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PROTOKÓŁ NR 18/2020 

z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się 24 stycznia 2020 r.  

o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczyło 14 radnych, nieobecny 

Długosz Krzysztof. Sesję prowadził Adam Musialski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

CZEŚĆ I - WSTĘPNA 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Dokonał otwarcia obrad Sesji. Odczytał porządek obrad wraz z proponowaną zmianą poprzez 

dodanie w CZĘŚCI II – PODJĘCIE uchwał punktu 22 o treści: „22. Uchwała w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa dla Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój na rok szkolny 2019/2020”. Zapytał, czy są jakieś propozycje co do porząd-

ku obrad.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że chciałaby złożyć wniosek formalny. Zgłosiła sprzeciw wobec podejrzanych 

działań mających na celu manipulowanie składami komisji, które dotyczą próby oddelegowa-

nia do Komisji Skarg i Wniosków Radnego Keklaka. Zwróciła uwagę, że można zastanowić 

się jakie zasługi ma ten kandydat, że Sesja musi ingerować w wewnętrzne sprawy Komisji, 

jak dotychczas wywiązującej się z zadań statutowych, a jej praca nie ucierpi z powodu rezy-

gnacji jednego członka. Powiedziała, że wymagania statutowe, co do ilości jej członków są 

dwukrotne, a ta decyzja ogranicza prawa radnych pracujących w danej kolektywie. Stwierdzi-

ła, że wnioskodawca uchwały nie konsultował się co do swoich zamierzeń wprowadzając 

kontrowersyjną kandydaturę krytykowaną na posiedzeniu Komisji w dniu 22 stycznia 2020 r. 

Zwróciła uwagę, że chcąc udowodnić powyższe uzasadnienie proszą Przewodniczącego Rady 

o ustosunkowanie się do następujących pytań: 

1) co oznacza w uchwale słowo „konieczność dokonania zmiany w składzie osobo-

wym Komisji”?, 

2) jaki przepis określa ilość członków Komisji,  

3) czy Przewodniczący Rady konsultował się z członkami Komisji w sprawie przed-

miotowej uchwały. 

Stwierdziła, że motywacja Radnego Keklaka, że ma chęć uczestnictwa w pracach Komisji to 

mało by zostać aktywnym jej członkiem. Powiedziała, że Radny Keklak jest wszechwiedzący 

pod względem pełnionych funkcji. Zwróciła uwagę, że dziwi fakt, iż wzorowy Sołtys wzglę-

dem oceny Burmistrza mistrzowsko godzi tę pracę z aktywnością w trzech Komisjach pro-

blemowych, szefuje tajemniczemu stowarzyszeniu sołtysów i jeszcze wyraża chęć pracy  

w czterech Komisjach. Stwierdziła, że za to dziękują, ale w sprawie przedmiotowej uchwały 

jako klub radnych składają wniosek formalny o odrzucenie tej uchwały w całości wraz z uza-

sadnieniem Radnego Lewickiego, który zabiegany zapomniał skonsultować swojej opinii  

z kolegami radnymi.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jest możliwość zgłoszenia kontrkandydata. Zwrócił uwagę, że jak wiadomo 

Komisja rozpatruje skargi i wnioski, więc jak można rozstrzygać skoro jest parzysta liczba 

osób. Stwierdził, że dlatego między innymi jest piętnastu radnych, aby nigdy nie było takiej 
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sytuacji, że będzie remis w głosowaniu. Powiedział, że dlatego chce dać szansę, aby Komisja 

w momencie podejmowania decyzji miała możliwość decydowania, a nie było sytuacji pato-

wej. Zwrócił uwagę, że jest możliwość zgłoszenia kontrkandydata.  

