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PROTOKÓŁ NR 17/2019 

z XVII Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się 20 grudnia 2019 r.  

o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobecni: 

Długosz Krzysztof, Sikorska Kazimiera. 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. Zapytał, czy są jakieś uwagi do pro-

ponowanego 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.  

 

 

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

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

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

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej.  

 

PROTOKÓŁ NR 16/2019 z XVI Sesji Rady Miejskiej - przyjęto 10 – za, 2 - wstrzymujące 

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

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

W związku z przybyciem Radnego Łukasza Maślanki zarządził ponowne sprawdzenie obecno-

ści. Poprosił o naciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniach do głosowania, celem po-

twierdzenia swojej obecności. Stwierdził, że na Sesji obecnych jest 13 radnych i w związku  

z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Poinformował, wprowadzi w temat mię-

dzysesyjny ze swojej strony. Powiedział, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady Miej-

skiej wpłynęła następująca korespondencja: 
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1) Pismo Wicemarszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada dotyczące 

uzgodnienia  projektu uchwały Sejmiku w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu.  

2) Skarga pani Renaty N. z dnia 28 listopada na Burmistrza i p.o. Dyrektora MZGKiM  

w przedmiocie nieudostępnienia kserokopii dokumentów. 

3) Pismo Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada w sprawie przesłania odpisu 

postanowienia w sprawie z wniosku Piotra Ściegiennego z udziałem  Dariusza Choru-

żyka w trybie referendum.  

4) Wniosek pani Marii Adamuszek z dnia 2 grudnia w sprawie udzieleni informacji o po-

stępowaniach prowadzonych w prokuraturze przeciwko Burmistrzowi , wniosek został 

przekazany do załatwienia Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju. 

5) Skarga  Pani Marii Adamuszek z dnia 5 grudnia na Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w przedmiocie odebrania statutowych praw jako Radnej Miasta.     

6) Pismo Sołtysa Wsi Łomnica Zdrój z dnia 7 grudnia dotyczące zakupu płyt n a zaplano-

wane drogi „Zagrody” i „Kąty”.   

7) Pismo pana Andrzeja D. z dnia  10 grudnia w sprawie sprostowania opłaty za wywóz 

śmieci  za 2019 rok.  

8) Pismo p.o. Dyrektora MZGKiM z dnia 10 grudnia w sprawie wyjaśnień w przedmiocie 

złożonej skargi.  

9) Pismo Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 grudnia w sprawie wyjaśnień w przed-

miocie złożonej skargi.  

10) Pismo inspektora UM Włodzimierz Gruceli z dnia 11 grudnia w sprawie wyjaśnień  

w przedmiocie złożonej skargi.  

11) Pismo pana Radnego Łukasza Maślanki z dnia 16 grudnia w sprawie rezygnacji  

z udziału w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

12) Pismo Dyrektor ZEAS oraz dyrektorów jednostek oświatowych z dnia 17 grudnia  

w sprawie projektów planów finansowych jednostek oświaty na 2020 rok. 

13) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu  

z dnia 17 grudnia  w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miej-

skiej w Piwnicznej-Zdroju w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. 

14) Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 grudnia w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, opinii projektu uchwały w sprawie WPF 

oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu.    

15) Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia w sprawie sprostowania 

uchwały Składu Orzekającego dotyczące zaopiniowania projektu uchwały budżetowej.  

 

Ponadto poinformował, że radni otrzymali autopoprawkę do projektu budżetu oraz projektu 

WPF. Kserokopię autopoprawek Państwo Radni otrzymali w dniu dzisiejszym wraz z brakującą 

stroną projektu budżetu. Powiedział, że jeden z sołtysów skierował do niego pismo z prośbą  

o  realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Stwierdził, że dziwnym jest, iż sołtys z wieloletnim 

doświadczeniem samorządowym pismo kieruje do Przewodniczącego Rady, który nie ma ta-

kich kompetencji. Powiedział, że był na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów  

w Krakowie, które było poświęcone m. i. odpadom i informacji o tym udzieli w wolnych wnio-

skach.        

 

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

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

Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019. 

 



3 
 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XVII/124/2019 – przyjęto tj. 10 – za, 3 – wstrzymujące się (protokół  

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 2. Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej  

w Piwnicznej-Zdroju do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Podczas procesu głosowania zwróciła uwagę, że nie głosuje, ponieważ jest to jej skarga.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie zwalania jej to od głosowania, ponieważ jest to skarga przeciwko Przewod-

niczącemu, a nie przeciwko pani Radnej.  

 

UCHWAŁA NR XVII/125/2019 – przyjęto tj. 8 – za, 1 – przeciw, 2 – wstrzymujące, 2 – 

nieoddane – pan Adam Musialski oraz pani Maria Adamuszek nie oddali głosu, (protokół 

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

Ad. 3. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa dla Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój na rok szkolny 2019/2020.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVII/124/2019 – przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za, (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  
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CZĘŚĆ III – KOŃCOWA 

 

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

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz 

Podziękował za poparcie udzielone w niedzielę, jest to dla niego sygnał, że powinien dalej 

działać na rzecz mieszkańców dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu życia w gminie, co 

również obiecuje czynić.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz mówi o poparciu, ale z tego, co wie komitet referendalny miał 

we wrześniu ponad 900 podpisów do organizacji referendum, natomiast w miesiącu grudniu 

ok. 1300 głosów było za odwołaniem. Stwierdził, że jest to kwestia frekwencji, której nie było, 

ale daje do myślenia to, że w takim tempie, czyli w ciągu trzech miesięcy Burmistrz zraził do 

siebie ok. 400 osób. Wyraził nadzieję, że pan Burmistrz dalej nie będzie w takim tempie pra-

cował, ale wyciągnie wnioski.   

  

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że temat referendum się skończył, należy przystąpić do pracy i nie wracać do 

tego, ponieważ jest to temat zakończony.  

