tej, która trwa. Powiedział, że wspólnie będą wypracowywać 

środki, pochylać się nad budżetem tak, aby zrealizować jak najwięcej zadań, które są oczeki-

wane przez mieszkańców. Poprosił o powtórzenie pierwszego pytania.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że chodzi o zadłużenie.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że jest to kwota wyliczona wspólnie z panią Skarbnik i ona nie zginęła, a cią-

gle istnieje. Powiedział, że jest to kwota, która wyniknęła, ponieważ pobrane były środki  

z Unii Europejskiej na budowę oczyszczalni i środki te zostały przejedzone i zostały one tytu-

łem zobowiązań, więc stąd ta kwota.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że po raz  kolejny powtarza, dlaczego z ust pana Burmistrz nie padnie kwota 23 

mln zł na chwilę obecną. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz 

Powiedział, że takiej kwoty nie ma.     

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że jak nie ma skoro taka kwota została podana Regionalnej Izbie Obrachun-

kowej.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że pan Burmistrz sam podał tę kwotę.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz   

Poinformował, że jest to wszystko, co w tej kwestii ma do powiedzenia. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał Przewodniczącego Rady w jakim celu pyta radnych, czy przyjmują porządek obrad 

skoro w ogóle go nie pilnuje. Zwrócił uwagę, że ten monolog, który przedstawił pan Bur-

mistrz trwał prawie godzinę czasu. Poprosił, aby prowadzić obrady w odpowiedni sposób. 

Zwrócił uwagę, że 85% tego monologu i przedstawionych informacji to kłamstwa i rzeczy 

nieprawdziwe. Powiedział, że już w dniu wczorajszym pan Burmistrz umieścił sprostowanie, 

w którym też twierdził o wielkich kosztach referendum dla gminy każdy może przeczytać 

sobie sprostowanie tej informacji. Poprosił, aby nie kłamać i nie robić z radnych durniów, 

ponieważ na jednej Sesji pan Burmistrz przedstawia zadłużenie.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poprosił, aby nie obrażać radnych.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił, aby mu nie przerywać. Powiedział, że on nie obraża radnych i prosi, aby pan Bur-

mistrz tego nie robił, ponieważ na jednej Sesji mówi o 30 mln zł zadłużenia i na tej samej 

Sesji daje radnym dokumenty, w których jest zadłużenie przekazane do RIO i pan Burmistrz 
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jest pod tym podpisany. Stwierdził, że pan Burmistrz robi z radnych durniów. Zwrócił uwagę, 

że pan Burmistrz zapytał o przedszkole i dlaczego go nie podpisano, tego typu manipulacje są 

na porządku dziennym, więc już odpowiada. Powiedział, że nie zostało to podpisane, ponie-

waż były przetargi, ale dziwnym zdarzeniem było by, gdyby Burmistrz podpisał umowę, któ-

ra przekraczała by możliwości finansowe gminy, dlatego ogłaszane były kolejne przetargi. 

Stwierdził, że sprawą jasną jest to, że w okresie zimowym kiedy firmy kończą jakiś cykl prac 

ceny jeśli chodzi o przetargi są o wiele lepsze. Powiedział, że osobiście był u pana Burmistrza 

i mówił mu o tym, aby ogłosił przetarg na budowę tego przedszkola. Zwrócił uwagę, że pan 

Burmistrz zasłania się różnymi argumentami, oczywiście nieprawdziwymi, ponieważ mówi  

o pompach ciepła, które podrażają koszt inwestycji, oczywiście jest to droższe, ale natomiast 

w użytkowaniu jest to o wiele tańsze. Stwierdził, że doradcą pana Burmistrza jest pan Edward 

B., który często tutaj bywa na kawce i tego typu podpowiedzi pan Burmistrz wykorzystuje. 

Stwierdził, że pan Burmistrz mówi o pozyskaniu przez gminę środków kwocie 11 mln zł, 

sama rezygnacja z budowy przedszkola to 10 mln zł, jeśli podzieli się to przez czas jednego 

roku rządów pana Burmistrza to gmina traci dziennie ok. 30 tys. zł samego zwrotu dotacji na 

przedszkole. Zapytał jak się ma to 11 mln zł do samej dotacji na przedszkole, której z resztą 

pan Burmistrz nie pozyskał, tylko jego poprzednicy. Powiedział, że w pełni potwierdza opinię 

odnośnie stanu MZGKiM z 2014 roku i nie odwołuje tego, co powiedział, ponieważ jak wy-

glądał zakład to radni, którzy sie interesowali niestety nie wszyscy, dobrze wiedzą. Poinfor-

mował, że był tam materiał, śmieci, osobiście był przy pracach kiedy robiono kostkę i szczury 

ze swoich gniazd wystawiały głowy. Zwrócił uwagę, że były pan Przewodniczący również 

może to potwierdzić. Powiedział, że wszyscy mówią, że kara była w roku 2016, ale za jaki 

było to okres, stan kanalizacji, zakładu i oczyszczalni, który dobry gospodarz pozwolił by 

sobie na doprowadzenie do takiego stanu, bo na pewno nie dobry gospodarz. Zapytał, gdzie 

był pan Musialski kiedy MZGKiM tak wyglądał. Poinformował, że teraz zrobiona jest elek-

trownia, zakład zupełnie inaczej wygląda, przejęto gospodarkę odpadami i to również było za 

ich czasów, więc prosi, aby tego typu kłamstw nie opowiadać. Stwierdził, że pan Franciszek 

K. pisze, że współpraca z Urzędem byłą dobra, ale on nie uważa za dobrą współpracę, kiedy 

Urząd nie do końca interesuje się swoim zakładem i doprowadza do takiego stanu jaki był  

w  roku 2014. Powiedział, że pan Burmistrz mówi, iż zakończono kanalizację Międzybrodzie 

i wypowiada się, że w projekcie jest zapis o podłączeniu szkoły do końca czerwca. Stwierdził, 

że nie ma takich projektów, gdzie podaje się termin podłączenia jakichkolwiek obiektów. 

Poinformował, że przez trochę pozwoleń na budowę juz przeszedł i tego typu zapisów nie ma 

nigdzie. Powiedział, że pan Burmistrz chwali się programem elektromobilności, natomiast 

problemem gminy są zbyt wysokie wydatki bieżące do których doprowadził ich poprzednik, 

ponieważ wydatki te cały czas wzrastały, a nie było inwestycji, które by je obniżały. Zwrócił 

uwagę, że wprowadza się program związany z elektromobilnością, czyli samochodami elek-

trycznymi, których na terenie gminy mamy około czterech i jest to właśnie program dla 

mieszkańców i to jest dla pana Burmistrza ważniejsze niż realizacja projektów już rozpoczę-

tych np. elektrowni fotowoltaicznych, które miały być umieszczone na budynkach użyteczno-

ści publicznej, a które zmniejszyły by wydatki bieżące. Stwierdził, że gmina płaci niesamowi-

te pieniądze na basenach w okresie letnim ok. 20 tys. zł miesięcznie. Zapytał, gdzie jest pro-

jekt odpowiadając, że nie ma, ale za to będą ładowane samochody elektryczne. Pogratulował 

pomysłu. Stwierdził, że niepoważne jest traktowanie sołtysów, a zwłaszcza Sołtysa Łomnicy, 

ponieważ jeżeli pan Burmistrz przedstawi fundusz sołecki w Łomnicy, to dlaczego nie przed-

stawia z innych miejscowości. Powiedział, że jest to traktowane wybiórczo, tylko dlatego, że 

ten Sołtys jest w komitecie referendalnym. Poprosił, aby nie zapominać, że Sołtysa wybrali 

mieszkańcy. Stwierdził, że poczeka, aż Burmistrz sobie porozmawia.  
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Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że słucha po napoleońsku. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że to mieszkańcy wybrali Sołtysa i jakby widzieli, że robi niewłaściwe rzeczy to 

by go zmienili, ale tak się nie dzieje. Stwierdził, że pan Burmistrz sam sobie wystawia świa-

dectwo. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz przygotował projekt budżetu, radni otrzymali go  

w zasadzie w ostatni dzień i nie tak, że każdy z radnych to otrzymał, tylko musieli się upomi-

nać. Powiedział, że pan Burmistrz mówi o kanalizacji i on składał wniosek o przygotowanie 

przynajmniej jakiejś działki czy wyznaczenia miejsca, czy dokumentacji na kanalizację  

w Zubrzyku, ale nie ma tego w budżecie, więc prosi aby pan Burmistrz nie mówił, że tak mu 

zależy na kanalizacji. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz opowiada nieprawdziwe rzeczy, już 

miał jedno sprostowanie na facebooku i w dalszym ciągu mówi nieprawdziwe rzeczy takie jak 

powiedział w Sądeczaninie, że zrobiono drogę na Kąty. Powiedział, że mieszkańcy są zbul-

wersowani, że pan Burmistrz takie kwestie opowiada, ponieważ wysypanie jednego, czy 

dwóch samochodów kamienia z funduszu sołeckiego nie nazywa się naprawą drogi. Zwrócił 

uwagę, że droga ta miała być w montażu pieniędzy z funduszu sołeckiego i gminy, do ostat-

niej studzienki gdzie jest kanalizacja miał być wymieniany beton, ale pan Burmistrz dopro-

wadził do tego, że nie została ona zrobiona. Powiedział, że pan Burmistrz mówi o gazie,  

a Piwniczna była partnerem wiodącym jeśli chodzi o gazyfikację. Stwierdził, że pan Bur-

mistrz cały czas tylko gada, mówił, że gmina kiedyś dogoni Muszynę, ale nie dość, że nie 

doganiamy Muszyny i Starego Sącza to jeszcze przegoniło nas Rytro, a pan Burmistrz tylko 

gada, a w Rytrze już budują stację gazową, więc niech Burmistrz gada dalej, a my zostajemy 

w tyle. Stwierdził, że jest to stek kłamstw, rzeczy nieprawdziwych, wprowadzanie mieszkań-

ców w błąd i jego zdaniem nie jest to godne funkcji Burmistrza.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że na chwilę przerywa dyskusję w tej sprawi i prosi o wypowiedź pana Radnego 

Stanisława Sułkowskiego.  

 

Stanisław Sułkowski – Radny Powiatu Nowosądeckiego  

Powiedział, że na ostatniej sesji pani Radna z Łomnicy zadała pytanie dotyczące czyszczenia 

potoku i zabezpieczenia jednej z tam. Poinformował, że był u kierownictwa Wód Polskich  

w Nowym Sączu jak i u pani Kierownik, która jest na terenie Doliny Popradu i otrzymał in-

formację, że nie ma funduszy w tym roku, chyba, że zostanie coś z rezerwy to jest szansa wy-

konania tego, ale jeśli nie, to ma zapewnienie, że będzie to wykonane na wiosnę w pierwszej 

kolejności na terenie Miast i Gminy Piwniczna, jak i w Łomicy. Zapewnił, że razem z panem 

Marianem będą czuwali, aby prace te zostały wykonane. Złożył życzenia świąteczne.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o kontynuację dyskusji oddając głos panu Burmistrzowi.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Podziękował panu Radnemu powiatowemu. Zwrócił uwagę, że pan Radny Lis stoi wyżej od 

niego i może prowadzić monolog, a on stoi niżej, więc tego monologu nie może prowadzić, 

ale zgromadzeni sami sobie mogą porównać te wypowiedzi. Powiedział, że pan Radny bardzo 

często nawet kilkanaście razy używa słowa kłamstwo. Zwrócił uwagę, że kłamstwa to użył 

pan Lis, ponieważ on wie kiedy umieścił sprostowanie na facebooku i nie było to wczoraj,  

a dzisiaj rano. Stwierdził, że jeśli w ten sposób pan Radny przestawia wszystkie informacje 

tak jak tę pierwszą to nadużywanie słowa kłamstwo jest nieuprawnione. Zapytał pana Radne-
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go, czy w dalszym ciągu potwierdza, że niezależnie od tego jaką mamy kwotę zadłużenia, na 

którą zbierają się również zobowiązania i stąd ta kwota, ale nie ważne czy jest to kwota 23 

mln zł jak podaje pan Lis, czy 30 mln zł jak podaje on, czy pan Lis nadał uważa, jako były 

Burmistrz znający się na budżecie, że gminę stać na realizowanie dwóch zadań równolegle, 

do których gmina musi zaciągnąć kredyt po 4 mln zł na każde zadanie. Powiedział, że on wy-

jaśniał, ale pan Lis nie zrozumiał, że wszyscy wiedzieli, iż tylko dla miasta było potrzebne 

przedszkole, nie dla całej gminy, ale było potrzebne. Stwierdził, że poprzednicy jednak nie 

podpisali umowy na budowę przedszkola, ale podpisali na budowę Nakła wiedząc, że i tak 

będzie potrzebne przedszkole. Ponownie zapytał, czy pan Lis nadal uważa, że zadłużoną nie 

ważne w jakiej kwocie gminę stać na zaciągnięcie długu 8 mln zł, ponieważ zaznacza, że  

w budżecie środków na dofinansowanie obu zadań nie było, nawet jednego. Poprosił, aby pan 

Lis zastanowił się nad pytaniem.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że nie trzeba, ponieważ on wie, o co chodzi.    

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że pan Radny poucza Przewodniczącego Rady, ale on nie jest po to, aby zwracać 

mu uwagę, ale wydaje mu się, że pan Radny jeszcze nie wyszedł z butów Wiceburmistrza. 

Zwrócił uwagę, że jest to jednak Przewodniczący Rady Miejskiej i chciałby zauważyć, że 

trzeba mieć szacunek do wszystkich. Stwierdził, że powiedziane było o manipulowaniu 10 

mln zł i jeśli się manipuluje to można manipulować. Powiedział, że marketingowo mogliby 

się spierać i jego zdaniem spokojnie poradziłby sobie lepiej, dlatego teraz on zmanipuluje 

informacją. Zwrócił uwagę, że odrzucono kwotę 10 mln zł która miała być tylko dla miasta, 

przedszkole tylko dla miasta, a odzyskano kwotę 12 mln zł, które dadzą zadanie dla całej 

gminy. Powiedział, że jeśli mowa o manipulacjach to jego manipulacja ma dużo większy 

wymiar i z pewnością ogarnie dużo większą część społeczeństwa Piwnicznej-Zdroju. Zwrócił 

uwagę, że pan Radny mówi o zainteresowaniach jakichś tam radnych MZGKiM to nic nowe-

go, ponieważ przecież radni idą tą samą drogą, zapraszał po Sesji na przejazd na baseny, 

gdzie realizowano remont w tym czasie, na które poprzednicy nie mieli czasu i uwagi, po-

dziękował, że zrobiono wentylację, ale nie zrobiono istotnych zadań na zewnątrz budynku. 

Zwrócił uwagę, że wtedy również nie było radnych, mimo, że był przygotowany transport  

i nic by ich to nie kosztowało. Stwierdził, że zawsze jest tak, iż jacyś radni są, a jakichś nie 

widać i chyba taka jest norma, trochę dziwna, ale norma. Zwrócił uwagę, że skoro pan Radny 

wspomniał swojego poprzednika, któremu czasem powinno się podziękować, że to on dopro-

wadził do bieżących wydatków i biedy w gminie i jeśli on wpływał na wydatki bieżące po-

przedników to przypomina, że zaczynali oni od kwoty plus 7 mln zł i prosi, aby odpowiedzieć 

gdzie te koszty poszły i co poprzednicy z nimi zrobili. Powiedział, że mówi się o drobnych 

niezauważalnych kwotach w budżecie, a ponad 7 mln zł dalej widnieje i gdzie jest. Zwrócił 

uwagę, że gdyby wtedy poprzednicy spłacili tą kwotą kredyt i pochwalili by się, to wypo-

mniano by im, że to za pieniądze poprzenika, ale startowali by z w kwotą poniżej 20 mln zł. 