 

Justyna Deryng – Radna    

Powiedziała, że chciała zwrócić uwagę, iż nie można ograniczać udziału radnych w komi-

sjach, więc jeśli pan Wiesław Keklak czuje taką potrzebę, aby pracować w tej Komisji nie ma 

prawnej możliwości zablokowania tego. Stwierdziła, że jeśli chodzi o słowo konieczności to 

chodzi o to, że musi być podjęta taka uchwała, aby mógł on prawnie w tej Komisji funkcjo-

nować i nie może być to samowolka i dobrowolność. Powiedziała, że jeśli jeden radny może 

zrezygnować to drugi może wyrazić chęć uczestnictwa w tej Komisji, a to Rada podejmuje 

decyzje i jeśli będzie większość głosów za to pan Keklak będzie do tej Komisji należał, a jeśli 

głosów przeciwko będzie więcej to nie będzie on w tej Komisji. Przypomniała, że ona jest  

w czterech Komisjach i nikt z radnych nie był temu przeciwny.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Przypomniał, że w grudniu powstał klub radnych o nazwie „Gminna Prawda” i w związku  

z zapisem w statucie § 95 pkt 3 mówi, że „Przedstawiciel każdego klubu wchodzi w skład 

Komisji Rewizyjnej oraz w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.” Zwrócił uwagę, że 

nikt nie zapytał, o co w szczególności ma pretensje do pana Przewodniczącego Rady, że od 

czasu kiedy powstał ten klub kogo chcieli by dać do Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że  

w związku z tym jedna osoba z klubu powinna brać udział w opiniowaniu budżetu, ale nieste-

ty nie brała. Poinformował, że jako Przewodniczący Klubu radnych zgłasza do Komisji Re-

wizyjnej panią Radną Marię Adamuszek i prosi o rozszerzenie punktu w sprawie zmiany do-

tyczącej Komisji Skarg i Wniosków o Komisję Rewizyjną.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że pan Lis jak zwykle mówi nieprawdę, ponieważ na ostatniej Komisji zapytał 

pana Radnego Jana Toczka dlaczego do dnia Komisji grupa, która powołała Klub radnych nie 

zgłosiła kandydata do Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że pan Radny Toczek oświadczył, iż 

nie będzie kandydował, ale nie mają kandydata.  

 

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 14 radnych i w związku z tym 

Rada może podejmować prawomocne uchwały. Po dokonaniu sprawdzenia obecności poddał 

pod głosowanie wniosek pani Radnej Adamuszek, aby skład Komisji pozostał jak dotychczas.   

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że mówiła o zdjęciu uchwały z porządku obrad.  

 

Mariusz Lis – Radny 

Poprosił, aby słuchać co mówią radni.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowaniu wniosek pani Radnej Adamuszek o zdjęcie z porządku obrad punktu 

18.  
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Wniosek został odrzucony, 4 – za, 10 – przeciw (protokół z imiennego głosowania stano-

wi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

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

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

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

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej.  

 

PROTOKÓŁ NR 17/2019 z XVII Sesji Rady Miejskiej - przyjęto 12 – za, 2 - wstrzymu-

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

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Przywitał wszystkich obecnych. Poinformował, że ostatnia Sesja Rady miała miejsce 20 

grudnia minionego roku. Przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej informując, 

że:  

− 4 i 5 stycznia miały miejsce zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP 

z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, czyli w Wierchomli, Głębokiem, Łomnicy 

Zdroju i Kosarzyskach. 

− 7 stycznia odbyła się rada budowy Nakła, a w drugiej połowie dnia spotkanie ze 

wszystkimi pracownikami MZGKiM. 

− 12 stycznia przez cały dzień trwał w Piwnicznej 28 finał WOŚP. Powiedział, że dzięki 

zaangażowaniu wolontariuszy oraz datkom mieszkańców i gości udało się zebrać na 

ten cel kwotę 29 828, 37 zł. Przypomniał, że zbierano na zakup najnowocześniejszych 

urządzeń do ratowania zdrowia i życia dzieci potrzebujących różnego rodzaju opera-

cji. Powiedział, ze witym dniu miał również miejsce Bieg Morsa współorganizowany 

przez Telewizję Beskid oraz Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój.   