 

Jan Toczek – Radny   

Zapytał na jakim etapie jest gmina jeśli chodzi o Eurovelo11, czy są jakieś postępy. Zwrócił 

uwagę, że ostatnio dość często jest na terenie Muszyny i widzi, że tam budują się kolejne dwie 

kładki, Rytro również chwali się przystąpieniem do budowy. Powiedział, że u nas były uzgod-

nienia z właścicielami gruntów na terenie Radwanowa i przesunięcie piwnicy. Zapytał, czy 

temat ten jest odłożony na bok, czy trwają jakiekolwiek rozmowy. Poprosił o odpowiedź.   

 

Dariusz Reśko – Zastępca Burmistrza  

Powiedział, że temat ten nie jest odłożony, ale rzeczywiście przygotowywana jest teraz doku-

mentacja jeśli chodzi o ogłoszenie przetargu, co nastąpi szacując gdzieś w lutym. Zwrócił 

uwagę, że bardzo długo trwa procedura formalna jeśli chodzi o podpisanie umowy z Urzędem 

Marszałkowskim, dłużej niż się to wydawało. Powiedział, że jeśli chodzi o czas i nakreślony 

harmonogram nie powinno być żadnych opóźnień. Zwrócił uwagę, że przewiduje, iż najpraw-

dopodobniej będzie ogłoszony w lutym. Powiedział, że pamiętają o piwnicy i doskonale wie-

dzą, że jest tam wymagane pozwolenie na budowę, dlatego prosi, aby się nie niepokoić, ponie-

waż nie przewiduje jakichś komplikacji.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zapytał, czy są już wyniki drobiazgowej kontroli zadań wykonanych z funduszu sołeckiego  

w Łomnicy Zdroju. Powiedział, że chciałby poinformować zebranych, że Sołectwo Wier-

chomla zostało pominięte w kontroli na wniosek pana Burmistrza. Stwierdził, że nie bardzo mu 

to odpowiada, ponieważ Sołtysa Łomicy kontroluje się drobiazgowo i jest za tym, aby taka 

kontrola była, ale nie chciałby, aby była to jakaś złośliwość. Powiedział, że jest to człowiek 

młody, który może się załamać.   

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że otrzymała od pana Przewodniczącego odpowiedź, w sprawie o którą pytała 

na Sesji, czy przeciwko panu Burmistrzowi prowadzone jest postepowanie. Powiedziała, że 

otrzymała odpowiedź, że 13 grudnia przedmiotowy wniosek został przekazany do załatwienia 
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Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju. Stwierdziła, że nie ma z tego satysfakcji i zapytała, dlaczego 

nie chcą jej odpowiedzieć na to pytanie. Zwróciła uwagę, że pytała publicznie dwa razy na 

Sesji, nikt jej nie odpowiedział i zapytała, czy znowu ma czekać dwa tygodnie.    

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedział, że w związku z przekazaniem pism  

i pewnych ustaleń przez grupę radnych, chciałby prosić o ich odczytanie. Stwierdził, że ma 

nadzieję, iż nie będzie to przesuwane na następną Sesję, zwrócił uwagę, że ostatnio jak pani 

Radna Sikorska dała pismo to pan Przewodniczący je przeczytał, więc również prosi o prze-

czytanie.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Odczytał pismo w sprawie utworzenia klubu radnych „Gminna Prawda” (kserokopia pisma sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił o przeczytanie tych pism, które przekazał panu Przewodniczącemu, ponieważ dał jesz-

cze dwa pisma, regulaminu oczywiście nie potrzeba, ponieważ jest to wewnętrzna sprawa 

klubu, natomiast bardzo prosi o przeczytanie dwóch pism, które dał.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Odczytał pismo w sprawie sprzeciwu co do działań podejmowanych przeciwko Sołtysa Wsi 

Łomnica Zdrój oraz pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zbadania legalności 

podjętej uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rol-

nego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz  wysokości wynagrodzenia za inkaso (kse-

rokopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Poinformował, że był na forum  

w Krakowie i jednym z punktów była zbiórka odpadów i wzrost ich cen w całej Polsce. Zwrócił 

uwagę, że jechali na to spotkanie z myślą, że przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego poin-

formuje, że władza naczelna idzie w kierunku znalezienia rozwiązania i zastopowania podwy-

żek. Stwierdził, że niestety otrzymali bardzo lakoniczne informacje, wytłumaczono, że wzrost 

cen śmieci następuje przez wzrost ilości odbieranych odpadów, koszty pracy, wzrost cen za 

transport, wzrost cen energii, gdzie odbiorcy odpadów założyli, iż cena energii w 2020 roku 

wzrośnie o 40% . Powiedział, że niezależnie od tego wzrosła ilość odpadów, z roku na rok na 

jednego mieszkańca jest to ok. 30 – 50 kg więcej w zależności od gminy. Zwrócił uwagę, że 

odbierający odpady dają sygnał, iż wzrost kosztów odpadów jest również związany z ich ma-

gazynowaniem, a więc koniecznością instalacji i monitoringu wizyjnego, zabezpieczenia rosz-

czeń, ewentualnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i w związku z tym bardzo wiele składo-

wisk śmieci w tym roku w Polsce płonęło. Powiedział, że pani Dyrektor jako pracownik Urzędu 

Marszałkowskiego broniła się przed tym, że opłata marszałkowska, którą zafundowało Mini-

sterstwo Środowiska rośnie z roku na rok. Zwrócił uwagę, że największy wzrost ilości odpadów 

mają miejscowości uzdrowiskowe i wypoczynkowe, podał przykłady. Powiedział, że ogólnie 

Powiat Nowosądecki również jest w czołówce z uwagi na to, iż zbiera tych odpadów bardzo 

dużo. Zwrócił uwagę, że pani Dyrektor obarczała gminy odpowiedzialnością za to, że ceny 

odpadów wzrosną, ponieważ gminy powinny prowadzić szeroką misję edukacyjną, aby ludzie 

kupowali mniej, powiedziała również, że przyczyną tego wzrostu jest wzrost zamożności spo-