Stwierdził, że nie dość, że poprzednicy niczego nie spłacili to jeszcze przejedli kwotę ponad 7 

mln zł, która spadła im jak prezent. Powiedział, że pan Lis mówi o projekcie w zakresie stra-

tegii elektromobilności, w którym udział miał pan Przewodniczący Osiedla Majerz. Zwrócił 

uwagę, że pan Lis lubi się wypowiadać, ale czy wie, co zawarte jest w tej strategii i na co są te 

środki. Powiedział, że pan Radny mówi o czterech atutach, ale dobre i cztery auta, pan Radny 

pewnie też nie długo kupi sobie elektryczny samochód, ale mowa o czymś innym, ponieważ 

Piwniczna jest gminą turystyczną i w tej strategii zawarte są zadania, które pozwolą gminie 

wyjść na dwudziesty pierwszy wiek, poza tym z tej strategii elektromobilności również będą 

korzystali mieszkańcy. Powiedział, że pan Radny nie był łaskaw zgłębić tematu, to nie wie,  
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a on teraz nie będzie mu mówił. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o budżet prosi, aby mu nie 

wypominać tak jak wypomina się, że pani Dyrektor MZGKiM w jakimś tam okresie została 

zwolniona, ponieważ została zwolniona w takim okresie w jakim w jakim należy. Poprosił, 

aby nie wypominać mu, że nieodpowiednich warunkach radni otrzymali budżet, ponieważ 

otrzymali go tak jak przewidują tutejsze warunku, a tym dniu i miejscu, którym wszystkie 

dokumenty otrzymują. Powiedział, że przeprasza pana Radnego, że nie przyjechał i nie przy-

wiózł mu budżetu do domu i zwrócił uwagę, że w przyszłym roku postara się to zrobić. 

Stwierdził, że pan Radny próbuje zmierzyć się z nim jeśli chodzi o marketing, więc chciałby 

trochę przekręcić temat gazyfikacji, o którym pan Radny, albo bladego pojęcia nie ma, albo 

przykrywa informację jaka była. Zwrócił uwagę, że jak wszyscy wiedzą pan Radny był Bur-

mistrzem, odbyły się trzy spotkania, goście byli przyjęci jak byli, ale sztuka w działeczkach, 

których gmina nie ma. Powiedział, że pan Radny porównuje Rytro, zwrócił uwagę, że gratu-

luje panu Kotarbie, że się mu to udało, ale pan Radny dobrze wie, że fajnie się podpisuje pod 

wspólnymi sukcesami, ale udało mu się to dzięki firmom, które tam są i dzięki temu, że jest 

tam płaska duża przestrzeń. Poinformował, że tam PGNiG zainwestował na działce prywatnej 

inwestora, który również inwestuje w naszej gminie, ale pan Radny tych szczegółów nie zna, 

aczkolwiek lubi się wypowiadać. Stwierdził, że bardzo dobrze, iż Rytro nas wyprzedziło, na-

sza gmina ich wspiera jako gminę sąsiednią, niech się ludziom żyje lepiej, ale nasza gmina 

temat wykopała z czeluści zapomnienia. Zwrócił uwagę, że poprzednicy mając więcej działek 

równych mogli ten temat pociągnąć, ale nie byli zainteresowani, być może były jakieś inne 

przeciwności. Powiedział, że nie neguje tego, ale prosi, aby pan Radny nie kopał, ponieważ 

do wszystkiego trzeba czasu i spokoju. Zwrócił uwagę, że wspomniał, iż żaden dobry inwe-

stor nie przyjdzie do gminy, w której Burmistrz jest walcowany, ponieważ nie są to normalne 

warunki pracy. Poinformował, że on nic innego nie robi od ponad pół roku, tylko zmaga się  

z interwencjami osób, które nagle się zaktywizowały. Powiedział, że naprzeciwko niego sie-

dzi pani Maria Kulig, która prowadzi „Nasz Dom”, które daje coś dobrego dla mieszkańców  

i które wydobywa pozytywną energię. Zwrócił uwagę, że mamy grupę mieszkańców, która 

potrzebuje opieki i to pani Maria wyciągnęła do nich pomocną dłoń i poświęca swój czas tym 

osobom. Stwierdził, że mówi to nie po to, aby wychwalać swoją sąsiadkę, chociaż jest za co, 

ale po to, aby wszyscy zobaczyli, że jest tym Burmistrzem, który od początku mówi, że wy-

ciąga rękę, poprosił, aby przestać sobie nawzajem przeszkadzać. Powiedział, że owszem 

przez pierwszą część tego okresu uczył się i nie boi się tego powiedzieć, ale nie dano mu cza-

su na spokojną naukę, ponieważ trwała ona w warunkach wojennych. Zapytał, czy są to nor-

malne warunki pracy, czy jeśli zapytali by sąsiadów czy pracują w takich samych warunkach 

to odpowiedzieli by, że nie, ale cóż co nas nie zabije to nas wzmocni. Powiedział, że ma jedną 

prośbę, wyciąga otwartą dłoń, prosi o współpracę i pomoc, ponieważ nie jest osobą nieomyl-

ną. Zwrócił uwagę, że przyszedł pan Piotr C., poddał dobrą propozycję i będzie ona realizo-

wana i na tym właśnie polega współpraca. Stwierdził, że nie dzieli na lepszych i gorszych, to 

zgromadzeni dzielą go na swojego i nie swojego. Powiedział, że on wyciąga rękę i prosi  

o pomoc, ponieważ razem można zrobić więcej, proponuje, aby zrobić tak jak pani Maria  

i pomóżmy jej. Stwierdził, że szanuje wyrok sądu nie mniej jednak koszt referendum będzie 

znany dopiero po jego przeprowadzeniu i bez względu na jego wysokość za te środki można 

by było przeprowadzić niezbędne remonty w gminie. Powiedział, że cieszy go fakt przychy-

lenia się sądu do orzeczenia w innym wnioskowanym przez niego zakresie opłaty, którą ma 

wnieść na stowarzyszenie prowadzące działalność charytatywną na naszym terenie, a zrozu-

miał jest, iż w większej potrzebie są dzieciaki i osoby z niepełnosprawnością ze Stowarzysze-

nia „Nasz Dom”. Powiedział, że takim osobom trzeba przyklaskiwać w pierwszej kolejności, 

z ogromną przyjemnością dokona wpłaty na potrzeby dzieciaków i osób niepełnosprawnych. 

Złożył akces w stronę pani Marii mówiąc, że cieszy się na taki właśnie wyrok sądu. Zwrócił 

uwagę, że zgromadzeni sami analizując jego wypowiedź na facebooku wiedzą z czego ona 



17 
 

wynikała i wiedzą, że chodzi o koszty, które są niepotrzebnie ponoszone, ale trudni historii 

nie da się cofnąć. 

 

Maria Adamuszek – Radna 

Stwierdziła, że praktycznie można to traktować jako program wyborczy pana Burmistrza, 

który już raz składał. Stwierdziła, że pan Burmistrz zapomniał w tym programie, z którym 

chodził po domach o jednakowym wymalowaniu ławek. Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz 

rozlicza Sołtysa Łomnicy Zdroju, ale niestety nie rozlicza innych miejscowości, mówi, że 

pisze nieprawdę, ponieważ niestety te 10 tys. zł na Kąty miało być dodane z sołeckiego jak 

miała być robiona ta droga gdzie indziej. Powiedziała, że pan Burmistrz podkreśla do pana 

Radnego Lisa, że jest kłamcą i ubliża mu, ale czy pan Burmistrz jest wiarygodny. Zwróciła 

uwagę, że pan Burmistrz opowiada w Sądeczaninie, że zrobił drogę na Kąty, której wcale nie 

zrobił, a ludzie nagminnie przychodzą do niej, nawet nie została ona umieszczona w budżecie 

na 2020 rok. Powiedziała, że pan Burmistrz chodził z nią po cmentarzu, obiecywał, że umie-

ści środki w budżecie i nie ma złotówki, a nie wie czy zgromadzenie wiedzą, że brakuje miej-

sca na cmentarzu. Zwróciła uwagę, że chciała dom przedpogrzebowy, dwie kobiety przyszły 

do pana Reca rozmawiać, ponieważ sprzedały by teren dla gminy, ponieważ miejsce pochów-

ku się kończy. Powiedziała, że pan Burmistrz to obiecał i ludzie są bardzo zawiedzeni. Poin-

formowała, że pan Burmistrz podpisał pismo, że poprawi m.in. drogę przez Szaflary na Ła-

bowską Halę, odczytała fragment pisma, droga pod Solisko oraz droga koło Łomniczanki 

stanowić będą propozycje do budżetu na 2020 rok w ramach zabezpieczonych środków. 

Stwierdziła, że niestety nie ma złotówki. Odnosząc się do objazdu Komisji po sołectwach 

powiedziała, że Sołtys był wezwany 4 listopada i pan Burmistrz powiedział, że spotkają się 

po spotkaniu osiedlowych, ale nie miał czasu więc przekazał Sołtysowi, że spotkanie odbę-

dzie się w Łomnicy w sprawie budżetu sołeckiego o 8 rano przed jej domem, potem przeka-

zano, że pod kościołem. Zwróciła uwagę, że oboje z Sołtysem czekali, niestety Burmistrza nie 

było, o godz. 15.15 Sołtys zadzwonił do sekretarki, która odpowiedziała, że Burmistrz jest 

ciągle zajęty, ale oni czekali dalej. Poinformowała, że koło godz. 15.30 sekretarka oddzwoni-

ła, że Burmistrz nie ma czasu i skontaktuje się z Sołtysem. Stwierdziła, że Burmistrz znowu 

kłamał, ponieważ 6 listopada wysłał pismo, że 15 listopada będzie cała Komisja, a umówił się 

7 listopada i oni czekali jak idioci. Powiedziała, że Burmistrz jest niewiarygodnym kłamcą, 

według niej Sołtysa i mieszkańców wsi, ponieważ poniża ich, a mieli oni najwięcej głosów  

w gminie. Przedstawiła pisma. Zapytała, czy tak się robi z Radną i Sołtysem oraz czy Bur-

mistrz jest wiarygodny, stwierdziła, że jest to dla niej dziwne. Zwróciła uwagę, że Burmistrz 

dlatego oczernia i pomawia Sołtysa, a przy okazji ją, ponieważ myśli, że Łomniczanie nie 

pójdą na referendum, ale pójdą, ponieważ Burmistrz obiecywał im gruszki na wierzbie i kła-

mie.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, aby szanowni mieszkańcy się nie denerwowali, Sesja będzie porównywalna do 

nowosądeckiej, ale chyba wiadomo, że o to chodzi. Zwrócił uwagę, że tutaj nie ma programu 

wyborczego, ale przypomnienie o czym było mówione i na jaki okres. Poinformował, że 

chciałby powiedzieć, że z jego zaproszenia korzysta komitet referendalny i występuje, ile 

chce na każdym zebraniu osiedlowym i sołeckim z jego zaproszenia. Poprosił, aby nie mówić 

o zadaniach i inwestycjach, które interesują całą gminę, że jest to program wyborczy, ale 

zawsze jedno będzie wchodziło w drugie i jak to inaczej przedstawić. Powiedział, że nikogo 

nie obraża i prosi, aby słuchać ze zrozumieniem, ponieważ on zacytował pana Radnego odno-

śnie słowa kłamstwo i przywołał przykład już pierwszego zdania. Zwrócił uwagę, że budżet 

2020, o którym  pani Radna mówi, że nie może znaleźć pewnych rzeczy będzie wspólnie two-

rzony. Poinformował, że wspólnie z panią Skarbnik, przeznaczył 400 tys. zł, ponieważ na tyle 
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gminę stać i nie będzie oszukiwał i mówił, że możemy więcej niż możemy, ponieważ środki 

są takie, a nie inne i ten trudny do zgryzienia orzech będzie gryziony wspólne. Powiedział, że 

budżet nie został zamknięty, budżet jest otwarty i w terminie przekazany radnym, dlatego 

prosi, aby najpierw znaleźć swoje zadania, które radnych najbardziej interesują, a następnie  

w geście solidarności pochylić się zastanowić co i robić i w jakiej kolejności za te środki, któ-

re ma gmina. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi fundusz sołecki, który jest ciągle przywoływany 

on nikogo nie oskarża, jedna faktura, która według niego była niezgodna została cofnięta i nie 

wie czemu była ona z Łomicy. Powiedział, że czeka na odpowiedź dwa tygodnie, ale skoro 

tak bardzo zgromadzeni chcą to myśli, że pan Keklak mu wybaczy, ponieważ został wywoła-

ne, iż jednostronnie przedstawia budżety to przedstawi fundusz sołecki w obu Wierchomlach. 

Stwierdził, że tak szczegółowego budżetu jaki przedstawia pan Keklak to w zasadzie nie ma  

i chyli czoła, ponieważ jak na początku miał obawy dotyczące podwójnego sprawowania 

władzy sołtysa i radnego. Wyraził szacunek w stronę pana sołtysa Keklaka. Zwrócił uwagę, 

że tak jak powiedział w wystąpieniu był na zaproszenie radnych, pani Radna również w nim 

uczestniczyła w przeglądzie wszystkich zadań wykonanych z budżetu sołeckiego. Stwierdził, 

że aktywność radnych była jaka była, jak interesowało ich to byli, a jak nie interesowało to 

nie byli. Powiedział, że Sołtys w Zubrzyku był powiadomiony, ale nie był łaskaw być, więc 

mówi się, że Burmistrz nie był w Łomnicy, a niech pani Radna przypomni ile razy byli 

wspólnie w Łomnicy. Zwrócił uwagę, że wymawia się mu, że w danym dniu nie był, ale prosi 

sprawdzić czym się zajmował, ponieważ Burmistrz pracuje nie tylko pomiędzy 7 a 15.30, ale 

również w soboty i niedziele i tego nikt nie widzi. Zapytał, czy ma dalej analizować.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podziękował za wypowiedź.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że jeśli chodzi o drogę na Kąty to zgodnie z zasadami gospodarowania najpierw 

trzeba zrobić kanalizację, a dopiero później można zrobić drogę.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Oddał głos Zastępcy Burmistrza.  

 

Dariusz Reśko – Zastępca Burmistrza  

Poinformował, że chciałby przedstawić aktualny stan realizacji inwestycji na Nakle praktycz-

nie na dzień dzisiejszy. Powiedział, że wykonano całość prac przy dwóch bieżniach rowero-

wych typu pumptruck wraz umocowaniem i obsianiem trawą, siłownię zewnętrzną wraz  

z placem treningowym o powierzchni 80 m2, 800 mb ścieżek asfaltowych biegowo - space-

rowych, 400 mb drogi biegowo – rowerowej o szerokości 4 m, wykopy pod budynek sanita-

riatu, żelbetowe ławy fundamentowe budynku, żelbetowe ściany fundamentowe budynku 

wraz z izolacją, ociepleniem i zasypką wykopu, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do 

tego budynku, wylewkę płyt do stanu zero, ściany parteru wraz z betonowaniem dolnych 

wieńców żelbetowych, ok. 200 m kanalizacji sanitarnej, ok. 250 m drogi biegowo – rowero-

wej o szerokości 4 m, gdzie wykonane było korytowanie, wzmocnienie podłoża i podbudowa. 