− 13 i 15  stycznia odbyły się dwa spotkania z jednym z podatników gminy w sprawie 

bieżącej współpracy oraz rozliczeń wobec gminy, zadłużenie tego podatnika zmniej-

szyło się mniej więcej do kwoty 50% zaległości. Stwierdził, że liczy na dalszą współ-

pracę podmiotu i w miarę możliwości na realizację spłaty tego zadłużenia do zera. 

− 15 stycznia miało miejsce spotkanie z przedstawicielem PGW Wody Polskie w Mu-

szynie w sprawie planów inwestycyjno – porządkujących przewidzianych do realizacji 

na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2020.    

− 16 stycznia odbyły się spotkania z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Mia-

sta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem przygotowania placówek do budżetu na rok 2020, 

w tym informacja o planie zmiany sieci szkół i przedszkoli. Powiedział, że w tym dniu 

wieczorem było również spotkanie z kadrą przedszkoli w związku ze wspomnianymi 

planami. 

− 18 stycznia odbyło się spotkanie z sołtysami ze Stowarzyszenia Ziemni Sądeckiej  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.  

− 19 stycznia uczestniczył w jasełkach wychowanków świetlicy w Zubrzyku.  
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− 21 stycznia odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z Przedszkoli nr 1 i 3 na wniosek 

Dyrektor Przedszkola nr 3.  

− W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami samorządów Po-

wiatu Nowosądeckiego w sprawie zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Krakowie doty-

czących wprowadzenia zmian w ramach programu ochrony powietrza. Powiedział, że 

jako samorządowcy zebrali się by zanegować zadania, które zleca Urząd Marszałkow-

ski w Krakowie, a na które nie przeznacza ani jednej złotówki, a domaga się aby gmi-

ny znalazły te nie małe złotówki w swoich budżetach. Zwrócił uwagę, że w związku  

z tą trudna sytuację, która jest na razie w fazie wstępnej rozmów w dniu dzisiejszym 

odbywa się spotkanie wójtów i burmistrzów i temat ten będzie poruszany w Krakowie. 

Powiedział, że dlatego zobligował Zastępcę, aby uczestniczył w tym spotkaniu za-

miast tu tajna Sesji, aby wzmocnił głos wszystkich samorządowców by za jakiś czas 

nie okazało się, że gminy są obciążone kolejnymi zadaniami, na które nie ma zabez-

pieczonych środków.  

 

Powiedział, że chciałby skrótowo przedstawić informację o podjętych działaniach i poinfor-

mował, że: 

− gmina podpisała umowę i przekazano tereny pod realizację dwóch zadań związanych 

z przebudową dróg w Młodowie i Zubrzyku w ramach pozyskanego dofinansowania  

z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiedział, że przebudowa ta według planu za-

kończy się 10 lipca br., wykonawcą robót jest firma ZIBUD z Nowego Sącza. 

− Trwają rozmowy z firmą Tauron w sprawie modernizacji oświetlenia drogowego na 

terenie gminy Piwniczna-Zdrój, które ma na celu z jednej strony unowocześnienie in-

frastruktury, co pozwoli to na regulację oświetlenia, a co za tym idzie pewne oszczęd-

ności w budżecie gminy.  

− Gmina wystąpiła do GDDKiA celem doświetlenia trzech przejść dla pieszych na tere-

nie Rynku w Piwnicznej-Zdroju i wszystkie te trzy przejścia będą w tym roku doświe-

tlone, oczywiście będzie to współfinansowanie z budżetu gminy.  

− Wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich celem podjęcia kroków związanych  

z budowa ciągów dla pieszych na terenie osiedla Twarogi oraz na terenie Wsi Zubrzyk 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971.   

− Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o remont nawierzchni drogi po-

wiatowej w miejscowości Kosarzyska. Zwrócił uwagę, że Powiat do spółki z Miastem 

i Gminą Piwniczna-Zdrój projektuje remont drogi w miejscowości Wierchomla – cały 

ciąg pieszy i jezdny. 