łecznej. Stwierdził, że jest to po części prawda, ale nie wie, czy ludzie mają żyć w ubóstwie, 

aby wytwarzać mniej odpadów. Powiedział, że władza naczelna nie robi nic w kierunku odzy-

skania odpadów zwrotnych. Stwierdził, że chyba wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że butelki 

kiedyś były zwrotne i to również powodowało by, że w tonażu byłoby to o wiele mniej. Zwró-

ciła uwagę, że do niedawna cementownie brały odpady i płaciły za to, w tej chwili nawet za 
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darmo nie chcą one ich brać i jak stwierdziła pani Dyrektor jest nadpodaż odpadów i w związku 

z tym ceny będą rosły. Powiedział, że śledząc informacje medialne, we wszystkich miastach 

ceny odpadów rosną od 200-400%, na odpadach zarabiają również pośrednicy, rynek chiński 

został zablokowany i jest to głównym powodem tego, że Europa ogólnie ma problem z odpa-

dami. Zwrócił uwagę, że najlepiej mieć w gminie składowisko, ponieważ jeśli gmina je posiada 

to z tego tytułu otrzymuję z kosztów wyliczonych na odpady ok. 50%. Stwierdził, że nasza 

gmina nie ma szans na to, aby takie składowisko mieć, ale gminy, które je posiadają mają  

z tego tytułu bardzo duże dochody. Powiedział, że pani Dyrektor zaproponowała, aby zabrać 

mieszkańców autokarami na wyjazd do Nowej Huty, aby zobaczyć jak wygląda nowoczesna 

spalarnia i nie bać się, ponieważ kiedy są propozycje budowy spalarni to zazwyczaj mieszkańcy 

protestują i problemem jest to, że trzeba dostarczać te śmieci w bardzo odległe rejony woje-

wództwa, a niekiedy nawet do województw ościennych. Zwrócił uwagę, że w tym roku speł-

niony miał być warunek 30% segregacji, natomiast w 2025 roku próg ten będzie podniesiony 

do 65% i naliczane będą kary. Stwierdził, że wszyscy musimy wypracować jakiś model dotarcia 

do społeczeństwa, aby te śmieci zacząć autentycznie segregować i je ograniczać, gdyż nic nie 

pomoże rzucanie haseł na forach internetowych. Zwrócił uwagę, że wszyscy będą podnosili  

i będą brali za to odpowiedzialność, więc nie ma sensu rzucanie inwektyw w kierunku władz 

samorządowych, ponieważ władza samorządowa jeśli chodzi o ceny śmieci ma bardzo mini-

malny wkład. Powiedział, że nie będzie mówił ile poszczególne gminy mają tych odpadów  

w tonach, ale ilość śmieci jest naprawdę bardzo duża i z roku na rok ona wzrasta w takim 

tempie. Zwrócił uwagę, że u nas nie ma problemu z trawą, ale w dużych miastach zbiera się jej 

bardzo dużo. Powiedział, że u nas docierają do niego sygnały, iż mieszkańcy mówią, że skoro 

płacą to dlaczego mają nie oddawać i nikomu nie chce się urządzić składowiska z tego tytułu 

odkładając trawę mieć potem bardzo dobrą ziemię. Poprosił o ewentualne pytania. Poinformo-

wał, że drugim punktem forum były inwestycje w terenach szczególne chronionych, zarys 

prawa wodnego, ustawy o parkach narodowych i krajobrazowych, więc spotkanie było dość 

wartościowe.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zaproponował, aby Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju wystąpiła do rządu, ponieważ nie jest 

to problem zwykłego Kowalskiego, a to raczej rząd powinien nałożyć pewne procedury na 

firmy produkujące żywność i nałożyć odpowiednie opakowania, które można by było w sposób 

naturalny zutylizować. Stwierdził, że może zmniejszyło by to ilość tych śmieci, ponieważ nie 

da się zabronić ludziom spożywania pokarmów, które są pakowane w różne opakowania.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jako przewodniczący rad gmin i powiatów podpisali trzystronicową petycję do 

Ministra Ochrony Środowiska i Marszałka, w której zostały wypunktowane bolączki samorzą-

dowców. Stwierdził, że oczywiście nie wszyscy przedstawiciele samorządów to podpisali  

z wiadomych względów, podpisali tylko ci, którzy mieli ochotę. Powiedział, że pismo to było 

wielokrotnie recenzowane, on dał je do cenzury pani Basi, która naniosła pewne uwagi i  z tymi 

uwagami zawiózł je do Krakowa, gdzie zostało ono końcowo opracowane i będzie wysłane do 

odpowiednich instytucji.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że odnosząc się do tego co powiedział pan Przewodniczący jak najbardziej 

prawdą jest to, co mówił on na temat spalarni. Stwierdził, że w naszym kraju jest fobia doty-

cząca spalania śmieci, są one spalane w wysokich temperaturach, ale społeczeństwo zaraz pro-

testuje. Poinformował, że tymczasem nawet w centrum Wiednia funkcjonuje spalarnia, spalane 

są odpady i z tych odpadów ogrzewane są budynki i Miasto to ma jeden z najlepszych 
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wskaźników jeśli chodzi o czystość powietrza. Stwierdził, że uważa, iż powinno się iść w tym 

kierunku, ale oczywiście same samorządy nie są w stanie sobie z tym poradzić. Zwrócił uwagę, 

że uważa, iż powrót do segregacji w 2015 roku i przejęcie gospodarki odpadami przez 

MZGKiM było dobrym krokiem, szkoda tylko, że do 2014 roku segregacja, która była wcze-

śniej została zaniechana. Powiedział, że różnica w segregacji była tylko 2 zł i mieszkańcy, któ-

rzy segregowali śmieci z czystych pobudek finansowych zrezygnowali z tego i oddawali śmieci 

jako niesegregowane. Zwracając się do pana Burmistrza powiedział, że w nowej ustawie ma 

być przewidziana zniżka dla osób, które mają własne kompostowniki. Zapytał jak w naszej 

gminie będzie to rozwiązane, czy będą to jakieś kontrole, ponieważ z tego, co wie to właśnie 

taki zapis w ustawie jest.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że jest to temat prac w przyszłości, więc w tej chwili odpowiedzi na pewno nie 

udzieli.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że uważa, iż MZGKiM powinien wypracować jakiś model kontroli, ponieważ 

wiele osób zadeklarowało segregacje, a nie segreguje. Zwrócił uwagę, że w jednym domu są 

dwie osoby, obok też dwie i te które zadeklarowały, że segregują mają koszt, trzy worki, co jest 

niemożliwe przy segregacji. Stwierdził, że to się zauważa i MZGKiM jeśli dalej będzie odbierał 