Zwrócił uwagę, że uporządkowano teren Nakła ze śmieci, odpadów, starej roślinności, gruzu, 

którego było tam sporo, wykonano 400 mb pobocza przy drodze biegowo- rowerowej, kory-

towanie i nasyp drogi dojazdowej do kładki przez Poprad oraz zbrojenie, deskowanie i beto-

nowanie stropu żelbetowego nad parterem budynku sanitariatu. Poinformował, że wykonano 

połączenie drogi biegowo – rowerowej w kierunku ul. Targowej, kotytowanie, podbudowanie 

i nawierzchnia bitumiczna, następnie konstrukcja dachu i budynku sanitariatu wraz z ocieple-

niem ścian budynku, ścianki żelbetowe dojściach do budynku od ul. Targowej. Powiedział, że 
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w wytwórni wykonano konstrukcję stalowej kładki, ale jeszcze ona tutaj nie dotarła, wykona-

no zbrojenia pali fundamentowych dla kładki, kolejne 200 m kanalizacji sanitarnej na terenie 

Nakła. Zwrócił uwagę, że w najbliższym czasie jeśli nie będzie niespodzianek pogodowych 

będą wykonywane roboty palowe przy podporach kładki, montaż stolarki okiennej w budyn-

ku oraz wykonanie pokrycia dachu i elewacji budynku. Powiedział, że jest to bieżące spra-

wozdanie z realizacji tej inwestycji. Zwrócił uwagę, że chciałby poruszyć sprawę, która dotar-

ła do Burmistrza w dniu 22 listopada. Poinformował, że do Urzędu Miejskiego zwrócił się 

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru, pismo jest do wglądu, ponieważ 

zostało przekazane do biura Rady. Zwrócił uwagę, że Dyrektor Chrapusta zwraca się z prośbą 

na podstawie informacji, że pan Radny Mariusz Lis pełniąc funkcję radnego przebywa jedno-

cześnie na urlopie bezpłatnym jako pracownik Urzędu. Powiedział, że w związku z powyż-

szym w celu zbadania, czy w niniejszej sprawie nie został naruszony zakaz objęty dyspozycją 

art. 27 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym poprosił o udzielenie informacji, czy pan Ma-

riusz Lis pozostaje w zatrudnieniu w Urzędzie Miejskim oraz o ewentualne przesłanie doku-

mentów świadczących o takim zatrudnieniu w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. Zwrócił 

uwagę, że taka informacja dotarła do Burmistrza i jest w biurze Rady.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chciałby zabrać głos w sprawie Nakła, zwrócił uwagę, że chyba każdy może.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o wypowiedź pana Radnego Rusiniaka, który jeszcze nie zabierał głosu.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że w kadencji 2010-2014 byli komisyjnie sprawdzać wykonanie zadań z fundu-

szu sołeckiego i stwierdzono, że Łomnica jest strasznie zaniedbana. Zwrócił uwagę, że chod-

nik prawie na całej długości był do połowy zarośnięty trawą, były chaszcze, krzaki ale wtedy 

przeznaczano na wykraczanie kwotę 3 tys. zł. Powiedział, że on mówił, aby przeznaczono 

chociaż 5 tys. zł, ponieważ wyglądało to katastrofalnie, ale nie. Zwrócił uwagę, że teraz nie 

powie, aby było co innego, ponieważ 10 tys. zł to za dużo, ale Łomnica teraz całkiem inaczej 

wygląda. Powiedział, że jest to 5 km terenu, dzięki Sołtysowi, które trzeba wykosić, odkrza-

czyć. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz chwali panią Przewodniczącą Marie Kulig, dlatego, że 

jest jego gorącą zwolenniczką, ale Sołtys Łukasz Jarzębak już nie ma takiego szczęścia, dla-

tego, że miał odwagę być członkiem komitetu referendalnego. Powiedział, że podczas kontro-

li budżetu sołeckiego Sołtys Łukasz Jarzębak został bardzo agresywnie potraktowany. Zwró-

cił uwagę, że musiał pani Przewodniczącej Sikorskiej zwrócić uwagę, że jest to człowiek 

młody, inteligentny i wysoko wykształcony.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że przechodzi do punktu kolejnego.  

 

Mariusz Lis – Rady  

Zapytał, czy można jeszcze dwa słowa.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że w wolnych wnioskach.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że jedni mogą na bieżąco, a inni nie mogą. 
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Udzielił głosu.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że to bardzo dobrze, iż ta inwestycja idzie. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz cy-

tował jego słowa więc on teraz zacytuje pana Burmistrza, który powiedział „źle, że podpisano 

umowę, ale dobrze, że takim wykonawcą”. Powiedział, że drugi cytat z tej Sesji to „moja ma-

nipulacja ma większy wymiar” i z tym się zgadza, ponieważ on nie manipuluje, ale pan Bur-

mistrza tak i ta manipulacja ma większy wymiar, z czym się zgadza w stu procentach. Stwier-

dził, że w gadaniu pan Burmistrz jest naprawdę dobry, ale z działaniem gorzej. Zwrócił uwa-

gę, że pan Burmistrz zapytał, czy gminę było stać na budowę Nakła i przedszkola i powie-

dział, że obie te inwestycje były włożone w WPF, który został zatwierdzony przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową, ale pan Burmistrz jest mądrzejszy niż RIO i WPF, czego gratuluje.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że przykre jest, iż zgromadzeni nie słuchają głosu pani Skarbnik, która cały czas 

mówi, że gmina jest w najbliższym momencie do wprowadzenia programu naprawczego, le-

dwie wiąże koniec z końcem i budżet założony na 2020 rok jest wątpliwy pod względem po-

zytywnego zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ponieważ trzeba wziąć 4 

mln zł kredytu, po to, aby spiąć budżet i realizować bieżące wydatki. Powiedział, że tak się 

zacietrzewiono czymś innym, że nikt nie sucha tego, co jest najistotniejsze dla tej gminy, że 

są problemy z odśnieżaniem, nie ma podwykonawców, którzy by to robili, ale interesują ich 

tylko rozgrywki indywidualne. Poprosił, aby zacząć żyć tym, czego ta gmina potrzebuje.    

 

         

Ad. 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. 

 

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

korespondencja: 

1) Pismo Burmistrza z dnia 28 października skierowane do Sołtysa Wsi Łomnica Zdrój  

z prośbą o niezwłoczne dokonanie wykorzystania środków przeznaczonych na przed-

sięwzięcia realizowane  z funduszu sołeckiego.  

2) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z dnia 24 października  

w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych radnych 

oraz pracowników samorządowych.  

3) Pismo Dyrektor ZEAS oraz dyrektorów placówek oświatowych z dnia 18 październi-

ka w sprawie zwiększenia planów finansowych jednostek oświaty na 2019 rok. 

4) Pismo Dyrektor ZEAS oraz dyrektorów placówek oświatowych z dnia 5 listopada  

w sprawie projektów planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2020 wersja 

II. 

5) Pismo Dyrektor ZEAS oraz dyrektorów placówek oświatowych z dnia 5 listopada  

w sprawie projektów planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2020 wersja 

III. 

6) Skarga mieszkańca z dnia 31 października na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju  

w przedmiocie naruszenia przepisów ustawy o pracownikach samorządowych  

a w szczególności art. 24 ust. 5 i 6 poprzez uchybienie godności sprawowanej funkcji 

Burmistrza pozbawione uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, a tak-

że zachowanie niegodne w Urzędzie w stosunku do osoby skarżącego. 

7) Pismo p.o. Dyrektora MZGKiM z dnia 8 listopada w sprawie informacji o przygoto-

waniu do „Akcji zima 2019/2020”. 



21 
 

8) Pismo Dyrektor ZEAS oraz dyrektorów placówek oświatowych z dnia 12 listopada  

w sprawie zwiększenia planów finansowych jednostek oświaty na 2019 rok. 

9) Pismo Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 12 listopada w sprawie zwrotu do wyko-

nawcy faktury 53/2019 za wykonanie zadania w ramach przedsięwzięć realizowanych 

z funduszu sołeckiego we Wsi Łomnica Zdrój.  

10) Pismo Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 13 listopada w sprawie wyjaśnień  

w przedmiocie skargi złożonej w dniu 4 listopada br.  

11) Pismo Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 

z dnia 14 października wraz z zaproszeniem na dzień skupienia dla samorządowców, 

który odbędzie się 14 grudnia br.  

12) Pismo Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 18 listopada skierowane do dyrektorów 

jednostek budżetowych dotyczące ograniczenia wydatków bieżących w celu zabezpie-

czenia w pierwszej kolejności środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. 

Kserokopię pisma Państwo Radni otrzymali w dniu dzisiejszym.  

13) Pismo Wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Piwnicznej z dnia 20 listopada w spra-

wie braku odpowiedzi na pismo z dnia 30 września dotyczące umożliwienia TMP 

przedstawienia wyjaśnień i odpowiedzi na zarzuty postawione przez Burmistrza na 

XIII Sesji Rady. 

14) Pismo Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 21 listopada z wnioskiem o wznowienie  

i ponowne rozpatrzenie skargi, która wpłynęła w dniu 4 listopada br.  

15) Pismo mieszkańca Piwnicznej-Zdroju w sprawie wypowiedzi pana Radnego Mariusza 

Lisa na temat stanu MZGKiM w 2014r. Kserokopię pisma otrzymali państwo w dniu 

dzisiejszym.  

16) Pismo Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 listopada w sprawie spotkań z przed-

stawicielami TMP.  

17) Pismo Dyrektor ZEAS oraz dyrektorów placówek oświatowych z dnia 27 listopada  

w sprawie zwiększenia planów finansowych jednostek oświaty na 2019 rok. Protokół 

z zebrania mieszkańców Wsi Wierchomla Wielka i Mała z dnia 24 listopada 2019 r.  

 

Powiedział, że korespondencja znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Ponadto in-

formuje, że wpłynęło Zarządzenie Nr FK.200.2019 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 12 

listopada 2019 roku w sprawie:  projektu Budżetu na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Ponadto poinformował, że wpłynęło  również zapro-

szenie Dyrektora MGOK do udziału w seminarium pt.: "Poznaj górala spoza Podhala" cz. I - 

"Jak kolędowanie u górali może służyć promocji dziedzictwa kulturowego południowej Ma-

łopolski" . Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2019 r. w hotelu Perła Południa (Rytro) w go-

dzinach 10:00 - 15:00, szczegółowe informacje otrzymali Państwo Radni otrzymali wraz  

z materiałami na Sesję Rady.   

 

 

Ad. 6. Oświadczenia radnych powiatowych.  

 

Marian Dobosz – Radny Powiatu Nowosądeckiego  

Poruszył temat pomocy prawnej, ponieważ 18 listopada Zarząd Powiatu podjął decyzję doty-

czącą punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wyjaśnił, że dokonano analizy i opinii miesz-

kańców, którzy z tego korzystali i zostaną wprowadzone pewne zmiany. Powiedział, że za-

proponowano Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, zostanie to przeniesione  

z Zespołu Szkół i Placówek. Podziękował za udostępnienie tego obiektu i pomieszczenia panu 

Dyrektorowi OPS. Stwierdził, że na pewno jest to z korzyścią dla mieszkańców, ponieważ 

Ośrodek jest w epicentrum, gdzie bardzo dużo ludzi się przemieszcza, część z nich korzysta  
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z Ośrodka i lokalizacja jest blisko Rynku. Poinformował, że kolejnym tematem jest sprawa 

aptek. Powiedział o uchwale Rady Powiatu z dnia 15 listopada w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Zwrócił uwagę, 

że w Piwnicznej są dwie apteki, wymienił je informując, że pracują one od poniedziałku do 

piątku, mają również godziny otwarcia w soboty. Powiedział, że jeśli chodzi o osoby, które 

miałyby taką potrzebę, szczególnie w niedzielę ma informację, iż najbliższą apteką, jest apte-

ka ryterska, która pracuje w niedziele handlowe, natomiast kolejna apteka to nowa apteka  

w Starym Sączu. Stwierdził, że mówi o tym, co jest najbliżej, ponieważ dalej w kolejności 

mamy Muszynę lub Krynicę, czy Nowy Sącz. Poinformował, że projekt budżetu Powiatu na 

2020 rok jest na poziomie 172 mln zł, łącznie z dochodami bieżącymi i majątkowymi, na bu-

dowę chodników w ciągach dróg powiatowych planuje się 2,5 mln zł z środków własnych, 

kolejne 2,5 mln zł to zakładana pomoc finansowa gmin. Zwrócił uwagę, że dotyczy to tematu 

Kosarzysk i Wierchomli. Poinformował, że prowadzona będzie przebudowa boiska sportowe-

go przy DWD na ul. Zdrojowej wraz z budową oświetlenia, planuje się na to wydać kwotę  

627 tys. zł z własnych środków finansowych Powiatu. Powiedział, że opracowano projekt  

i kosztorys na remont tego obiektu, ale ze względów finansowych to zadanie będzie być może 

realizowane w kolejnych latach etapami. Podziękował za wsparcie finansowe w kwocie 5 tys. 

zł przeznaczone na karetkę pogotowia ratunkowego. Zwrócił uwagę, że zaplanowane są inwe-

stycje jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, które są realizowane w 2019 roku, ale będą rów-

nież w 2020 roku, są również przeznaczone środki na to, aby można było wykonać dokumen-

tacje projektowe na aplikacje do funduszy Dróg Samorządowych. Powiedział, że w paździer-

niku odbyły się targi w Warszawie, było to święto, w którym Powiat był reprezentowany  

wspólnie z Lodziarnią „Florencja”. Poruszył temat zimowego utrzymania dróg  informując, że 

tym razem podpisuje się umowy na okres dwóch lat, takowe umowy zostały już podpisane  

i na cztery drogi na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odśnieżaniem będzie zajmował 

się Antoni Romańczyk FH TRANS ROL z Grybowa. Poinformował, że na stronie interneto-

wej Powiatowego Zarządu Dróg znajdują się numery telefonów, do których odsyła, gdyby 

były jakieś sprawy na przyszłość. Powiedział o uroczystej gali 20 – lecia Nowosądeckiej Izby 

Turystycznej, która odbyła się 21 października w Hotelu Ibis w Nowym Sączu. Poinformo-

wał, że zaangażowanie i wiarygodne świadczenie usług turystycznych na Sądecczyźnie Staro-

sta Nowosądecki wyróżnił Złotym Jabłkiem Sądeckim „Leśny Dwór” w Kosarzyskach, po-

nadto podziękowania dla takich ośrodków jak „Filarówka” i Sanatorium „Limba”. Powie-

dział, że w kategorii na najlepszą inicjatywę i ofertę turystyczną w 2019 roku pod patronatem 

Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dyplom otrzymał Hotel Piwniczna  

SPA&Conference za V edycję Festiwalu Smaków Czarnej Owcy. Zwrócił uwagę, że miał 

zaszczyt w imieniu Starosty Nowosądeckiego wręczyć te nagrody i wyróżnienia.  

 

Adam Musialski –Przewodnicząc Rady  

Zapytał, czy są jakieś pytania.  

 

Nie było pytań. 