− Zostały złożone wnioski na usuwanie klęsk żywiołowych na zadania remontu drogi 

Sucha Dolina, Skorupy – Walczaki, Łomnica – Króle, Witkowskie, Łazy – Piwowary. 

Zwrócił uwagę, że w celu uzyskania dofinansowania z programu usuwania klęsk ży-

wiołowych drogi muszą być ujęte w protokole szkód popowodziowych, który został 

zweryfikowany przez komisję powołaną przez Wojewodę i wykazane drogi są w pro-

tokołach w latach 2010 – 2011.  

− W związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt „Jeżdżę z głową” chciałby 

przypomnieć, że wartość projektu to 33 450 zł, dofinansowanie 12 400 zł, udział wła-

sny gminy 21 050 zł, w tym wpłaty rodziców 5 tys. zł. W projekcie uczestniczyć bę-

dzie 50 uczniów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, zajęcia będą odbywać się 

na stokach w Kokuszce, Wierchomli i Suchej Dolinie, wyłoniono już wykonawców, 

nauka jazdy rozpocznie się 30 stycznia i będzie trwać do 9 lutego.   

− Jeśli chodzi „Karnet mieszkańca” informacja znajduje się na stronie internetowej oraz 

na facebooku, że wraz ze Stacją Narciarską w Wierchomli gmina zaprasza mieszkań-

ców do skorzystania z zimowej oferty na zniżkowy czterogodzinny karnet narciarski, 
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szczegóły oferty na stronach internetowych. Podał ceny karnetów zwracając uwagę, ze 

generalnie każda pozycja jest tańsza o 10 zł, na tyle można było się umówić ze stacją.  

− Uczniowie szkół, które zdeklarowały udział w projekcie S-COOL Karnet mogą zaku-

pić w kasie Stacji Narcisrkiej karnet w cenie 20 zł za trzy godziny jazdy, na postawie 

ważnej legitymacji szkolnej.   

Powiedział, że w dniu dzisiejszym Rada pochyli się nad dość istotnym tematem opłaty za 

śmieci. Zwrócił uwagę, że na Komisję przedstawił projekt uchwały bez wskazania konkretnej 

stawki opłaty wraz z danymi wskazującymi koszty odbioru odpadów przygotowanymi przez 

Dyrektora MZGKiM i pracowników UM. Poinformował, że zaproponowane stawki wiążą się 

ze wzrostem kosztów utrzymania gospodarstwa domowego i wszyscy mają tego świadomość, 

dlatego też prosi radnych o dokładną analizę zaistniałej sytuacji, a przy okazji skoro jego głos 

słyszą mieszkańcy chciałby, aby była świadomość, że temat jest wywołany nie przez Burmi-

strza, ani nie przez Radę Miejską, ale jest to temat ogólnopolski i problem, nad którym należy 

się pochylić. Zwrócił uwagę, że oprócz tego, że dzisiaj będzie dyskusja na temat stawki i no-

wych regulaminów to w ciągu roku będzie analizowane jak uszczelnić system i jak zrobić, 

aby mieszkańcy płacili sprawiedliwie za swoje śmieci. Poinformował, że wraz z Zarządem 

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych wystosowano do Prezesa Rady Ministrów negatywne 

stanowisko w sprawie gwałtownego wzrostu cen za unieszkodliwienie odpadów wraz z pro-

pozycją wsparcia przy rozwiązaniu zaistniałego problemu.  