śmieci musi wypracować jakiś system, nie może nie odebrać więc odnotować to gdzieś, dać 

trzy ostrzeżenia i ewentualnie, aby płacił wyższą cenę za niesegregowane. Powiedział, że idąc 

niekiedy ulicą zauważa to, a wie, że te osoby, mają deklaracje, że segregują i jest to jest pro-

blem. Zwrócił uwagę, że wspólnymi siłami trzeba wskazywać te osoby, które nie segregują. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że w imieniu mieszkańców osiedla Jarzębaki bardzo prosi o podjęcie pilnych prac 

na drodze do tego osiedla w celu jej odbudowy. Zwrócił uwagę, że droga ta jest w katastrofal-

nym stanie. Powiedział, że do osiedla Maryniaki droga jest bardzo poważnie zniszczona, wąska 

i ani straż pożarna ani karetka tam nie dojedzie, często dochodzi do stłuczek, potrzebna jest 

droga o szerokości 3m i wybetonowana, aby ludzie w XXI wieku mogli swobodnie dojechać 

do swoich domostw. Zwrócił uwagę, że bardzo pana Burmistrza prosi, szczególnie o te dwie 

drogi.     

          

Maria Adamuszek – Radna  

Zapytała, czym ta Łomnica została tak ukarana, że w projekcie budżetu na 2020 rok dostała 5 

tys. zł na osuwisko i salę w szkole. Zadała pytanie dlaczego nie ma środków na budowę domu 

przedpogrzebowego, zebrano 551 podpisów poparcia, jedno pismo jest w Radzie, jedno u Bur-

mistrza, a jedno u Księdza i dlaczego nie ma ani złotówki. Zwróciła uwagę, że cmentarz się 

kończy, wspólnie z panem Burmistrzem i geodetą byli tam i za tym rowem są dwie małe dzia-

łeczki. Stwierdziła, że ona umówiła te dwie panie, które skłonne były te działki sprzedać, były 

one u pana Reca i myślała, że jakiegoś grosika na rozbudowę tego cmentarza dostaną, ale nie 

ma. Powiedziała, że nie wie, czy to przez nią czy przez Radnego Bronisława, czy przez Sołtysa 

największa wieś w gminie została ukarana. Stwierdziła, że jest to przykre i nie wie, gdzie tych 

zmarłych będą odwozić i ludzie są bardzo zbulwersowani, żeby na dom przedpogrzebowy nie 

dać, poza tym cmentarz się kończy.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Odnosząc się do tego, co powiedział pan Przewodniczący odnośnie cen energii zwrócił uwagę, 

iż rzeczywiście cena energii idzie w górę. Powiedział, że w tej gminie były przygotowane 
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projekty elektrowni fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, została wyko-

nana dokumentacja i oczywiście poszły za tym też jakieś środki. Poinformował, że wybudowa-

nie tego typu elektrowni jaka została zrobiona m. in. w MZGKiM spowodowało by obniżenie 

wydatków bieżących gminy. Zwrócił uwagę, że jak wiadomo te wydatki to największy problem 

i wskazuje to i Regionalna Izba Obrachunkowa i pani Skarbnik. Powiedział, że dziwi go kieru-

nek działania, gdzie nie ma wcale tych projektów wziętych pod uwagę i nie wie, czy cokolwiek 

się z tym robi, natomiast idzie się w kierunku elektromobliności czyli ładowania samochodów 

elektrycznych, których w naszej gminie jest cztery albo pięć. Stwierdził, że myśli, iż większa 

korzyść była by z realizacji tych elektrowni i środki, które płaci się np. na basenach zostały by 

i mogły by być wydatkowane np. na drogi na osiedlach, czy inne rzeczy. Powiedział, że uważa 

iż kierunek w którym idzie gmina jest niedobry.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że wydaje się mu, iż Burmistrz już kiedyś tłumaczył, że jeśli chodzi o projekt elek-

tromobilności są to w stu procentach środki zewnętrzne i gmina nie dopłaca ani złotówki.  

 

Zdzisław D. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju      

Przywitał wszystkich obecnych. Zwrócił uwagę że jest pierwszy raz na Sesji i nie chciał by 

nikomu zaszkodzić, więc będzie mówił w ogólnikach. Powiedział, że obok jego domu budo-

wana jest droga i jego zdaniem jest to robione nielegalnie. Zwrócił uwagę, że mieszka w Łom-

nicy od 1984 roku i koło jego domu nie było żadnej drogi, ani gminnej, ani wewnętrznej, była 

to ścieżka do pędzenia bydła i jazdy koniem. Powiedział, że w tej chwili jest budowana droga, 

która przebiega od pół metra wzwyż. Zwrócił uwagę, że jest to wielkie zagrożenie dla miesz-

kańców, w domu mieszkają trzy rodziny i każdy przejeżdżający samochód powoduje wielkie 

drgania, które przenoszone są do domu i dom się trzęsie. Stwierdził, że są zaniepokojeni, że ich 

dom może ulec katastrofie i może to być bezpośrednie zagrożenie dla całej rodziny. Powiedział,  

że ta droga jest budowana nielegalnie i taki jest jego wniosek, ponieważ nie była ona wytyczona 

przez geodetę, nikt z mieszkańcami nie uzgadniał przebiegu tej drogi, wjechano ciężkim sprzę-

tem i wykonano roboty. Zwrócił uwagę, że koparka wjechała, wyrównała teren zbierając rów-

nież jego prywatny teren, nie było żadnego kierownika nadzoru, na drodze pracował walec 

wibrator, który powodował drgania jego domu, co było bezpośrednim zagrożeniem. Powie-

dział, że nikt nie uzgodnił z nimi, że będą takie roboty i chciałby zapytać jak może być taka 

robota prowadzona jeśli nie ma żadnego nadzoru i walec może pracować pół metra od domu. 