 

 

Ad. 7.Informacja na temat przygotowania Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do „Akcji 

zima 2019/2020”. 

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Poinformował, że do zadań MZGKiM w ramach przygotowania do zimy należą cztery podza-

dania takie jak przygotowanie sprzętu, przygotowanie przetargów, zabezpieczenie i rozwie-

zienie materiałów uszarstniających. Powiedział, że na chwilę obecną wszystkie te cztery 
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punkty zostały zrealizowane poza przetargami, które co prawda się odbyły dwukrotnie, ale 

nie zostały wyłonione firmy, które realizowały by zadania. Zwrócił uwagę, że na 19 części,  

w pierwszym przetargu zgłosiło się tylko 9 wykonawców, podpisane zostały z nimi umowy, 

w drugim przetargu zostały tylko wyłonione dwie części, na nie jest procedura, która jest  

w trakcie podpisywania umów. Powiedział, że największy problem będzie z Suchą Doliną  

i Obidzą, ponieważ tam nikt się nie zgłasza, jest to teren bardzo trudny wymagający doświad-

czenia. Poinformował, że wstępnie rozmawiał z kilkoma osobami, które mogły by realizować 

to zadanie, ale do końca nie obiecali oni, że podejmą negocjacje i przystąpią do zadań. Zwró-

cił uwagę, że został przygotowany już sprzęt, który nie wyjeżdża i czeka na zimę, zakończono 

rozwożenie materiału uszarstaniającego w miejsca, gdzie zostało to uzgodnione i wypracowa-

ne w poprzednich latach, materiał ten został także zabezpieczony.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że w związku z tym, iż było to omawiane już na Komisji chcieli by usłyszeć, któ-

re drogi nie mają na dzień dzisiejszy zabezpieczenia pod kątem odśnieżania. 

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM  

Poinformował, że są to droga w Kokuszcze na Certez od wody mineralnej, droga na Rewa-

lówke, Błankową, na Suchą Dolinę i Obidzę, do Librów, nad stary wyciąg do Śmigowskich, 

górna droga na Zamakowisko od pomnika, na Magóry.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że w poprzednich latach odśnieżał tam pan Lach, który ma bardzo dobry sprzęt  

i zapytał dlaczego odstąpił on od tego.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że rozeznał temat i on tłumaczył się, że wtedy nie przestąpił do przetargu, ponie-

waż był umówiony na wizytę u lekarza, potem był w szpitalu, więc trudno mu mówić dlacze-

go nie przystąpił. Zwrócił uwagę, że rozmawiał z nim w dniu wczorajszym i ma się umówić 

na spotkanie, ponieważ być może chce on jakąś inną odrębną umowę, ale trudno powiedzieć. 

Powiedział, że dwa przetargi się odbyły i można to zlecić z wolnej ręki. Zwrócił uwagę, że 

rozmowa była przeprowadzona również z panem Barnowsklim, ponieważ ta droga została 

podzielona w tym roku na dwa odcinki. 

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju      

Zapytał, czy informacja z kim są negocjacje nie wykracza poza RODO.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Zwrócił uwagę, że są to firmy.  

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że pan Dyrektor mówi po nazwisku.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Wyjaśnił, że są to firmy.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że na Komisji zwracał uwagę, iż na osiedlu Majerz jest zły zapis drogi do Wój-

sów, a nie ma drogi do Stelmachów. Zwrócił uwagę, że jest tam również droga do Kowal-
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skiego równoległa do drogi do Gacków bliżej torów, którą również należało by odśnieżyć, 

przynajmniej raz na jakiś czas.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Wyraził nadzieję, że i w tym roku w sezonie zimowym drogi we wsi Łomnica będą należycie 

odśnieżane. Zwrócił się z prośbą o przywóz podsypki na poszczególne osiedla, wie, że po-

czyniono już w tym zakresie działania, ale po rozejrzeniu się w terenie złoży do Urzędu od-

powiednie pismo w tej sprawie.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że jeśli chodzi o podsypkę w Łomnicy częściowo zostało to już zrealizowane i na 

bieżąco było to uzgadniane z Sołtysem.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zwrócił uwagę, że ludzie jeszcze mu zgłaszają.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że jeśli są jakieś nowe miejsca to do MZGKiM musi przyjść informacja, aby 

wiadomo było, gdzie trzeba to wywieść.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zaapelował do mieszkańców, aby zabezpieczyć tę podsypkę, ponieważ w momencie kiedy 

przyjdą opady i mróz to ona będzie bezproduktywna i nie da się jej użyć. Stwierdził, że nie-

którzy mieszkańcy są za bardzo wygodni, na niektórych osiedlach mieszkańcy to przykryli, 

ale na MZGKiM nie ciąży obowiązek, aby to co wywiozą zabezpieczać w formie folii czy 

czegoś innego. Powiedział, że nie jest to zbyt duży nakład. 

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Zapytał, czy jeśli chodzi o drogę na Certez nikt nie zgłosił się do odśnieżania, czy były jakieś 

inne trudności.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że wcześniej było to odśnieżane przez jednego z mieszkańców, w tym roku się 

nie zgłosił.  

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Zapytał, czy w przypadku jeśli nikt się nie zgłosi, będzie to odśnieżał MZGKiM.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że w ramach czasu, który wygospodaruje zakład to pewnie tak, ale jeśli będzie 

dużo takich przypadków to nie są w stanie tego zrobić.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwracając się do pana Przewodniczącego powiedział, że gdy Radni słuchają monologu pana 

Burmistrza to wtedy nie przerywał, natomiast jak pan Dyrektor przestawia i wiadomo, że było 

to na Komisji, ale są mieszkańcy i oni też może chcieli by to usłyszeć. Poprosił o nie cenzu-

rowanie tego co jest przedstawiane, ponieważ najpierw ponad godzinę pan Burmistrz się re-

klamował, a pan Przewodniczący wybiera, co można mówić, a co nie.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał jaka jest to forma cenzury, jeśli jest to wypowiedź dotycząca zimowego utrzymania 

dróg.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że wypadało by zapytać mieszkańców, czy chcą usłyszeć to, co pan Dyrektor ma 

do przedstawienia, czy nie.  

 

Lucyna L.  – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że ma pytanie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że przed chwilą powiedział, że tylko radni się wypowiadają.       

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwniczna-Zdrój  

Poprosiła, aby podać jej postawę prawną tego i dziękuje. 

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Powiedział, że dyskusja na wszystkie tematy poruszane w toku Sesji będzie możliwa w wol-

nych wnioskach, więc nie ma żadnego ograniczania głosu osobom innym niż radni. 

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwniczna-Zdrój  

Zwróciła uwagę, że zgadza się, ale pod koniec jak są wolne wnioski to część osób opuszcza 

salę, bo gdzieś tam się spieszą.  

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Zwrócił uwagę, że są uprawnienia porządkowe Przewodniczącego Rady.  

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwniczna-Zdrój  

Stwierdziła, że poza tym po godzinie temat ucieka.     

 

 

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  

Poprosił o wypowiedź panią Skarbnik.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że radni otrzymali materiały, o których informowała na posiedzeniu Komisji, 

wprowadzane są jeszcze zmiany do przedłożonego projektu uchwały, które polegają na zmia-

nie w budżecie, przesunięcie środków na wydatki związane z oświatą. Zwróciła uwagę, że 

środki te na pewno są niewystarczające, taka informacja jest od pani Dyrektor. Przypomniała 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiane zarówno do budżetu i możliwości 

spłaty długu, gdzie skład orzekający wskazuje na konieczność zachowania szczególnej sta-

ranności w zarządzaniu długiem gminy. Powiedziała, że wielkość zadłużenia gminy ma 

wpływ na możliwość realizacji wydatków publicznych w latach następnych, a tym samym 

uchwalenia budżetu w latach następnych. Stwierdziła, że jak wiadomo realna sytuacja gminy 
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jest taka, że zaplanowane środki na sprzedaż majątku nie są realizowane w zaplanowanych 

wysokościach, dobrze wiadomo, że dochody są prognozą, więc na dzień dzisiejszy dokonując 

zmian w budżecie i zmniejszając dochody ze sprzedaży majątku nadal brakuje ok. 500 tys. zł. 

Powiedziała, że jej zdaniem racjonalnym działaniem było by ograniczenie wydatków, nato-

miast teraz dokonuje się przesunięcia tych środków, aby zabezpieczyć wydatki na wypłatę 

wynagrodzeń, jest to częściowe zabezpieczenie środków, ponieważ one muszą być wypłaco-

ne. Poinformowała, że zmiany te będą miały również wpływ na wielkości wskaźników, które 

mówią o możliwościach spłaty długu, w przypadku gdy gmina nie uzyska pozytywnych 

wskaźników będzie zobligowana do przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej pro-

gramu naprawczego gminy i jeśli nie zostanie on zaakceptowany to RIO sama ustali dla gmi-

ny budżet, który gmina będzie zmuszona realizować i będzie on jeszcze bardziej oszczędno-

ściowy. Zwróciła uwagę, że ten budżet jest bardzo mocno oszczędnościowy, wydatki zapla-

nowane są na poziomie roku 2018 i gmina nie jest w stanie ich utrzymać, ponieważ rosną 

ceny usług, które wymuszają poniesienie większych wydatków. Powiedziała, że informowała 

również po połowie roku o zmianie ustawy i zmianie dotyczącej opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych, gdzie udziału w podatku na pewno ulegną 

zmianie. Stwierdziła, że może to ulec zmianie już w roku bieżącym, ponieważ zmiany te we-

szły w życie, więc zaplanowane w budżecie dochody też mogą zostać niezrealizowane na 

poziomie przyjętym do budżetu na rok 2019. Poinformowała, że jeśli chodzi o rok 2020 było 

to szacowane na poziomie kwoty 700 tys. zł gmina nie otrzyma, kwota 231 tys. zł jest zmniej-

szona w stosunku do roku 2019, natomiast zakładano wzrost w roku 2020 o wskaźnik opubli-

kowany przez Ministra Finansów i dochody wzrosną o 400 – 500 tys. zł, więc gmina jest do 

tyłu o ok. 700 tys. zł na rok 2020. Stwierdziła, że dlatego te zmiany są bardzo oszczędne  

i realizuje się budżet na miarę naszych możliwości gminy, ponieważ zwiększenie wydatków 

bez pokrycia w dochodach spowoduje utratę płynności finansowej. Poinformowała, że jak 

wiadomo gmina ma do spłaty również ostatnią ratę kredytu w miesiącu grudniu, była rozwa-

żana możliwość przesunięcia rat na lata następne. Powiedziała, że wtedy przy planowanym 

kredycie na 2020 rok, który był planowany już w WPF na rok 2019 w kwocie ok 3,9 mln zł 

gmina mogła by nie uzyskać pozytywnej opinii z RIO. Zwróciła uwagę, że dodatkowo wzro-

sną odsetki od rat kredytów, które zostaną przesunięte, więc jeśli przesunęło by się kredyt 355 

tys. zł to trzeba płacić 10 tys. zł rocznie, co przez 7 lat daje 70 tys. zł, które gmina musiała by 

wydać na odsetki i zapłacić bankom. Stwierdziła, że jej zdaniem bardzo nieracjonalne było by 

podjęcie takiej decyzji, aczkolwiek nie wiadomo, czy gmina będzie w stanie spłacić te raty 

grudniowe. Zwróciła uwagę, że tak jak informowała na Komisji przesunięcia są dokonywane 

z zadań realizowanych przez OPS, ZLD, w Urzędzie wydatki przesuwa się na rok 2020. Po-

prosiła o ewentualne pytania.  

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Zapytał, czy gmina jest w stanie odłożyć środki na spłatę tej raty, czy raczej jest pewne, że 

nas na to nie stać.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że już wystąpiono o przesunięcie terminu płatności za fakturę ponad 1 mln zł, po 

to, aby zabezpieczyć środki na wynagrodzenia dla szkół i ZUSy z całej gminy. 

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Zapytał, kiedy można się spodziewać odpowiedzi w sprawie tego przesunięcia terminu.  
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Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że analiza dokonywana jest codziennie, pewne dochody, które wpłyną to sub-

wencja za grudzień i musi ona zostać na rachunku bankowym, ponieważ jest to dochód roku 

2020 i gmina nie może sięgnąć po te środki, więc one zostaną nawet pomimo długo, tak to się 

odbywa co roku.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że mowa jest o braku środków finansowych na chwilę obecną i poprosił panią 

Skarbnik o wyjaśnienie jak to ma się do nadwyżki budżetowej za rok 2019 w kwocie 1 

760 000 tys. zł.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Poinformowała, że jak wiadomo budżet składa się z dochodów, przychodów, wydatków  

i rozchodów w dochodach musi być zaplanowana nadwyżka, która przeznaczona jest na spła-

tę rat kredytów, czyli rozchody budżetu. Powiedziała, że planowana jest ona w kwocie 

1 767 000 plus wolne środki, które wpłynęły w styczniu, ale one stały wolnymi środkami dla-

tego, gdyż były to dochody dotyczące roku 2018. Zwróciła uwagę, że budżet musi być zbilan-

sowany, czyli zrównoważony i jest on zrównoważony na etapie planowania, natomiast na 

etapie wykonania w naszej sytuacji było by rozsądnym i racjonalnym było by działanie, aby 

na rachunku bankowym zostały środki, które staja się realnymi środkami finansowymi gminy, 

które są w roku następnym na pokrycie wydatków.  

 

Mariusz Lis – Radny        

Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz bardzo często się chwali jak świetnie współpracuje z dłuż-

nikami, a należności nieściągnięte od firm, osób fizycznych wzrosły z ok. 6 mln zł za czasów 

tego złego poprzedniego Burmistrza do prawie 8 mln zł w tej chwili. Zapytał, co się dzieje, że 

nastąpił wzrost tej kwoty.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik      

Poinformowała, że faktycznie nastąpił wzrost należności, ale dotyczy on rozwiązanej w roku 

2018 umowy na Nakło i naliczono karę dla wykonawcy w związku z brakiem realizacji umo-

wy, podpisanej na realizację zadania związanego z budową Nakła. Powiedziała, że jest to kara 

w granicach 1,5 mln zł i dlatego te należności faktycznie wzrosły drastycznie.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że to, iż została naliczona kara na wykonawcę, który się nie wywiązał to jest in 

plus i szansa dla radcy prawnego, aby zostało to ściągnięte. Wyraził nadzieję, że działania  

w tym kierunku są prowadzone i zapytał jakie to działania.   

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Powiedział, że sprawa przeciwko ubezpieczycielowi jest już w sądzie. Zwrócił uwagę, że 

opłaty sądowe od takich kwot są olbrzymie, więc zdecydowano, że te pozwy zostaną podzie-

lone, jeden w tym roku, drugi w kolejnym, po to, aby koszty opłat nie były takie drastyczne. 

Powiedział, że jako pierwszy został wniesiony pozew przeciwko ubezpieczycielowi z tytułu 

wypłaty gwarancji ubezpieczeniowej. Zwrócił uwagę, że do okresu przedawnienia jest jeszcze 

długi czas także spokojnie można na początku roku złożyć sprawę jak będą zabezpieczone 

środki na ewentualną opłatę sądową, ponieważ wielokrotnie również w poprzedniej kadencji 

występowano o zwolnienie z kosztów sądowych ze względu na sytuację finansową, ale jest to 

niestety nieskuteczne i można tylko odroczyć takim wnioskiem konieczność opłaty sądowej, 

ale te 5% należności z tytułu opłaty sądowej trzeba będzie uiścić łatwo obliczyć, że jest to 
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ponad 80 tys. zł samej opłaty sadowej i jest to znaczący wydatek. Powiedział, że część została 

teraz złożona z wnioskiem o zwolnienie gminy od kosztów, póki co chyba nie ma odpowie-

dzi.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Potwierdziła, że nie ma.   