Odnosząc się do arcyważnego tematu przedszkola poinformował, że pochylano się nad tym 

już w ubiegłym roku i udało się w ciągu okresu wakacyjnego otworzyć dwa oddziały przed-

szkolne w SP nr 1. Powiedział, że idąc za tym sukcesem i chcąc dalej poprawić sytuację wa-

runków lokalowych dla pozostałych dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli nr 1 i 3, 

od 1 września 2020 r. gmina zapewni wszystkim dzieciom możliwość kontynuowania wy-

chowania przedszkolnego, w tym rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w 

budynku SP nr 1 w Piwnicznej-Zdroju. Poinformował, że obecnie funkcjonują tam dwa od-

działy, przy wykonaniu koniecznych remontów oraz pozyskaniu opinii utworzone przedszko-

le będzie tworzyło Zespół Szkolno – Przedszkolny. Zwrócił uwagę, że również od 1 września 

2020 r. w utworzonym Zespole Szkolno – Przedszkolnym zapewni się możliwość kontynuacji 

zatrudnienia pracownikom zatrudnionym obecnie w przedszkolach nr 1 i 3, zarówno nauczy-

cielom jak i kadrze obsługi. Poinformował, że zajęcia edukacyjne i opiekuńczo- wychowaw-

cze będą dostosowane do wieku dzieci. Powiedział, że ponieważ zmierza to do poprawy wa-

runków dzieci prosi o wsparcie tych i wyciszenie ewentualnych niepotrzebnych emocji, które 

są na terenie gminy. Zapewnił, że wszelkie wątpliwości rodziców już były i będą wyjaśniane 

na kolejnych spotkaniach. Powiedział, że nie będzie łączenia klas w SP, nie wydłuży się czas 

nauki, wszystkie zajęcia łącznie z pozalekcyjnymi będą kończyć się jak dotychczas, na co ma 

zapewnienie Dyrektora SP nr 1, który zrobił stosowne wyliczenia. Zwrócił uwagę, że plano-

wana lokalizacja placu zabaw nie będzie kolidować z zajęciami lekcyjnymi, po jednej stronie 

mówi się o placu zabaw dla małych dzieci, ponieważ będą dwa i po jednej stronie sa okna 

przedszkola, a po drugiej korytarz.  

Poinformował, że koszt referendum gminnego 15 grudnia 2019 r. i wyniósł on 20 tys. zł plus 

drobiazgi związane z obsługa tutaj w Urzędzie. Z racji tego, że zostało na to poznaczone 20 

tys. zł, w tym się to zamyka. Powiedział, że Rada obraduje dzisiaj nad projektem budżetu, 

dochody wynoszą 52 521 364 zł, dochody majątkowe 7 025 976 zł, wydatki na ten rok 

54 175 522 i w tym budżecie zaplanowano wstępnie następujące inwestycje:  

− Przebudowę drogi we Wsi Młodów na długości 675 m i we Wsi Zubrzyk na długości 

274 m w ramach pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych, wysokość 

dofinansowania 917 869 zł. 

− Budowa trasy rowerowej Eurovelo łączącej Starą Lubownię, Chmelnicę, Muszynę, 

Piwniczną-Zdrój i Rytro i która biegnie dalej do Starego i Nowego Sącza. Powiedział, 
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że w ramach projektu na Radwanowie zostanie odcinkami poszerzona droga, a na wy-

sokości Szkoły Podstawowej zostanie wydzielony chodnik, trasa rowerowa koło base-

nów, postawnie miejsce odpoczynku dla rowerzystów wyposażone w stację ładowania 

rowerów elektrycznych. Poinformował, że projekt jest finansowany całości z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Województwa Małopolskiego, jego 

koszt to 6 102 367 zł, realizacja zadania ma się odbyć do 2022 roku.   