Zwrócił uwagę, że nikt nie zainteresował się tym, że to może bezpośrednio zagrozić ich życiu 

i mieniu. Zapytał, dlaczego ta droga jest budowana i komu ona służy, skoro wszyscy miesz-

kańcy osiedla Kąty mają dojazd z drogi gminnej, mają szeroką i ładną drogę, po której mogą 

jeździć wszystkie samochody i nie ma tak żeby nikt nie miał dojazdu. Stwierdził, że jest zwo-

lennikiem tego, aby każdy miał dojazd do domu, aby to były drogi ubite, asfaltowe i to popiera, 

ale nie popiera tego, że ta droga jest budowana. Zwrócił uwagę, że słyszy tutaj od radnych, że 

nie ma pieniędzy na drogi gminne, zapytał jak to jest, że nie ma pieniędzy skoro koło niego 

budowana jest droga nielegalnie i tyle materiału jest na nią włożone, że można by było dać to 

gdzie indziej. Stwierdził, że jeśli nie wiadomo gdzie wydać takie pieniądze to on pokaże gdzie 

można zrobić drogi, aby ludzie mieli dojazd do domu. Powiedział, że napisał pisma do pana 

Burmistrza w tej sprawie i Zastępca Burmistrza powiedział mu, że przyjdzie geodeta, wytyczy 

drogę i chwała mu za to, ale jest to za późno, ponieważ droga już jest, samochody jeżdżą i co 

ma teraz w tym kierunku zrobić i gdzie iść po pomoc. Zwrócił uwagę, że czeka na odpowiedź 

na pismo, tylko, że jak się ono składa to trzeba czekać miesiąc, otrzymał je trochę wcześniej, 

ma przy sobie, ale nic nie jest w nim napisane. Zwrócił uwagę, że jest tylko napisane, że budo-

wana jest droga wewnętrzna, ale nie wie jakie są zasady drogi wewnętrznej i będzie postawiony 



9 
 

znak. Zapytał, jak będzie postawiony znak, ale jak skoro samochody, ciągniki motory przejeż-

dżają poł metra od domu i powodują wielkie drgania.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że już wszystko jest wiadomo, Zastępca Burmistrza udzieli odpowiedzi.   

 

Zdzisław D. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju      

Powiedział, że obok jego domu jest drugi dom i widać, że ściany są popękane, elewacja pęka  

i obawia się, że za parę miesięcy jego dom będzie pękał. Poprosił o zainteresowanie się tą 

sprawą.  

 

Dariusz Reśko – Zastępca Burmistrza  

Powiedział, że rzeczywiście pan Zdzisław był u niego kilkakrotnie i było zgłoszenie, że ma on 

określone uwagi co do drogi wykonywanej z funduszu sołeckiego i trybu realizacji tej inwesty-

cji. Zwrócił uwagę, że pan Zdzisław złożył pismo, w którym oczekiwał pewnego stanowiska  

i w rachubę wchodzą dwie możliwości, jedna z nich jest taka aby ograniczyć ruch pod wzglę-

dem tonażowym i to również w związku z zmianą w budżecie i zmianą organizacji ruchu będzie 

również zależało od Rady. Powiedział, że geodeta został zobowiązany do wykonania tam pew-

nych czynności, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zostało naruszone prawo własności i czy 

droga ta została wykonana na gruncie prywatnym. Zwrócił uwag, że geodeta był tam wczoraj  

i już w przyszłym tygodniu będzie ostateczna informacja, czy rzeczywiście taka sytuacja zaist-

niała. Poinformował, że jest to oczywiście był tam wydany pieniądz publiczny, ale to nie jest 

tak, że gmina to realizowała, była to decyzja Rady Sołeckiej i to utwardzenie zostało wykonane 

na polecenie pana Sołtysa, wykonawcą była znana osoba z tego terenu. Zwrócił uwagę, że pan 

Burmistrz powołał komisję, która miała sprawdzić prawidłowość wykonania i wydatkowania 

tych środków finansowych. Powiedział, że byli tam, była obecna również pani Radna, zmie-

rzono i sprawdzono jak zostało to wszystko wykonane, był inspektor nadzoru, który miał obo-

wiązek sprawdzenia, czy odpowiednia ilość materiałów budowlanych została tam wykorzy-

stana, jest protokół, który zostanie udostępniony. Zwrócił uwagę, że dla pana, który zabierał 

głos istotne jest to, że wykonana droga według niego narusza jego bezpieczeństwo i prawo 

własności, a sprawy funduszu sołeckiego to sprawa wewnętrzna gminy. Wyjaśnił, że po czyn-

nościach geodezyjnych będzie wiadomo, czy rzeczywiście było tam naruszenie prawa.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy ta droga jest, czy jej nie ma ponieważ pan Wojtas zajmuje się tym w Urzędzie  

i chyba to wie. Stwierdził, że jest to podstawowe pytanie. Poinformował, że według jego wie-

dzy ta droga tam jest. Odnosząc się do wypowiedzi mieszkańca powiedział, że z funduszu so-

łeckiego robione są pewne drogi, które wykonywane są taniej niż gdyby robiła to gmina. Po-

wiedział, że na żadnej z tych inwestycji nie był powoływany inspektor nadzoru. Stwierdziła, że 

rozumie, iż mieszkaniec ma ten dom przy samej tej drodze, natomiast z drugiej strony lepiej, 

że walec jedzie i utwardzi tego typu drogę, niż tak jak stało się to na Wierchomli, że nie było 

walca i z tego, co wie nawierzchnia drogi jest cała popękana i to są pieniądze wyrzucone  

w błoto. Stwierdził, że czasem lepiej żeby ten walec przejechał, oczywiście powinien to zrobić 

w taki sposób, aby niczego nie naruszać.     