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Zwrócił uwagę, że może uda się to uzyskać, ale pan Radny sam pamięta i on również nie spo-

tkał się, że sądy się do tego przychylały, musiała by być to wyjątkowa sytuacja.       

  

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XVI/115/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

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

Piwniczna-Zdrój.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy pani Skarbnik ma coś do powiedzenia.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że informowała, iż zostanie wniesiona autopoprawka i wydatki związane z pla-

nami zagospodarowania przestrzennego zostaną przeniesione na rok 2020, po to, aby kwotę 

170 tys. zł przeznaczyć na inne wydatki w budżecie.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XVI/116/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 3. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVI/117/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  
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Ad. 4. Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVI/118/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 5. Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku 

rolnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inka-

so. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVI/119/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka struktu-

ralna „A.I” – MIASTO.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVI/120/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka struktu-

ralna „A.II” – ZAWODZIE.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVI/121/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka struktu-

ralna „F” – ZUBRZYK.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVI/122/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 9. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2020 – 2025. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVI/120/2019 – przyjęto, 11 – za, 1 – wstrzymujący się (protokół z 

imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  
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Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chodzi mu o protokół z posiedzenia Komisji Skarg i Wniosków, ponieważ 

jeszcze go nie ma, a jest to wymóg. Zwrócił uwagę, że był werdykt Komisji, ale członkowie 

tego protokołu nie podpisywali, więc na jakiej zasadzie jest to zrobione. Poinformował, że 

powinien być sporządzony protokół i każdy z członków Komisji powinien taki protokół pod-

pisać.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał Przewodniczącego Komisji, czy protokół był sporządzony. 

 

Magdalena Nieć – inspektor UM  

Poinformowała, że jest protokół z posiedzenia Komisji, czyli z dyskusji i taki protokół za-

zwyczaj podpisuje prowadzący, czyli Przewodniczący. Zwróciła uwagę, że tak jak protokół  

z Sesji podpisuje Przewodniczący Rady, tak protokół z Komisji podpisuje Przewodniczący 

Komisji.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że nie jest to prawda, ponieważ nie jest to pierwsza skarga, tylko kolejna, więc 

dlaczego traktuje się ją inaczej. Zwrócił uwagę, że w poprzednich skargach nawet pan Prze-

wodniczący Lewicki specjalnie przyjechał do szkoły i w przerwie podpisywali ten protokół 

więc nie rozumie, dlaczego taka zmiana.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że pan Radca udzieli odpowiedzi.  

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny 

Zapytał, czy wniosek pana Radnego obejmuje kwestionowanie ustaleń Komisji, pod kątem 

tego, czy została właściwie podjęta opinia, czy nie.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju 

Zapytał, czy wszyscy radni mają takie materiały, aby się zapoznać z tym, ponieważ materiały 

zostały dzisiaj dostarczone.  

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Powiedział, że skierował zapytanie do pana Radnego.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju 

Zwrócił uwagę, że radni mają tylko projekt uchwały.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił o protokół i podpisanie go przez wszystkich członków Komisji.  

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Powiedział, że z żadnego przepisu nie wynika taki obowiązek, aby protokół miał być podpi-

sany przez wszystkich członków Komisji. Zapytał, czy protokół z Sesji Rady podpisują wszy-

scy Radni odpowiadając, że chyba nie. Przypomniał, że nie jest to podjęcie uchwały.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że Komisja rozpatrywała tych skarg już dużo i w każdej z poprzednich taki pro-

gram był przyjmowany i pan Lewicki nawet podjechał z tym protokołem, a w tej chwili gło-
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suje się nad czymś, co nie jest ustalone. Zwrócił uwagę, że każdy członek Komisji chciałby 

zobaczyć i podpisać taki protokół.  

 

Magdalena Nieć – inspektor UM  

Zwróciła uwagę, że chyba wie, o czym pan Radny mówi. Poinformowała, że były dwie skar-

gi, na Przewodniczącego Rady i Radną Ewę Liber i ich rozpatrzenie nie należało do właści-

wości Rady. Powiedziała, że mimo, iż nie znaleziono organu, który byłby właściwy do ich 

rozpatrzenia i Komisja zajęła stanowisko w tej sprawie, a głosowanie nad tymi skargami nie 

było w formie uchwały, ponieważ Rada nie była organem właściwym do ich rozpatrzenia. 

Stwierdziła, że było to stanowisko, do którego był protokół z dyskusji, czyli z posiedzenia 

Komisji, który był podpisany przez pana Przewodniczącego.    

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Przytoczył przepisy na postawie, których proceduje Komisja, Skarg, wniosków i Petycji,  

a mianowicie art. 87 ust. 2 regulaminu Rady. Powiedział, że ostatecznego załatwienia skargi 

dokonuje Rada, która podejmuje uchwałę merytoryczną w przedmiocie rozpatrzenia skargi, 

natomiast Komisja nie podejmuje żadnego merytorycznego rozstrzygnięcia poza wydaniem 

opinii dla Rady, która to opinia oczywiście nie jest wiążąca.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że pan Radca mówi o § 86 i ma rację, odczytał treść przepisu. Poprosił  

o przedstawienie opinii Komisji przez jej Przewodniczącego.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Powiedział, że opinia jest w uzasadnieniu.  

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Powiedział, że Komisja wydaje opinię w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,  

w uzasadnieniu jak mniema zawarte są okoliczności, na których oparła się Komisja i wynik 

jej prac.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że przy każdej skardze było to czytane, więc prosi o przeczytanie opinii Komisji 

Skarg i Wniosków.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Zapytał Przewodniczącego Rady, czy ma to odczytać.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o odczytanie uzasadnienia.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Odczytał uzasadnienie, którego treść stanowi załącznik do projektu chwały.  

   

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała nie została przyjęta, 5 – za, 7 – przeciw (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu).  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że skarga została uznana za bezzasadną.  

 

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA 

 

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

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że w związku z tym, że uchwała nie została przyjęta chciałby zwrócić uwagę na 

złe sformułowanie, że Rada postanowiła uznać skargę za zasadną. Stwierdził, że jest to złe 

sformułowanie i nie powinno być ono zapisane w uzasadnieniu.   

 

Mirosław Florczyk – Radca prawny  

Powiedział, że przed chwilą Rada podjęła uchwałę. Przypomniał treść § 96 ust. 2, który mó-

wi, że nie przyjęcie przez Radę uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję ozna-

cza przyjęcie stanowiska przeciwnego. Zwrócił uwagę, że w tym momencie została przyjęta 

uchwała o uznaniu skargi za bezzasadną. Powiedział, że gdyby Komisja zaproponowała pro-

jekt uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną, a nie została by ona przyjęta to oznaczało by to 

przyjęcie uchwały o uznaniu skargi za zasadną. Zwrócił uwagę, że jest to szczególny przypa-

dek, gdzie takie są konsekwencje podjęcia głosowania.    

 

Kazimiera Sikorska – Radna  

Poinformowała, że ma dwie interpelacje, o których przeczytanie prosi pana Przewodniczące-

go.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Odczytał interpelacje, których treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Poprosiła pana Radcę prawnego o pozostanie.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że były dokonywane zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego i ubo-

lewa nad faktem, że jego wieś i mieszkańcy ciężko pracujący w Warszawie chcący budować 

swoje domy i rozwijać się jakoś, nie mogą się doczekać zmian w planie przestrzennym. Po-

prosił, aby na przyszłość podjąć ten temat i zmienić coś również dla Łomnicy Zdroju.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że nie wie jak zachować się w tej sytuacji wykonując obowiązki Radnej, kiedy  

z żadnym wnioskiem formalnym nie można przebić szklanego sufitu skonstruowanego w Ra-

dzie i Zarządzie gminy. Zapewniła, że nie popadnie w apatię, ponieważ ma poparcie swoich 

wyborców, dla których depta po ratuszu, aby załatwić ich życiowe sprawy i upokarzając się  

u decydentów, śmiejąc się z ich żarcików i przechwałek. Zapytała, czy normalne jest, kiedy 

Burmistrz na zebraniach używa słów „zero”, „ułomni”, „chałturnicy” itp. obrażając miesz-

kańców i firmy. Powróciła do rozpatrzenia jej zignorowanych wniosków formalnych powie-

działa, że ponownie składa wnioski formalne o: 

− odczytanie transmisji z Sesji z dnia 30 września 20019 r. 48 minuta, by w rzeczywi-

stości przekonać radnych o wybryku Burmistrza, 
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− przeanalizowanie dwóch wniosków formalnych, pierwszy o reasumpcję głosowania, 

drugi o uregulowanie prawne organizacji i prowadzenia Sesji według dokumentów 

normatywnych,  

Poinformowała, że otrzymała odpowiedź od pana Musialskiego, że ewentualnie uwzględni 

ten wniosek w regulaminie, czego nie jest pewna. Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o reasump-

cje to pan Musialski kłamał, powołała się na opinię byłego Przewodniczącego pana Jana 

Toczka. Poprosiła pana Radnego o odpowiedź. Zwróciła uwagę, że pan Jan Toczek powie-

dział aby zrobić reasumpcję, a pan Musialski odpowiedział, że po konsultacji z byłym Prze-

wodniczącym nie trzeba i nie będzie robił reasumpcji. Zapytała, czy jest to prawdą.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że reasumpcja powinna być dokonana, niestety tak się nie stało.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że wniosek o reasumpcję zgłasza co najmniej czterech radnych i tak stanowi 

przepis.  

 

Maria Adamuszek – Radna 

Powiedziała, że pani Deryng chciała.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że można to przeanalizować, ponieważ są nagrania.   

 

Adam Musialski – Radny  

Powiedział, że nie udzieli głosu osobom, które się nie zgłosiły. Stwierdził, że nie dawno był  

u niego pan C. i mówił, aby nie dopuszczał do pyskówek. Zapytał, czy tak było. Zwrócił 

uwagę, że wziął do siebie nie będzie do tego dopuszczał. Udzielił głosu pani Szkaradek, która 

zgłaszała się rano.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że radni chyba mają pierwszeństwo. Powiedział, że on podnosi już rękę 

czwarty raz.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Powiedziała, że ma głos i prosi, aby dać jej się wypowiedzieć.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy radni mogą, czy pan Przewodniczący robi jakieś wyjątki.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że to, co zgłasza pani Adamuszek zostanie wykonane, będzie mównica z jednym 

mikrofonem i tylko te osoby, które zostaną dopuszczone będą zabierały głos z mównicy. 

Stwierdził, że jest to najlepsze wyjście.   

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Powiedziała, że to, co się odbywa to nie jest Sesja tylko kabaret i po trzydziestoletniej pracy 

w samorządzie jest jej bardzo wstyd, że takie rzeczy się dzieją, są kłamstwa, obrzucanie się 

błotem i nie można dojść do porozumienia. Zwróciła uwagę, że po co gmina ma wydawać 

pieniądze na reklamę skoro ma tak dobrą reklamę jak referendum. Powiedziała, że cała Polska 

się śmieje z tego, żeby po dziesięciu miesiącach robić referendum. Zwracając się do pana 



35 
 

Ściegiennego zapytała, co przez sześć lat zrobił dla Piwnicznej, jeśli tak wszystko mu nie 

pasuje. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jest to niecelowe pytanie. Udzielił głosu panu Radnemu Lisowi.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chciałby się odnieść do tego co mówi pani Sikorska.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Stwierdziła, że nie sztuka obrzucić się błotem i mówić takie rzeczy.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że wie, iż pani Sikorska ma uczulenie na Łomnicę, szczególnie na szkole, przez 

wiele lat była Radna i dlatego te szkoły tak wyglądały jak wyglądały i to też jej udział w tym. 

Powiedział, że jego zdaniem najlepiej podstawę prawną przedstawi pan Radca prawny, po-

nieważ osoba, która bierze udział w Sesji Rady jest zwolniona w każdym zakładzie pracy, nie 

tylko w szkole, chociaż za czasów wcześniejszego Burmistrza mówiło się, że gdyby nie te 

szkoły to wszystkie drogi by się w Piwnicznej zrobiło. Zwrócił uwagę, że wielokrotnie tutaj 

przychodził i słyszał, opinie, że wszystko przez te szkoły. Powiedział, że jeśli chodzi o para-

grafy to przedstawi to pan Radca i nie jest to żadne łamanie prawa. Wyjaśnił, że nie ma potrą-

cenia za udział w Sesji czy Komisji, jeśli chodzi o szczegóły można się zwrócić do pani Dy-

rektor, która bardzo dobrze to wszystko przedstawi. Powiedział, że jeśli Sesja kończy się 

wcześniej zawsze wraca na zajęcia, to nie jest jedyna sytuacja w skali kraju, ponieważ takich 

radnych jest bardzo dużo. Zwracając się do pani Szkaradek powiedział, że właśnie do 2014 

roku tak pięknie wszystko było w tej gminie, że nikt się z nikim nie sprzeczał, nie było argu-

mentów merytorycznych i dlatego są takie inwestycje jak szachy i inne oraz zadłużenia i halę, 

która jest bardzo ładna, natomiast nie było środków na jej budowę i 9 mln zł wziętych obliga-

cji kosztuje nas 20 mln zł. Zwrócił uwagę, że pan Toczek mówił, że jest to 16 mln zł, ale 

wcześniej z panią księgową to liczyli i całkowity koszt tych obligacji to prawie 20 mln zł. 

Pogratulował decyzji pani Szkaradek, pani Liber, panu Keklakowi i wszystkim radnym, któ-

rzy podejmowali tę decyzję.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Zwracając się do pana Radnego Lisa powiedziała, że jest bardzo szlachetny, na kogoś to umie 

winę składać.   