− Realizowane jest zagospodarowanie terenu Nakła wraz z budową tras wielofunkcyj-

nych 2 w tym kładki rowerowej przez rzekę Poprad w ramach dofinansowania z RPO 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, wartość zadania 10 mln zł, dofi-

nansowanie nie więcej niż 5 993 413 zł, więc różnica jest po stronie gminy. Poinfor-

mował, że na realizację zadania umowa została podpisana z firmą BMD z Nowego 

Sącza. Zwrócił uwagę, że celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności Miasta  

Gminy Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jej turystycznej i gospodarczej funkcji po-

przez wykorzystanie istniejących zasobów i potencjału. Powiedział, że w ramach pro-

jektu postaje ciąg spacerowo – biegowy, zostaną zamontowane ławki i kosze, a cmen-

tarz choleryków zostanie zagospodarowany poprzez budowę niskiego ogrodzenia 

wraz z tablicą informacyjną zawierającą dane o historii cmentarza. Poinformował, że 

już powstał pumptruck, urządzenie do streetwork, a istniejąca zieleń zostanie zago-

spodarowana, natomiast teraz tzw. komunaliki zostanie na powierzchni 500 m2 utwar-

dzony kostka brukową i doświetlony/ Powiedział, że postaje już najważniejsza część – 

budynek sanitarny dla obsługi przedmiotowej inwestycji, który jest uszczegółowiany  

o infrastrukturę wewnętrzną. 

− Remont dróg na terenie Miasta i Gminy, na które udało się przeznaczyć w budżecie 

środki w wysokości nie większej niż 400 tys. zł, poprosił o zrozumienie. Powiedział, 

że budżet został zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową i taka kwota 

gmina może operować. Zwrócił uwagę, że zmieszczono w budżecie budowę wodocią-

gu na Nakle, dokończenie budowy remizy OSP w Wierchomli, wykonanie projektu 

kanalizacji w Łomnicy Zdroju, wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 

mostu w kierunku osiedla Rewałówka, wykonanie dokumentacji technicznej na prze-

budowę ulic Kolejowej, Halnej, Chrobrego, Rzeszutka, Ogrodowej Rynek i Źródlana, 

w celu podniesienia atrakcyjności naszego uzdrowiska, wykonanie projektu ścieżki 

deptaka na lewym brzegu Popradu w kierunku nowobudowanej kładki, remont scho-

dów w kierunku rzeki Poprady przy ul. Kościuszki wraz z projektem wymiany zieleni. 

Zwrócił uwagę, że chciałby powoli zacząć podnosić walory uzdrowiskowe naszego 

kurortu nie tylko na papierze, ale wizualnie stworzyć w Piwnicznej miejsce do którego 

ludzie chcieli by przyjść nie jeden, ale kilka razy. Powiedział o kolejnych zadaniach, 

czyli wykonaniu projektu zabezpieczenia osuwiska koło Piekoszewskiej w Łomnicy, 

opracowanie strategii w ramach elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-

Zdrój, an które gmina otrzymała 100% dofinansowania z NFOŚiGW w wysokości 50 

tys. zł.  

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

wspólnie z partnerami realizowany jest projekt wsparcia działalności MŚP z branży 

gospodarczej, w ramach którego gmina będzie promowana na międzynarodowych 

ogólnopolskich targach turystycznych oraz ogólnopolskiej telewizji, radiu i internecie. 

Ponadto w ramach tego projektu gmina przystępuje do realizacji dwunastominutowe-

go filmu promocyjnego, który będzie dostępny w internecie i telewizji oraz wykorzy-

stywany na targach. Zwrócił uwagę, że gmina będzie również promowana podczas 

maratonów rowerowych i biegowych, które są już zaplanowane w działaniach promo-

cyjnych na ten rok.  
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Powiedział, że szczegółowo budżet omówi oczywiście pani Skarbnik Zofia Kulig, ale gmina 

już uzyskała pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zwrócił uwagę, że jest to 

budżet, pod którym złożył swój podpis, ale jest to praca zespołu ludzi, każdy wniósł jakąś 

cegiełkę. Stwierdził, że na pewno chciało by się więcej, na pewno jest to budżet trochę za 

krótkiej kołderki, ale jeśli wszyscy w miarę się przytulą i każdy nie będzie ciągnął na swoją 

stronę to na pewno uda się zrealizować większość zadań. Powiedział, że te działania pozwolą 

na to, aby realnie zacząć oddłużać gminę i wzmacniać budżet na przyszłe lata w ten sposób, 