 

Zdzisław D. – mieszkaniec 

Zapytał, czy ma to zrobić pół metra od domu.  
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Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że wiadomo jak ta droga wygląda i on również był mieszkańcem Łomnicy i wie jak 

ta droga wygląda. Powiedział, że nie można naruszać własności i jeśli część drogi należy do 

mieszkańca to jego zdaniem geodeta gminny powinien to wyjaśnić.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Powiedziała, że nie ma jej radnego, więc chyba należy się jej głos. Zwróciła uwagę, że cały 

czas mowa jest o drogach, więc i ona musi się upomnieć o swoje drogi, które już są naprawdę 

wyczerpująco dziurawe. Powiedziała, że na ul. Leśnej na zakręcie kiedyś dziewczyna urwała 

koło, ponieważ wpadła do dziury i jest to tak niebezpieczne. Zwróciła uwagę, że pan Jarzębak 

mówi, że już to oglądali i trzeba będzie to poprawić, ale nie chodzi o poprawienie, ponieważ 

będzie to na chwilę i będzie to samo. Powiedziała, że od lat na jej osiedlu nie jest nic zrobione 

i nie płacze, że nie ma czego, czy tamtego. Stwierdziła, że wydaje się jej, iż  jest dużo więcej 

osiedli niż Łomnica i Kosarzyska, które się nie dopominają i szczytem wszystkiego, jest to co 

się dzieje. Powiedziała, że na jej osiedlu są trzy roboty, które są bardzo pilne do zrobienia  

i bardzo by o to prosiła. Zwracając się do pana Dyrektora MZGKiM powiedziała, że wszystkie 

kratki ściekowe na jezdni są zapadnięte i jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ kiedyś kobieta 

przewróciła się na rowerze. Stwierdziła, że niby nie ma zimy, ale z chwilą kiedy będzie wiosna 

prosi, aby zwrócić na to uwagę oraz prosi o przeczyszczenie, aby woda nie stała na poboczach 

jezdni, ponieważ dawniej było to czyszczone, ale teraz nic takiego się nie dzieje. Poprosiła pana 

Burmistrza, aby zwrócić uwagę na osiedla, które nie mają pieniędzy sołeckich, ani funduszu 

obywatelskiego i są opuszczeni. Stwierdziła, że gdyby ona miała fundusz sołecki i obywatelski 

to nie prosiła by tutaj ani o ścieżkę, ani o drogę, ponieważ zrobiła by to z tych środków.   

 

Wiesław Keklak – Radny  

Powiedział, że jeśli chodzi o fundusz sołecki niektórzy się wypowiadają, a nie znają wcale 

ustawy, ponieważ w naszej gminie ten fundusz działa źle i nieprawidłowo. Poinformował, że 

był w Komisji Społecznej na kontroli stanu jego realizacji i jest zszokowany i zaskoczony tym, 

co się dzieje. Stwierdził, że skoro już wywołana jest ta droga, jest tutaj mieszkaniec, jest Sołtys 

i jest pan Radny Lis, który wprowadza wiele zamieszania, podejrzewa, że nie zna on ustawy  

i mówi o Wierchomli nie mając o tym pojęcia. Zwrócił uwagę, że kiedy Sołtys otrzymał infor-

macje o kontroli to nagle trzy czy cztery dni wcześniej jak donieśli mu ludzie zostało to wysy-

pane. Zapytał, czy to nieprawda.     

 

Marusz Lis – Radny  

Stwierdził, że powinno się mówić o faktach.  

 

Wiesław Keklak – Radny  

Powiedział, że w takim razie przeprasza. Zwrócił uwagę, że fakt jest taki, że zostało to wysy-

pane, wywalcowane i zlecone zostało to firmie. Powiedział, że nikt tego nie nadzorował, a za-

lecenia dotyczące funduszu sołeckiego są takie, że najpierw zebranie wiejskie uchwala w po-

przednim roku, sołtys jest wykonawcą, ale są to przede wszystkim drobne roboty, które wyko-

nują mieszkańcy z danego osiedla. Zwrócił uwagę, że w tym momencie zostało to zrobione 

wbrew woli tych mieszkańców. Powiedział, że bardzo popiera mieszkańca, aby wszystko 

sprawdzić. Poinformował, że jeśli chodzi o ten fundusz sołecki to najbezpieczniej będzie go 

albo całkowicie zlikwidować, co było by ze stratą dla gminy, która ma z tego korzyści, ale na 

pewno trzeba opracować jakiś regulamin, ponieważ nikt nie wie co mówi ustawa. Powiedział, 

że pan Lis mówi, że jest to oszczędniej, ale jaka była to oszczędność skoro Sołtys zlecił to 

firmie i nikt z mieszkańców nie ruszył palcem. Poinformował, że w Wierchomli we wszystkich 

robotach uczestniczą mieszkańcy. Zwrócił uwagę, że 44 m, które kosztowało ok. 7421 zł, 
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zapłacono za beton, dodatkowo mieszkańcy dopłacili 300 czy 400 zł, sami wykonali szalunki, 

zdjęli wcześniejsze płyty, utwardzili to, zapłacili za koparkę i sami pracowali. Powiedział, że 

faktycznie na kilku metrach jeden samochód przywiózł jakiś zły beton, ale natychmiast został 

wezwany odpowiedni pracownik z betoniarni, który przyjechał, skontrolował i zostawił jakiś 

proszek do zasypania. Poinformował, że skonsultował to z inspektorem i pracownikiem gminy 

i na dzień dzisiejszy nie trzeba nic robić, na wiosnę zostanie sprawdzone, czy to się pogłębia  

i zostanie to wymienione na koszt betoniarni, albo jeśli nie będzie się to pogłębiać to takie 

pęknięcia są również na Zubrzyku i wielu miejscach i to się zdarza. Stwierdził, że nikt nie 

zawinił i jest to zrobione idealnie. Powiedział, że jeśli wprowadza się w błąd to trzeba przyjść 