 

Maria Kulig – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Miasto   

Zwróciła uwagę, że w trakcie wypowiedzi pana Burmistrza padła nazwa Stowarzyszenia 

„Nasz Dom” oraz jej osoba i jest jej niezmiernie miło. Poinformowała, że w dniu poprzednim 

w Stowarzyszeniu odbyła się przepiękna uroczystość Dnia Seniora. Podziękowała panu Dy-

rektorowi OPS, który przyszedł i złożył życzenia w imieniu swoim i pana Burmistrza. Powie-

działa, że przyjechała sama pani Prezes Federacji Ogólnopolskich Stowarzyszeń i Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk. Zwróciła uwagę, że pani Prezes powiedziała jej, 

czego pan Dyrektor jest świadkiem, że gratuluje współpracy z Burmistrzem. Poprosiła, aby 

przestać się kłócić, nikt nas nie zauważy i nikt do nas nie przyjedzie jeżeli będzie taka sytua-

cja. Powiedziała, że może to pycha, ale wczoraj rzeczywiście poczuła się jak prawdziwa go-

spodyni tego spotkania, nie wstydziła się pomieszczeń i wszyscy byli bardzo zadowoleni, 

seniorzy dopisali, pani Wiesława zapoznała zgromadzonych z polityką senioralną, jest to 

ogromny program, który można wdrożyć w naszej gminie. Zwróciła uwagę, że przedwczoraj 
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była na konferencji w Krakowie, na której przedstawiano programy z PEFRONU i w jednej 

sobie reprezentowała Urząd i Stowarzyszenie, bardzo dużo projektów można wdrożyć i je 

realizować. Powiedziała, że była Radną w poprzedniej kadencji i wie jak trudno jest praco-

wać, kiedy pieniędzy nie ma i w tym roku pomimo promesy 250 tys. zł, drugie 250 tys. zł 

Stowarzyszenie musiało wyłożyć z własnych środków, ponieważ wiedziała, że Burmistrz  

i Rada tego nie udźwigną. Zwróciła uwagę, że nie ukrywa, iż Stowarzyszenie ma zobowiąza-

nia wobec naszego Banku Spółdzielczego, który śledzi jego kroki i wszystko jest pod kontro-

lą. Poinformowała, że w tym roku wykonano masę kosztownej pracy w ośrodku, obecnie te-

stowany jest już piec, jest ogrzewanie, dalsze prace się posuwają. Powiedziała, że bardzo się 

cieszy, iż w ramach współpracy ze stowarzyszeniami  będą mogli liczyć w przyszłym roku na 

wkład własny, ponieważ w tym roku był pierwszy etap realizacji tego zadania, natomiast  

w przyszłym roku Stowarzyszenie czeka następny etap, ponieważ został złożony wniosek 

trzyletni, aby można było później uruchomić działalność Stowarzyszenia, które poprowadzi 

środowiskowy dom samopomocy. Zwróciła uwagę, że wszyscy czekają na ten dom. Powie-

działa, że nie tylko to może robić Stowarzyszenie, obecnie bardzo dobrze układa się współ-

praca z OPS, za co podziękowała panu Dyrektorowi, realizowane są wspólne wnioski. Poin-

formowała, że jako Prezes również składa wnioski o fundusze dzięki czemu funkcjonuje 

świetlica dla osób niepełnosprawnych, klub seniora i bardzo dużo osób przybywa, ponieważ 

jest zgoda. Zwracając się do pana Radnego Bronisława powiedziała, że nigdy w Stowarzy-

szeniu polityki nie uprawiała i zawsze jest za tym, co niesie ludziom dobroć. Stwierdziła, że 

pan Radny jest osobą niepełnosprawną i przykro, że tego nie zauważył. Stwierdziła, że myśli, 

iż było to przejęzyczenie, albo furia i tak to uzna. Podziękowała i zaprosiła do współpracy 

apelując o opamiętanie, ponieważ jak nas widzą tak nas piszą.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że jako były Przewodniczący chciałby się odnieść do wypowiedzi pani Marii. 

Zwrócił uwagę, że szanuje, iż podjęła się ona takiego wyzwania, że prowadzi Stowarzyszenie, 

ale zapomniała o poprzedniej Radzie i musi to powiedzieć. Poinformował, że spierali się  

z panią Radną Sikorską, czy pan Burmistrz słusznie postąpił przyznając 80 kubików drewna 

na dach dla Stowarzyszenia, potem Rada podjęła uchwałę o przyznaniu 30 tys. zł pożyczki, 

która inną uchwałą na koniec roku finansowego została umorzona, następnie kolejne 20 kubi-

ków drewna zostało przeznaczone na dach. Stwierdził, że poprzednia kadencja też nie była 

bezstronna w działaniu Stowarzyszenia, zarówno radni jak i burmistrzowie wspierali działanie 

Stowarzyszenia organizowano różnego rodzaju imprezy. Poinformował, że ponadto w budże-

cie bodajże 2016 roku był również zapis o kwocie 500  tys. zł z przeznaczeniem na rozbudo-

wę ośrodka pod warunkiem, że przynajmniej na czas trwania inwestycji budynek musiał zo-

stać przekazany gminie. Stwierdził, że pani Maria trochę zapomniała o poprzedniej kadencji. 

Odnosząc się do wypowiedzi pana Burmistrza powiedział, że chciałby mu przypomnieć, iż 

jest Burmistrzem, a nie markietingowcem, a Urząd nie jest produktem na sprzedaż, chyba, że 

pan Burmistrz jest osobą odpowiedzialną od marketingu. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz 

bardzo łatwo rzuca cyframi na lewo i prawo i zabolało go, że poprzednicy przejedli prawie 7 

mln zł. Powiedział, że chciałby przypomnieć jedną z inwestycji, gdzie poprzednia Rada pra-

cowała na projekcie z 2007 roku, chodzi o kanalizację, dofinansowanie było 85%. Zwrócił 

uwagę, że projekt, który pan Burmistrz zakończył, odebrał i jak powiedział został zakończony 

bez usterek jest finansowany 50/50, więc 35% naszego budżetu uciekło w ten projekt. Stwier-

dził, że oskarżanie poprzedniej Rady nic nie wniesie, problemy będą wynikały z lat poprzed-

nich. Powiedział, że pan Burmistrz jeszcze nie jedną odkrywkę znajdzie na basenach ponie-

waż ta inwestycja również nie jest w stu procentach dobrze zrobiona i nie wszystko pan Bur-

mistrz w czasie swojej kadencji jest w stanie zauważyć. Zwrócił uwagę, że nie wszystko prze-

jedli, a te dofinansowania są dużo, dużo mniejsze.   
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Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że nie ma nic do pani Marii i jest jej wdzięczny za to, co robi. Stwierdził, że 

chciał dać tutaj taki kontekst osoby pani Marii i Sołtysa Wsi Łomnica Zdrój, który był bardzo 

agresywnie atakowany przy kontroli funduszu sołeckiego. Zwrócił uwagę, że chciał tylko 

powiedzieć, że się mu to nie podoba i jest to bardzo nie ładnie, że do pani Marii nie ma nic. 

Stwierdził, że jedni radni są za referendum, inni radni są przeciwko, kiedyś byli za dziś są 

przeciw, ale każdy ma swoją własną wolę i może zrobić, co chce, ale musi podejmować decy-

zje zgodnie ze swoim własnym sumieniem.      

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał w jakiej sprawie pan Piotr C. chce zabrać głos.   

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Stwierdził, że nie będzie poruszał sprawy, w której Rada głosowała, aczkolwiek miał by wiele 

uwag jednak szanuje Radę i uważa, że jest to jej suwerenna decyzja. Powiedział, ze uzasad-

nieniu pojawiają się dowody, których wcale nie było i nie ma, nie było żadnych stenogramów, 

a tylko był tran skrypt i pozostałe rzeczy, ale to świadczy o wiarygodności. Wyraził nadzieję, 

że pan Przewodniczący dał wszystkie dowody odnośnie tej skargi i przedstawił wiarygodne 

informacje, ponieważ uzasadnienie, które przedstawił jest co najmniej wadliwe prawnie. 

Zwracając się do pana Burmistrza powiedział, że go nie szanuje, albo może udaje, że go sza-

nuje, ale kłamie i oszukuje ludzi. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz nie spotkał się z nim, mi-

mo, iż tydzień wcześniej się zapisał, ale dziękuje panu Zastępcy, który znalazł dla niego czas  

i z nim porozmawiał. Zapytał, czy to prawda.  

 

Dariusz Reśko – Zastępca Burmistrza  

Potwierdził, że tak.   

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że pan Burmistrz kłamie przed mieszkańcami i szanowną Radą. Zwrócił uwagę, 

że zawsze przychodzi do pana Burmistrza ze zgłębionym tematem przygotowany oraz z kon-

kretną sprawą, a czasami z rozwiązaniem, ponieważ tak go nauczono. Stwierdził, że niestety 

pan Burmistrz nie chciał go wysłuchać, a zapisał się dużo wcześniej. Zwrócił uwagę, że pan 

Zastępca mówił, iż w ramach inwestycji na Nakle zostały usunięte śmieci i gruz. Zapytał, czy 

MZGKiM dostał jakieś zlecenie na dodatkowe podjęcie tych śmieci w ramach inwestycji, 

może pan Dyrektor odpowie.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM     

Powiedział, że nie.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Zapytał, gdzie trafiły te śmieci i gruz. Wyraził nadzieję, że to się nagrało i Rada to skontrolu-

je, zwłaszcza Komisja Rewizyjna, chyba, że te śmieci i gruz zapłacili mieszkańcy z podwyżek 

podniesionych w tym roku przez Radę o 67%, a pan Burmistrz lubi cyfry, on również je pa-

mięta. Stwierdził, że on nikogo nie atakuje, stara się współpracować, ale do współpracy po-

trzeba szczerych chęci, a zwłaszcza prawdy i uczciwości oraz wiarygodności, której tak bar-

dzo brakuje przed wszystkimi. Poruszył temat odśnieżania chodników, ponieważ Rada prze-

głosowała utrzymanie miasta, ale gdzie jest utrzymanie chodników, ponieważ drogi są od-

śnieżane, a turystów puści się po zaspach. Stwierdził, że brawo, ponieważ nigdzie nie ma uję-
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tych chodników, a w tamtym roku były, ponieważ sam podejmował to wyzwanie z panią Dy-

rektor, która z nim walczyła. Zapytał, gdzie są chodniki, ponieważ są tylko drogi.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Powiedział, że prosi zadawać pytania, a nie robić wywody, ponieważ odbierze głos, gdyż ta-

kie prawo mu przysługuje.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że postara się zrobić to rzetelnie i skrupulatnie. Zwrócił uwagę, że zada po raz 

kolejny pytanie, na które pan Burmistrz nie odpowiedział na zebraniu osiedlowym na temat 

parkingu i organizacji ruchu, która została wykonana. Powiedział, że szanuje czyjąś prace, 

która została wykonana, ale jak ktoś robi coś źle należy o tym mówić. Zwrócił uwagę, że py-

tał o podstawy prawne, ponieważ to już jest sprawa karna, jeśli urzędnik Miasta i Gminy Piw-

niczne-Zdrój używając pieczątki z orłem poświadcza nieprawdę pod dokumentem i podaje 

tam jakieś pojazdy zarządu dróg to pyta, ile takich pojazdów mamy w gminie. Poinformował, 

że, tych przepustek jest kilkanaście, jeśli pomnożyć to przez abonament i ilość miesięcy  

w roku to naraża się gminę na stratę ponad 5 tys. zł rocznie. Zapytał, ile było by płyt dla 

mieszkańców po górach.      

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Zwrócił uwagę, że wszyscy słyszeli już ten temat, jest on analizowany.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że wie, iż temat jest bolesny. Zapytał pana Burmistrza jakie działania poczynił 

odnośnie lewizny, która jest uprawiana w gminie i poświadczenia nieprawdy przez urzędnika, 

który używa stanowiska do własnych korzyści, a naraża gminę.  

                       

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił pana Dyrektora MZGKiM o udzielenie odpowiedzi w sprawie odśnieżania chodni-

ków.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że chodniki są odśnieżane przez MZGKiM i jest to w ramach jego zadania. 

Zwrócił uwagę, że zaczął wcześniej mówić na temat przetargu, który nie został do końca sku-

tecznie rozwiązany, ale chodniki to zadanie zakładu i zajmuje się on chodnikami i nie ma 

możliwości, aby nie były one odśnieżane.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Zwrócił uwagę, że widzi jak pan Burmistrz podpowiada panu Przewodniczącemu, aby nie 

udzielał mu głosu. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie udziela już panu Piotrowi głosu.  

 

Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju  

Powiedział, że dziekuje bardzo. Zapytał, że chodniki są w wycenie. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że nie ładnie, że pan Przewodniczący jednym osobom udziela głosu i daje nawet 

ponad godzinę.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że nawet pani Szkaradek odebrał głos.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że on jednak widzi tę tendencję i nie podoba się to mu.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Stwierdził, że był na szkoleniu u poprzedniego Przewodniczącego.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że w czasach komunistycznych pan Przewodniczący przeszedł tyle szkoleń, że to 

teraz wychodzi i odbija się czkawką.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał pana Radnego jaki on ma rodowód.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że bardzo dobry.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że przypomni panu Radnemu. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jeśli może to będzie kontynuował. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz mówi 

dlaczego przedszkole w którymś przetargu nie zostało wybrane, a teraz pan Dyrektor mówi, 

że było kilka przetargów na odśnieżanie, więc jest to normalna sprawa. Poprosił, aby w ten 

sposób nie manipulować. Powiedział, że w kwestii śmieci pan Burmistrz mówi, że to nie on 

tylko Rada podniosła śmieci, ale chciałby podkreślić, że było spotkanie, wspólnie wszyscy 

radni ustalili kwotę i na drugi dzień przedstawiono inną uchwałę niż była przygotowana  

z inną stawką. Zwrócił uwagę, że pan Toczek zaproponował stawkę 13 zł, na drugi dzien pan 

Burmistrz przygotował zupełnie inną uchwałę gdzie była stawka 15 zł i teraz jeszcze bezczel-

nie mówi, że radni podnieśli tę cenę. Powiedział, że wszyscy radni dziwnym trafem to zaak-

ceptowali a w następnym dniu już była inna kwota. Poinformował, że w projekcie budżetu 

jest podwyżka śmieci rzędu kilkudziesięciu procent, co wynika z podziałki budżetowej i zapy-

tał, jak pan Burmistrz ma zamiar podwyższyć cenę wywozu tych śmieci. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił pana Dyrektora o udzielenie informacji.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Poinformował, że jeśli chodzi o śmieci tendencja jest cały czas wzrostowa i wszędzie w me-

diach słyszy się, że niestety będą one rosły. Powiedział, że niektóre gminy oddają nawet 

sprawy do prokuratury, aby zbadała dlaczego tak się dzieje i skąd się to bierze. Zwrócił uwa-

gę, że MZGKiM jest w tej chwili już po przetargu i te koszty są nieporównywalne z tym, co 

było w tamtym roku, jeśli chodzi już o samą utylizację, nie mówiąc już o zbiórce, gdyż koszty 

zakładu być może będą podobne chociaż nie do końca. Powiedział, że zgodnie z nowelizacją 

ustawy trzeba będzie zwiększyć częstotliwość jazdy, więc same koszty dla zakładu również 

wzrosną. Stwierdził, że jeśli chodzi o samą utylizację śmieci to koszt wzrasta na tonie o 2/3 

jeśli chodzi o dowóz na instalację, podał przykład, że zmieszane kosztowały 320 zł, a po prze-

targu jest to cena 560 zł, więc jest to niesamowity wzrost na samej instalacji. Powiedział, że 
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są to koszty niezależne od zakładu, od samej zbiórki i nakładu pracy. Zwrócił uwagę, że nie 

rozumie paradoksu, iż zmieszane śmieci są tańsze niż śmieci segregowane na instalacji i uwa-

ża, iż wzrost jest nieunikniony i koszty będą rosły, ale nie wiadomo kiedy to się zatrzyma.       

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Zapytała, o kwotę w budżecie.   

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że zakład nie ma obowiązku podania kwoty.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Dyrektor na spotkaniu u Burmistrza powiedział, że spodziewa się, iż 

cena będzie ok. 20 zł jeśli chodzi o nasza gminę. 

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że tak to zostało wstępnie policzone.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że był na forum i wszystkie gminy się burzą, tak jak powiedział pan Dyrektor 

niektóre oddają sprawę do prokuratury, piszą pisma do władz naczelnych, aby ktoś się temu 

przyjrzał, ponieważ jest to zmowa. Poinformował, że ponadto na cenę wzrostu śmieci ma 

wpływ to, że zakłady odbierające muszą dzielić je na frakcje i to podraża koszt śmieci. Oddał 

głos pani Skarbnik.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że głównym powodem zamieszania z tymi śmieciami jest wzrost opłaty marszał-

kowskiej co powoduje to, iż firmy chcąc utrzymać cenę przez rok zawyżają ceny w przetar-

gach, aby potem nie mieli straty.   

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że jeśli chodzi o projekt budżetu to przyjęte są w nim stawki na poziomie roku 

2019. Zwróciła uwagę, że jak wiadomo system powinien się bilansować i w naszym budżecie 

się bilansuje na etapie złożenia projektu, jednak wiadomo, iż po przetargach i wyliczeniu 

kosztów przez MZGKiM Rada będzie decydować o kwestii opłaty. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jeśli ktoś chce zabrać głos na Sesji to prosi, aby przyjść przed Sesją i zgłosić  

w jakiej sprawie. Stwierdził, że jest to normalnie przyjęte we wszystkich radach w wojewódz-

twie małopolskim i w całej Polsce. Zwrócił uwagę, że nie dziwi się, iż ci, którzy byli prze-

wodniczącymi rady stawiali takie wymagania, ponieważ jeśli tak nie będzie to będzie jeden 

wielki chaos.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz powiedział, iż budżet będzie tworzony wspólnie i bardzo 

się z tego cieszy tyle, że jak ma się tworzyć budżet jak nie ma się danych. Stwierdziła, że  

w budżecie nie ma ujętych danych o wykonaniu budżetu za trzy kwartały tego roku, a tak to 

właśnie działa. Zwróciła uwagę, że nie ma wiedzy żadnej, ponadto nie ma 23 strony, a prze-

glądnęła wszystko.      
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił panią Skarbnik o odpowiedź.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwróciła uwagę, że jest strona 22, a następna 24.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że jest to widocznie jakiś błąd techniczny.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwróciła uwagę, że pracuje się bardzo oszczędnie, więc prosi, aby jej powiedzieć, czy nie jest 

nonszalancją, że końcem grudnia zakończono kanalizację, ale rozruch będzie dopiero  

w czerwcu przyszłego roku, czyli przez półtora roku uciekają nam pieniądze. Zapytała, czy 

nie wolno wcześniej uruchomić tego i zarabiać pieniędzy, ale nie sądzi, aby tak było. Powie-

dział, że ma jeszcze jedną kwestię i jest to brzydka sprawa i nie chce osobistych wycieczek, 

ale jakoś musi. Powiedziała, że w zmiany budżetowe zostało włożona kwota 20 tys. zł na or-

ganizację referendum, a z tego, co wie bardzo dokładnie zostało określone, ile wynoszą diety  

i ile mogą wynieść druki i jest to kwota mniejsza niż 15 tys. zł. Zwróciła uwagę, że zdjęcie 

kwoty 6 tys. zł z programu czystego powietrza uważa za śmieszne, pomijając, że nie ma 

świeżego powietrza. Poprosiła o odpowiedź z jakiego powodu u nas wszystkie koszty szaco-

wane są tak wysoko. Powiedziała, że chce się dowiedzieć jakie były wynagrodzenia z działu 

600 i 700.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Zwróciła uwagę, że nie ma tej informacji. 

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zapytała, czy pani Skarbnik nie ma wykonania budżetu. 

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że nie chce się odnosić co do kosztów.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że była sprawa w sądzie i można się z nią zapoznać.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że nie interesuje jej sprawa w sądzie, ale interesuje ją wykonanie budżetu za trzy 

kwartały.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że nad budżetem pochylają się radni, a nie mieszkańcy i taka jest kolej rzeczy. 

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że jest to za jej pieniądze.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Stwierdzał, że wie, iż pani Bogumiła za wszystko płaci, jest dużym sponsorem gminy i cieszy 

go, że gmina ma takiego sponsora. Zwrócił uwagę, że pan Przewodniczący rzeczywiście po-

zwala, aby pani Bogumiła sobie wycieczkowała, a jednak on m.in. na wniosek pani Szkaradek 

chciałby, aby te Sesje wyglądały trochę. Powiedział, że jeśli chodzi o referendum została po-
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dana kwota taka, a nie inna, a jaka będzie suma to wszyscy dowiedzą się niebawem, więc 

prosi, aby nie dywagować, gdyż nie ma specjalistów od wyliczeń. Stwierdził, że na tym etapie 

można zakończyć dyskusję na ten temat.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jest to tylko założenie, a jaki będzie koszt końcowy dowiedzą się po referen-

dum.   

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Stwierdziła, że jest to najmniejsza sprawa, ale ją interesuje wykonanie za trzy kwartały 2019 

roku.    

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że było.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwróciła uwagę, że nie ma.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o śmieci to po pierwsze zostali oszukani głosując nad tą 

uchwałą, ponieważ inna stawka była ustalona przez radnych, a inną pan Burmistrz poddał pod 

głosowanie. Stwierdził, że nie można sobie rekompensować finansowych problemów pod-

wyżką śmieci apeluje, aby nie robić tego w tej gminie. Stwierdził, że zastanawiającym jest 

fakt, że czteroosobowa rodzina u nas płaci miesięcznie 60 zł, natomiast w Warszawie, gdzie 

ludzie narzekają, że mają drogo kosztuje to 37 zł. Zapytał jakie zarobki mają mieszkańcy 

Warszawy, a jakie mieszkańcy Piwnicznej.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że na Komisji lub jeszcze wcześniej mówił, że miał jechać na spotkanie poświę-

cone odpadom w Krakowie. Zwrócił uwagę, że po raz kolejny ani Wojewoda, ani Urząd Mar-

szałkowski nie skierował nikogo, kto chciał by z nimi rozmawiać, więc zmieniono temat spo-

tkania i nie jedzie, ponieważ nie ma po co. Stwierdził, że wszyscy uciekają od tematu śmieci, 

ponieważ najlepiej zostawić go gminom. Zwrócił uwagę, że wszyscy zobaczą co będzie po 

ostatecznych przetargach i gmina nie będzie miała innego wyjścia jak podjąć bolesną decyzję. 

Zwrócił uwagę, że z tego, co rozmawiano u Burmistrza z panem Dyrektorem to cena śmieci 

wzrasta i dochodzi do tego, że zużyty styropian jest droższy w odbiorze niż nowy w sklepach 

i to jest już tragedia.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że chciała zapytać, co z tymi jej wnioskami formalnymi, które składała również 

dzisiaj. Poinformowała, że po ostatniej Sesji złożyła pismo w dniu 6 listopada 2019 r., odczy-

tała jego treść oraz treść otrzymanej od pana Przewodniczącego odpowiedzi z dnia 12 listopa-

da. Zwrócił uwagę, że nie ma już słowa formalny. Stwierdziła, że wie, iż jest łatwa komuni-

kacja, łatwo Burmistrzowi brać głośnik i wyłączać kolegę Lisa, ponieważ chyba o to chodzi. 

Poprosiła o odpowiedź. Zapytała, czy to prawda, że przeciwko Burmistrzowi prowadzone jest 

postępowanie w prokuraturze.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że wniosek formalny należy w sposób określony zasygnalizować. Stwierdził, że 

wypowiedź pani Radnej była w formie luźnej i uznała ona, że jest to wniosek formalny. 
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Zwrócił uwagę, że każdy kto wie, mówi, że zgłasza wniosek formalny i wtedy poddany jest 

on pod głosowanie, taka jest procedura. Poinformował, że ostatni głos ma pani Lucyna.  

 

Renata N.  – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że ona zgłasza się od początku.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że na ostatniej Sesji miała bardzo długa i wystarczającą wypowiedź.  

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że jeszcze osiedle Majerz.  

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że dwa tygodnie temu w piątek była na spotkaniu w Urzędzie Miasta Nowego 

Sącza zaproszona przez tamtejszą Przewodniczącą Rady na uroczystość z okazji 727 – lecia 

lokacji Nowego Sącza. Zwróciła uwagę, że ponieważ osiedlową była cztery kadencje, w sa-

morządzie poniewiera się trochę dłużej, więc wielu z zacnych gości, którzy tam byli zna ją  

i ona ich również. Powiedziała, że to ile nasłuchała się złośliwych i smutnych opinii na temat 

tego, co w ostatnim okresie dzieje się w Piwnicznej na temat tego, co pojawia się na forach 

internetowych to było jej tak przykro, gdyż było to przed uroczystością, w trakcie przerwy  

i po uroczystości i przyzna, że na jedzenie już nie poszła i zwiała. Poinformowała, że 11 osób 

wypowiedziało się tak, że właściwie powinna siąść w kącie i płakać. Zwróciła uwagę, że to co 

wszyscy piszą, udzielają wywiadów i z jednej i drugiej strony to na pewno, co bardzo stary 

samorządowiec i poseł powiedział jej, że żaden inwestor do Piwnicznej nie przyjdzie. Stwier-

dziła, że jest to święta prawda, ponieważ jeśli nawet ktoś ma kasę i pomysł to w takim klima-

cie będzie się bał i pójdzie gdzie indziej. Powiedziała, że nad tym trzeba się zastanowić, po-

nieważ można robić referendum i dążyć do odwołania Burmistrza, ale nie ma co z tego robić 

takiego halo na cały kraj. Zwróciła uwagę, że gmina ma miasta partnerskie na Węgrzech  

i wszyscy jej przyjaciele polskojęzyczni czytają strony internetowe i dzwonią, co się u nas 

dzieje. Stwierdziła, że niestety powinniśmy się takich zachowań wystrzegać i wstydzić, ale to 

już za późno. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że jest to prawda, ponieważ jeden z inwestorów, który kiedyś chciał inwestować  

w Piwnicznej, zainwestował w Szczawnicy i kiedyś zaproponował mu, aby wrócił i może coś 

zrobił w Piwnicznej, a on powiedział, że nigdy tutaj ani jednej złotówki nie włoży.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział pani Lucynie, aby nie robiła się taka święta, ponieważ dość szkalowała się pani 

Shuster na łamach gazety „Znad Popradu”.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Stwierdził, że pan Bronisław nawoływał do zgody, a na koniec z takim wyjściem. Oddał głos 

przedstawicielce osiedla Zagrody, poprosił, aby było to w sprawach gospodarczych, ponieważ 

jeśli nie to odbierze głos. 

 

Magdalena S . – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Stwierdziła, że już się boi. Zwracając się do Zastępcy Burmistrza powiedziała, że jakiś czas 

temu w sierpniu napisał on, że jeśli chodzi o próg zwalniający to zlecenie poszło do 

MZGKIM. Zwróciła uwagę, że Przewodniczący Zarządu sprawdził i zlecenie to nie dotarło 
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do zakładu. Poprosiła o interwencję, aby przed zimą dokonano naprawy, nie wie, gdzie spra-

wa utknęła, a nie chciałaby rzucać oskarżeń. Poinformowała, że jeśli chodzi o odśnieżanie to 

na ich osiedlu pominięto dwie drogi, jedna to droga na osiedlu Stelmachy, gdzie jest 19 do-

mów, a nie ma jej w wykazie, druga do droga do Kowalskich, której również nie ma w wyka-

zie. Powiedziała, że na Majerzu błędnie wpisano do odśnieżania drogę, która jest na Hanu-

szowie. Zwróciła uwagę, że pomylono 1000 m długości drogi do pana Radnego Jana Toczka,. 

Który pewnie to potwierdzi, ponieważ droga ta ma 300 a nie 1300 m więc po co płacić za 

puste przebiegi. Zapytała, na czym polegały prace przy wodociągu w okolicy DW „Beskid”  

i osiedla Stelmachy, ponieważ nikt nie powiadomił Przewodniczącego Zarządu Osiedla, co 

się tam działo i na czym to polegało.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy panowie burmistrzowie udzielą informacji.  

 

Dariusz Reśko – Zastępca Burmistrza  

Powiedział, że zostanie to sprawdzone.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał pana Dyrektora MZGKiM, czy takie zlecenie wpłynęło.  

 

Magdalena S . – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że materiały zniknęły, podobno są w MZGKiM, ale nikt nie poinformował niko-

go z osiedla Stelmachy ani Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Stwierdziła, że tak nie może 

być, w tej chwili jest dziura wypełniona wodą i błotem, coraz gorzej się jeździ.   

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM  

Stwierdził, że jeśli chodzi o próg to musi być decyzja, co w jego miejsce zrobić, czy odbudo-

wać próg.  

 

Magdalena S . – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że on był na gwarancji i ona przypominała panu Burmistrzowi, który teraz tak 

grzecznie wychodzi, że można było naprawić to bez kosztowo. Stwierdziła, że nic innego nie 

da się zrobić, ponieważ droga jest uszkodzona i jest wycięty kawałek pod ten próg.  

 

Lucyna L. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwróciła uwagę, że wykonawca ma naprawić.   

 

Magdalena S . – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że dokładnie, ale jeden z mieszkańców osiedla Stelmachy dostał odpowiedź od 

pana Burmistrza drogą elektroniczną w maju, że w tym tygodniu będzie to zrobione, a mamy 

koniec listopada, więc tak działamy. Poprosiła o uwzględnienie uwag odnośnie odśnieżania, 

ponieważ zima może przyjść w każdej chwili. 

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM  

Powiedział, że było to poruszane przez pana Radnego Toczka.  

 

Magdalena S . – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że wie, ale chodzi o te 1000 m dodatkowo.   
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Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM  

Zwrócił uwagę, że będzie to uwzględnione, jest to najprawdopodobniej pomyłka, ale zakład 

rozlicza się za motogodziny, kilometry nie mają znaczenia. Powiedział, że na Komisji było  

o tym mówione i dzisiaj był u pani Dulak, która się tym zajmuje, będzie to poprawione. 

 

Magdalena S . – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Podziękowała za odpowiedź. Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz wyszedł, ale może pan Prze-

wodniczący by na niego wpłynął, ponieważ umieszczenie sprostowania to jedno, natomiast 

powiedzenie mieszkańcom przepraszam to drugie. Powiedziała, że chodzi jej o to, za co pan 

Burmistrz w sądzie już dwa razy poniósł klęskę.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że chciałby się odnieść, co do drogi w kierunku Karpałów tam jest również osie-

dle i są cztery budynki, rzeczywiście jest to ok. 1500 m, co prawda droga ta zawsze była od-

śnieżana od drogi głównej na odcinku 100-150 m, pozostała część chyba nigdy, więc może 

warto byłoby, aby chociaż raz przejechał tam traktor. 

 

Mariusz Lis – Radny   

Powiedział, że chciałby odnieść się do tego, co powiedziała pani Adamuszek i pan Lucyna. 

Stwierdził, że jego zdaniem będą inwestorzy w Piwnicznej, jeśli gmina będzie miała wiary-

godnego Burmistrza. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy przez cztery poprzednie lata nie było wiarygodnego Burmistrza. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że przez ostatnie cztery lata było wielu dobrych inwestorów, ale inaczej to wy-

glądało. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o to, co mówiła pani Maria Adamuszek jest w tym 

trochę winy pana Przewodniczącego, ponieważ prosiła ona o reasumpcje głosowania. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, ile razy pan Radny będzie do tego wracał.  