na kontrolę i pewne rzeczy sprawdzić. Poinformował, że za kwotę 7400 zł została zmieniona 

nawierzchnia z płyt na betonówkę i faktycznie są te spękania, ale nie można mówić takich 

złośliwości. Stwierdził, że co do Łomnicy to zapytał jak sołectwo może robić coś wbrew miesz-

kańcom, ponieważ ustawa wyraźnie mówi, że to mieszkańcy mają sami zdecydować i pan Zdzi-

sław miał zdecydować i uczestniczyć w tych pracach, a jeśli było to przeciw niemu to nie można 

było tego robić. Stwierdził, że w jego odczuciu tak brzmi ustawa o funduszu sołeckim. Powie-

dział, że przegotowywany jest plan budżetu na przyszły rok i aby sołtys mógł złożyć wniosek 

do budżetu to musi w nim napisać zadania jakie zaplanowali mieszkańcy w uchwale zebrania 

wiejskiego. Poinformował, że musi być wniosek, numer uchwały i protokół z tego zebrania, 

ponieważ tak mówi ustawa, a jeśli sołectwa tego nie doniosą, ponieważ do tej pory tego nie 

było. Powiedział, że dodatkowo statut sołectwa mówi, że aby zebranie było władne do podej-

mowania uchwał to musi być 1/20 mieszkańców. Zwrócił uwagę, że w tej gminie jest to nie 

przestrzegane i jest to zaległość od kilku lat, tak się wszyscy przyzwyczaili i również urzędnik, 

który to prowadzi, ale trzeba to natychmiast zmienić i naprawić. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Odnosząc się do wypowiedzi pana Radnego Keklaka w imieniu założonego klubu radnych od-

czytał punkt 4 pisma, które zostało złożone na ręce pana Przewodniczącego dotyczący wyko-

rzystywania nowo utworzonej rady sołtysów i osiedlowych przeciw działaniom podejmowa-

nym przez Sołtysa i Radę Sołecką Łomnicy Zdroju. Zwrócił uwagę, że pan Keklak mówi  

o wprowadzaniu w błąd, a to on sam wprowadza w błąd pewne osoby, robi się inspektorem 

samozwańczym, chodzi i sprawdza, chociaż sam nie ma do tego uprawnień. Poinformował, że 

w tej nieformalnej radzie nie ma sołtysów Łomnicy, Kosarzysk, Zubrzyka, osiedlowych z Ma-

jerza i Kokuszki. Powiedział, że jeśli z Kokuszki nie to przeprasza, ale nawet jeśli wymieni się 

cztery osoby to tylu osiedlowych czy sołtysów nie ma. Stwierdził, że rada, która została zawią-

zana jest nieformalna i ci sołtysi oraz osiedlowy powiedzieli, że nie będą brali w tym udziału, 

nie ma żadnego umocowania prawnego do tego żeby w ten sposób pracować. Powiedział, że 

działania wobec Sołtysa Łomnicy są i klub radnych stanowczo się temu przeciwstawia. Zwrócił 

uwagę, że odnosząc się do tego, że mieszkańcy wykonują coś sami to nie na Wierchomli to 

robią, ponieważ wszędzie i w Łomnicy również.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że musi przerwać panu Radnemu, ponieważ to już jest polemika, która nie wnosi 

nic do dyskusji.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił, aby mu nie przerywać, ponieważ chce skończyć wypowiedź. Zwrócił uwagę, że 

swoim pan Przewodniczący jakoś nie przerywa, ale jemu bardzo często. Stwierdził, że pan Ke-

klak mieni się wielkim znawcą i rzeczywiście ma największe doświadczenie jeśli chodzi o by-

cie radnym i powinien tę wiedzę przenieść na teren gminy, ale przez tyle lat tego nie zrobił  

i teraz nagle się uaktywnił podejmując działania przeciwko Sołtysowi Łomnicy Zdroju. 
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Poinformował, że jeśli chodzi o pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie podjęcia 

przez Radę Miejską w dniu 28 listopada uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wy-

nagrodzenia za inkaso, to jeśli pan Radny jest tak zaznajomiony to również powinien nie gło-

sować, a jednak głosował i nie miał nic przeciwko temu.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał pana Radnego, czy nie głosował w uchwale, która mówiła o dietach radnych, a również 

było to w jego sprawie i zwrócił uwagę, że pan Radny bierze dietę radnego.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że jest już koniec roku i pozostało niewykorzystane jeszcze 20 tys. zł na zadania  

z funduszu sołeckiego. Poprosił Burmistrza, aby nie robił trudności z ich wykorzystaniem i dał 

te pieniądze, aby zakupiono płyty, które były by do położenia na przyszły rok.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę mieszkańcowi mówiąc, że temat został wyczerpany. 

 

Zdzisław D. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju      

Zapytał, czy może jeszcze powiedzieć kilka słów.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że tak, ale tylko jedno zdanie.  

 

Zdzisław D. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju      

Powiedział, że przysłuchując się temu wszystkiemu chciałby podziękować panu Keklakowi, 

który wziął go w obronę, czego by się nie spodziewał. Stwierdził, że prędzej spodziewał by się 

tego po swoich radnych Łomnicy, ale nikt nie zabrał głosu względem jego osoby. Powiedział, 

że dla niego jest to bardzo dziwne.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił pana Radnego, aby wypowiadać się bez polemiki.   

 

Wiesław Keklak – Radny  

Stwierdził, że nie zamierza polemizować. Poinformował, że sołtysi działają na podstawie sta-

tutu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej, które działa od 15 lat i właśnie w dniu dzisiej-

szym jadą na spotkanie opłatkowe ze Starostą. Zwrócił uwagę, że sołtysi mogą się zjednoczyć 

i działać, ponadto działają już od wielu lat. Poinformował, że on w tym Stowarzyszeniu jest już 

od 5 lat, od momentu kiedy został sołtysem, natomiast wszyscy nowi sołtysi mają prawo do 

niego dołączyć. Odczytał fragment statutu Stowarzyszenia. Powiedział, że każdy kto został soł-

tysem czy radnym z automatu jest członkiem po potwierdzeniu tego wnioskiem. Zwrócił 

uwagę, że ma właśnie kilka wniosków, ale jeśli ktoś nie chce to trudno, ale wszyscy są repre-

zentantami tego społeczeństwa i prawnie się spotykają i jest tylu sołtysów ile chce przychodzić 

i działać na rzecz społeczeństwa. Powiedział, że działają w większej organizacji, aby być sil-

niejsi i m.in. to właśnie to Stowarzyszenie wywalczyło ustawę o funduszu sołeckim, dzięki 

której od 20-40% gmina dostaje zwrotu ze Skarbu Państwa.  