 

Mariusz Lis – Radny 

Powiedział, że tego nie mówił jeszcze nigdy i to, co chce teraz powiedzieć to mówi po raz 

pierwszy. Zwrócił uwagę, że pani Maria mówi, że prosiła o reasumpcję głosowania, pan To-

czek siedzący przy nim powiedział do pana Przewodniczącego, aby zrobił reasumpcję głoso-

wania, na co pan Przewodniczący powiedział, że nawet były Przewodniczący mówi, żeby nie 

robić reasumpcji. Poprosił, aby szanować się nawzajem, o czym mówiła już nie jedna osoba, 

ale szacunek musi być z obydwu stron wtedy ta współpraca będzie wyglądała inaczej, ponie-

waż jego zdaniem każdemu zależy, aby ta Piwniczna się rozwijała, chyba, że ktoś jest tutaj 

tylko i wyłącznie dla celów materialnych to wtedy niczego nie da się zbudować, ale wyraża 

nadzieję, że tak nie jest.   

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zapytała, czy będą głosowane te wnioski formalne, które prosiła.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o powtórzenie wniosków.  
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Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że zadała pytanie o prokuraturze i nie otrzymała odpowiedzi. Zapytała, czy 

ma powtórzyć te wnioski formalne na piśmie, czy będą one teraz głosowane.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o ich powtórzenie. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o mównicę to prawdopodobnie 

będzie ona już od następnej Sesji.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powtórzyła wnioski w sprawie odtworzenia transmisji Sesji z 30 września w 48 minucie, by  

w rzeczywistości przekonać radnych o wybryku Burmistrza. Powiedziała, że kolejny to prze-

analizowanie dwóch wniosków formalnych, pierwszy reasumpcję głosowania, gdzie było 

zakłamanie i chce mieć tę reasumpcję jeszcze raz, natomiast drugi o uregulowanie prawne 

organizacji Sesji według dokumentów normatywnych. Zwróciła uwagę, że otrzymała odpo-

wiedź, którą odczytała i chodzi jej o te dwa wnioski, odtworzenie transmisji i reasumpcję, 

chociaż wiadomo, że nie da się jej udzielić. Powiedziała, że uzasadniła i mówiła trochę więcej 

na ten temat, aby jej parafia, jej ludzie i wszyscy radni wiedzieli o co jej chodzi.          

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że stara się to zrozumieć, ale nie jest w stanie. Zapytał, dla kogo ma być to odtwo-

rzone.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że dla zgromadzonych. Zwróciła uwagę, że jest to 48 minuta, gdzie pan Bur-

mistrz bierze mikrofon od pana Przewodniczącego trzy razy i wyłącza.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że na następnej Komisji będzie to przypomniane.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Poprosiła, aby poddać to pod głosowanie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał panią Renatę w jakiej materii chce się wypowiedzieć.  

 

Renata N. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, ze w takiej, której nie dało się przewidzieć przed rozpoczęciem tej Sesji, a jej 

zdaniem jest to ważne z punktu widzenia interesu gminy. Przypomniała, że teraz jest punkt 

interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie, a pan Przewodniczący uniemożliwia zabranie 

niektórym głosu, ale nie o to chodzi. Stwierdziła, że może niektórzy jak się im pluje w twarz 

mówią, że deszcz pada, ale nie ona. Powiedziała, że zmuszona jest zabrać głos po długim, 

ponad godzinnym expose Burmistrza, ale ona zmieści się w pięciu minutach. Zwróciła uwagę, 

że nie wie czemu miało służyć odczytanie pisma pana Franciszka K., osobiście go zna i bar-

dzo lubi i szanuje, ale w całym jej wystąpieniu, które można odsłuchać ani jednym słowem 

nie krytykowała jego, ani jego działań. Powiedziała, że na pewno miał on trudną sytuację, 

ponieważ zakład był w gorszej kondycji finansowej, miał mniejsze wpływy i mniejszy zakres 

działalności. Zwróciła uwagę, że nie zgodzi się z fałszywym stwierdzeniem pana Burmistrza, 

że pan Franciszek został zmuszony do odejścia, ponieważ sam złożył rezygnację. Odnosząc 

się do kary za przekroczenia ścieków powiedziała, że nie wszyscy znają proces w jakim się to 

odbywa. Poinformowała, że ścieki oczyszczone winny spełniać pewne parametry określone  
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w pozwoleniu wodno – prawnym, żaden dyrektor, ani pracownicy nie są w stanie przewi-

dzieć, co w którym momencie wypadnie i czy jakość ścieków oczyszczonych nie przekroczy 

tych parametrów. Stwierdziła, że po to prowadzona była rozbudowa i modernizacja oczysz-

czalni ścieków, aby takich sytuacji unikać. Zwróciła uwagę, że w 2016 roku może w dwóch 

czy w trzech badaniach, ponieważ są one sporządzane co miesiąc, nastąpiło przekroczenie  

w jednym parametrze azotu. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, 

którą nie wszyscy znają, a pan Burmistrz na pewno nie jest określona procedura i za przekro-

czenie WIOŚ nalicza karę na postawie tego jaki był to parametr, jakiej wielkości, jaka była 

ilość ścieków zrzucanych w danym okresie i z tego wychodzi jakaś kwota. Zwróciła uwagę, 

że w piśmie pana Franciszka padło, że w latach ubiegłych zakład był obciążany karami rzędu 

600 – 700 tys. zł. Poinformowała, że w tym przypadku kara została wymierzona w kwocie 72 

tys. zł i nikt na to nie miał wpływu. Powiedziała, że aby uniknąć zapłacenia tej kary nie kto 

inny jak ona wystąpiła i przygotowała cały wniosek do WIOŚ, ponieważ pan Burmistrz nie 

raczył powiedzieć, że kara ta została wymierzona w lutym, a 1 marca wystąpiła z wnioskiem 

o odstąpienie od poboru tej kary, ponieważ taka jest procedura i zaliczenie ponoszonych przez 

gminę nakładów na realizację inwestycji na poczet tej kary określając termin odroczenia płat-

ności tej kary do 30 września. Zwróciła uwagę, że jeśli zadanie inwestycyjne jakim była roz-

budowa oczyszczali i dwie kanalizacje, jak mówi pan Burmistrz zostało zakończone 31 grud-

nia 2018 r. to dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostało przekazane to do zakładu, dlaczego 

nie funkcjonują wszystkie elementy. Zwróciła uwagę, że ona co najmniej trzy czy cztery razy 

zwracała się do gminy, co najmniej cztery spotkania odbywają się z wykonawcą, w którym 

ciągle poruszane jest niezakończenie robót i występujące usterki. Zapytała, jaki wnioski nale-

ży z tego wyciągnąć, że pan Burmistrz fałszywe podpisał protokół odbioru, fałszywie złożył 

zawiadomienie do nadzoru o zakończeniu robót budowlanych, ponieważ tylko taki wniosek 

można wyciągnąć. Kończąc temat kary powiedziała, że został złożony wniosek o odroczenie 

terminu do 30 września, ale aby dopiąć tę sprawę do końca należało przedstawić pozytywne 

wyniki ścieków oczyszczonych. Zwróciła uwagę, że w dniu 2 lutego na spotkaniu z wyko-

nawcą, na które była poproszona w sprawie usterek informowała, co jest napisane w protoko-

le, że oczyszczalnia nadal nie osiąga żadnych efektów. Zapytała, co miała do tego WIOŚ 

przedstawić. Powiedziała, że owszem uzyskano pozytywne wyniki w miesiącu sierpniu i po-

brano badania w dniu 23 września, ale laboratorium sporządziło z nich wydruk w dniu 30 

września, wpłynęły do zakładu w dniu 10 października, a 11 października była ona już zwol-

niona. Zapytała, dlaczego szkoła ma być podłączona dopiero 30 czerwca, przecież jak 

wszystko jest super to można podłączyć ją jutro. Zwróciła uwagę, że do tej pory nie przepro-

wadzono żadnego rozruchu, a już nie będzie mówiła o innych elementach i niedociągnięciach. 

Powiedziała, że chciałaby wrócić do tego, co mówił pan Burmistrz o tych wielkich zaległo-

ściach, które mu zostały, kwota niezapłacona na oczyszczalni 3 050 000 zł. Poinformowała, 

że wszyscy mają przed sobą WPF i nie jest to już ta kwota, tylko 90 tys. zł mniej, a poza tym 

jeśli nie zostały one zapłacone to nie zginęły, ale nie zostały wykonane w 2018 roku, stąd 

powinny w wolnych środkach lub dotacjach, które nie wpłynęły na konto przejść na 2019 r. 

Stwierdziła, że jeśli mówi się, że było to jakieś ekstra zadłużenie lub, że zostało to przejedzo-

ne to jest tutaj pani Skarbnik, więc jeśli je przejedzono to wobec tego prosi o donos do RIO, 

ponieważ środki z UE są znaczone i nie mogą być na nic innego wykorzystane, ponieważ jest 

to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zapytała, czy pani Skarbnik wie o takim na-

ruszeniu. 

 

Adam Musialski - Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że miało być pięć minut.  
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Renata N. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz mówi o pięknej zasłudze pozyskania 12 mln zł. Poprosiła, 

aby państwo radni otworzyli WPF i jeśli odliczy Nakło zrobione wcześniej, nawet w sprawie 

Eurovelo pierwsze kroki były poczynione w poprzedniej kadencji i wcale nie wpłynie ono  

w tym roku, ale w 2022. Stwierdziła, że nie wie skąd pan Burmistrz wziął te 12 mln zł, o któ-

rych tak szumnie mówi. Powiedziała, że fakt, iż są środki np. Na Eurovelo, czy projekt trans 

graniczny, który był już wcześniej to przeinaczanie faktów.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy komuś przerwał.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że pan Radny może mówić.  

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zaproponowała, aby pani Skarbnik odpowiedziała.   

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że jeśli chodzi o program realizowany w ramach poprawy gospodarki wodno 

ściekowej to wszyscy dobrze wiedzą, że zadanie to miało być zrealizowane do 31 grudnia 

2018 r. i nie zostało zrealizowane, część faktur nie została zapłacona, a zadanie zostało 

wprowadzone do WPF w kwocie ok. 2 540 000 zł, a dotacja jak pani Dyrektor dobrze wie, nie 

mogła wpłynąć wcześniej i zostać wydana na inne środki, a wpłynęła ona dopiero w roku 

2019, co jest w projekcie budżetu na rok 2019. Poinformowała, że dotacja jest specjalnego 

przeznaczenia, nie wpłynęła ona na rachunek bankowy, ponieważ musiała by tam zostać. Po-

wiedziała, że wszystkie subwencje i inne dochody, które wpływają, a dotyczą roku następne-

go, dobrze wiadomo, że w ubiegłym roku na koniec nie było realnie środków na rachunku 

bankowym, sam MZGKiM miał nieopłacone faktury na kwotę 150 tys. zł, które powinny być 

zapłacone z budżetu roku 2018. Stwierdziła, że jeżeli dotacja by wpłynęła to znane są zasady, 

że budżet jest roczny to środki te podlegały by zwrotowi do Urzędu Marszałkowego lub 

ewentualnie Ministerstwa Finansów, więc te środki nie wpłynęły jeśli chodzi o dotację. Po-

wiedziała, że zadanie to zostało przeniesione na lata następne, ponieważ nie było realnie 

środków.      

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że kolejne kłamstwa Burmistrza wychodzą na jaw, ponieważ mówienie o 700 tys. 

zł niezapłaconych faktur okazało się nieprawdą. Stwierdził, że jeszcze nie słyszał o czymś 

takim, że ktoś coś buduje i zapłacił przed wykonaniem, on tak nigdy nie robił i nie ma zamia-

ru, ponieważ jest to zła metoda. Zwrócił uwagę, że po wypowiedzi pani Renaty również oka-

zuje się, że to co Burmistrz mówił to kolejne kłamstwo, wiec gdzie ta wiarygodność Burmi-

strza. Zwrócił uwagę, że aby gmina otrzymała pełne dofinansowanie jest potrzebny bezuster-

kowy odbiór. Powiedział, że skoro rozmawiano na Komisji i tych usterek jest cała masa to na 

jakiej zasadzie został podpisany bezusterkowy odbiór. Zapytał, czy ktoś potwierdził nie 

prawdę i o co chodzi. Zwrócił uwagę, że mówi się, iż gmina jest zadłużona, a jeśli ktoś coś 

takiego zrobił to być może dofinansowanie może być cofnięte i to dopiero naraża gminę na 

niesamowite perturbacje finansowe. Zawnioskował o przedstawienie protokołu odbioru bezu-

sterkowego jeśli chodzi o tę inwestycję.  
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Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że tutaj była mowa o niezapłaconych fakturach za roboty, które zostały wykona-

ne w 2018 roku, natomiast realnie nie było środków pieniężnych na koncie i nie można było 

dokonać płatności. Wyjaśniła, że część zapłaty za realizację tej inwestycji została przeniesio-

na na rok 2019, ponieważ nie było realnych możliwości gminy na zapłacenie tych faktur. 

Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o POIŚ była to kwota ok. 3 mln zł, dodatkowo wczoraj mówi-

ła, że gmina miała prawo do odliczenia podatku VAT zrealizowanej inwestycji, więc w roku 

2019 zwiększano budżet w miarę naszych możliwości o środki, które były możliwe w budże-

cie do przesunięcia na to zadanie, a były to już kwoty netto, ponieważ podatek VAT podlegał 

odliczeniu i z tego tytułu uzyskano zwrot podatku VAT, nad czym radni głosowali. 

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że czeka na odpowiedź.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy można liczyć na przestawienie radnym tego protokołu.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jego zdaniem tak, wniosek wpłynął i zapytał, czy jest to jako wniosek formal-

ny.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że tak.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podał pod głosowanie wniosek formalny pana Mariusza Lisa, aby na kolejnym spotkaniu 

Komisji lub Sesji zapoznano członków Rady z protokołem odbioru kanalizacji.       

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczacy Rady      

Poprosił, aby dostarczyć to już na Komisję.   

 

Lucyna L. - mieszkanka Piwnicznej-Zdroju   

Zwróciła uwagę, że jak się uda referendum to po 15 grudnia Rada będzie w obłokach, więc 

niech do tego czasu sobie przeczyta.       

 

Wniosek został przyjęty, 5 – za, 6 – wstrzymujących się, 1 - nieoddany (protokół  

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

         

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że chciała, aby jej wnioski uwzględnić i czeka na odpowiedź. Powiedziała, że 

poddała wniosek, pan Przewodniczący prosił żeby powtórzyła, więc jeszcze raz przeczytała  

i chce, aby poddać pod głosowanie. Stwierdziła, że zadała pytanie, ale chyba było niewygod-

ne, pan Burmistrz wyszedł, czy to prawda, że sprawa jest w prokuraturze.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, w związku z czym w prokuraturze.  

 

Jan Toczek – Radny 

Powiedział, że uważa, iż wniosek pana Radnego Lisa nie powinien być poddany pod głoso-

wanie, ponieważ jego zdaniem protokół z odbioru inwestycji powinien być pokazany na BIP-
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ie, ponieważ jest to informacja jawna, każdy radny ma do tego wgląd i dziwi się, że radni 

zgłosowali przeciwko. Stwierdził, że Przewodniczący Rady nie powinien przyjąć tego wnio-

sku.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy ktoś sprawdzał, czy ten protokół jest na BIP-ie.   

 

Lucyna L.  – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że radni chcą przeczytać cały.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że został wyczerpany porządek obrad Sesji.  

 

Ad. 2. Zakończenie obrad Sesji.  

   

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podziękował wszystkim za przybycie. Zakończył obrady Sesji.  

 

Na tym zakończono obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Adam Musialski 

 

 

 

Protokołowała 

Magdalena Nieć 