 

Jan Toczek – Radny  

Stwierdził, że niepotrzebnie została wywołana jakaś różnica zdań, ponieważ budżet sołecki to 

nic innego jak budżet całej gminy i skoro następują zmiany to rada sołecka ma prawo podjąć 



13 
 

uchwałę i przesunąć środki na zadania. Zwrócił uwagę, że na sali jest wielu sołtysów i osiedlo-

wych z wieloletnim doświadczeniem i niejednokrotnie zdarzała się sytuacja, że środki te zostały 

przesunięte zupełnie na inne zadanie niż było to zaplanowane. Powiedział, że nawet w ostatniej 

kadencji pan Wiesław Keklak dobrze wie, że również przesuwał te środki i nikt z tego tytułu 

nie robił problemów. Zwrócił się do pana Burmistrza z prośbą raczej o wsparcie działań podej-

mowanych przez sołtysów i osiedlowych, aby środki, które są przeznaczone na te zadania były 

rzeczywiście przeznaczane, a gdyby nie udało się zrealizować jednego zdania to są inne po-

trzeby. Stwierdził, że nie rozumie tego, że nastąpiła taka kłótnia miedzy radnymi, ponieważ 

budżet jest realizowany tak samo jak budżet gminy i te środki mogą być przesunięte w każdy 

sposób.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Powiedział, że tutaj chodziło głównie o to, że nie było uchwał rady sołeckiej i nie zostały za-

chowane terminy, w których dane przedsięwzięcie powinno być zrealizowane. Zwrócił uwagę, 

że ze wszystkim pozostałym się zgadza.    

  

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zwracając się do mieszkańca Łomnicy stwierdził, że bardzo ciężko jest mu zabrać głos mając 

na uwadze fakt, że Łomnica to wioska tak bardzo zagęszczona, drogi idą koło samych domów 

np. na osiedle Chowańce, Wnęki, Żywczaki. Powiedział, że owszem przeszkadza mu to, ale co 

może zrobić, nie może patrzeć na świat przez dziurkę od swojego klucza, najważniejsze jest to, 

aby tam nie jeździły ciężkie samochody czy tiry.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał zgłaszająca się osobę, kogo reprezentuje.  

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Poinformowała, że reprezentuje Osiedle Majerz.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że Przewodniczący Zarządu Osiedla jest inny.   

 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Poinformowała, że ma upoważnienie na piśmie i jest członkiem Zarządu Osiedla. Zwracając 

się do pana Radnego Keklaka stwierdziła, że powiedział on nieprawdę, ponieważ żaden osie-

dlowy ani sołtys nie staje się z automatu członkiem Stowarzyszenia. Powiedziała, że sołtysi  

i osiedlowi mogą działać tak jak działają, ale na posiedzeniu Zarządu zastanawiano się jaka jest 

podstawa prawna, regulamin czy statut, na jakiej postawie pan Keklak jest przewodniczącym. 

Zwróciła uwagę, że nie mają oni prawa decydować o kwestiach finansowych, ponieważ jest to 

w gestii Rady Gminy. Zauważyła, że pani Maria ochoczo komentuje ciągle jej przerywając.  

Powiedziała, że tak jak powiedział pan Keklak, a wcześniej pan Burmistrz, że będą dzielone 

środki na drogi i te decyzje będą podejmowane przez tę grupę. Stwierdziła, że owszem propo-

zycje mogą oni zgłaszać, ale po co w takim razie zgłaszane jest przez osiedlowych i sołtysów 

zapotrzebowanie na roboty wykonywane w sołectwach. Stwierdziła, że występuje tutaj jakiś 

dualizm. Zapytała na jakiej postawie prawnej grupa ta będzie decydować o podziale środków.  

 

Maria Kulig – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Miasto  

Przeprosiła za spóźnienie. Powiedziała, że widzi, iż są pewne nieprawidłowości w informacji 

dotyczącej spotkań sołtysów i osiedlowych. Zwrócił uwagę, że owszem spotykają się raz  

w miesiącu, tak zadecydowali podczas pierwszego spotkania, został wybrany w głosowaniu 
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tajnym przewodniczący, którym został pan Wiesław Keklak, zastępcą został pan Andrzej Ja-

mrozowicz, pan Ściegienny został sekretarzem, natomiast ona została zastępcą sekretarza. Po-

wiedziała, że ukonstytuowali się i jak najbardziej są podejmowane sprawy dotyczące sołectw  

i osiedli. Odczytała protokół z ostatniego spotkania w dniu 17 grudnia, którego  nawet jeszcze 

nie przeczytał pan przewodniczący, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co to oni nie wyprawiają 

na tych spotkaniach. Stwierdziła, że nie dzielili żadnych środków tylko omawiali zadania. Po-

prosiła o sprostowanie tych pomówień, a to, iż sołtysi i osiedlowi się spotykają to bardzo do-

brze. Zwróciła uwagę, że nie ma zakazu i spotykają się wszyscy. Poinformowała, że pan Sołtys 

Łomnicy również był na jednym spotkaniu.  

 

Ad. 2. Zakończenie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podziękował wszystkim za przybycie. Powiedział, że po zakończeniu obrad odbędzie się krótki 

spotkanie opłatkowe. Zakończył obrady XVII Sesji Rady Miejskiej.  

 

 

Na tym zakończono obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Adam Musialski 

 

 

 

Protokołowała 

Magdalena Nieć  