aby można skorzystać z zewnętrznych, sensownych dofinansowań. Zwracając się do radnych 

poprosił o pochylenie się nad tym tematem i pozytywne odniesienie się do tego budżetu. Po-

wiedział, że wie, iż będą emocje, ponieważ każdy patrzy na temat inaczej, ale prosi, aby spoj-

rzeć na to wszyscy razem. Zapewnił, że w ciągu roku obiecuje masę spotkań, na których bę-

dzie można analizować, które zadania zawęzić, a które poszerzyć, ale trzeba to zrobić wspól-

nie na zasadzie, że zgoda buduje.      

 

Ad. 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że również przewodniczący rad gmin i powiatów wystosowali pismo o podob-

nym charakterze jak burmistrzowie do rożnych instytucji, które maja wpływa na wysokość 

opłaty za odpady komunalne. Zwrócił uwagę, że takie pismo zostało wysłane już w miesiącu 

grudniu. Poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady Miejskiej wpłynęła na-

stępująca korespondencja: 

1) Pismo Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 13 

stycznia w sprawie stanowiska Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  

w sprawie postulowanych zmian w systemie gospodarowania odpadami, 

2) Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 stycznia w sprawie przedłożenia 

dokumentów i informacji dotyczących podjęcia uchwały w sprawie poboru podatku 

od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, określenie in-

kasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

3) Pismo Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódz-

kiego z dnia 13 stycznia w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego wąt-

pliwości co do prowadzenia działalności gospodarczej przez Burmistrza Dariusza 

Chorużyka,  

4) Stanowisko Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski z dnia 7 stycznia 

w sprawie problemów związanych z gospodarką odpadami po wprowadzeniu zmian  

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

5) Pismo Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódz-

kiego z dnia 17 stycznia w sprawie odniesienia się do twierdzeń zawartych w skargach 

pani Radnej Marii Adamuszek oraz przesłania protokołów z Sesji, 

6) Zawiadomienie Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego z dnia 13 stycznia dotyczące wszczęcia postępowania nadzorczego doty-

czącego kontroli legalności Uchwały Nr XVII/126/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa dla Miasta i Gminy Piwniczna-

Zdrój na rok szkolny 2019/2020,  

7) Pismo z dnia 17 stycznia w sprawie doręczenia odpisu Wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie dotyczącego skargi Prokuratora Rejonowego w Mu-

szynie na uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,    
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8) Pismo mieszkanki Piwnicznej-Zdroju z dnia 20 stycznia skierowane do Przewodni-

czącej Komisji Rewizyjnej w sprawie wyjaśnienia powodów nieprzeprowadzenia w 

2019 r. kontroli MZGKiM wynikającej z planu pracy, 

9) Pismo czterech przedstawicieli sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z dnia 

20 stycznia w sprawie bezprawnych działań grupy sołtysów i przewodniczących za-

rządów osiedli. Kserokopie pisma radni otrzymali na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady.    

10) Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 stycznia informujące o wniesieniu 

skargi na uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i po-

datku rolnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia 

za inkaso do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Powiedział, że korespondencja znajduje się w biurze Rady Miejskiej i kto chce ma prawo 

zapoznać się z ich treścią. Poinformował, że Stowarzyszenie „Nasz Dom” zaprasza na jasełka 

pt. „Polskie Betlejem” w dniu 2 lutego o godz. 16.00 w MGOK – u. Poprosił Przewodniczącą 

Komisji Społecznej o odczytanie protokołu.  

 

Ewa Liber – Radna  

Odczytała protokół nr 5/2019 z wyjazdowego posiedzenia Komisji społecznej z dnia 15 listo-

pada 2019 r. wraz z załącznikiem (kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 6. Oświadczenia radnych powiatowych.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Przywitał Radnego Powiatu Nowosądeckiego pana Stanisława Sułkowskiego.  

 

Stanisław Sułkowski – Radny Powiatu Nowosądeckiego 

Powiedział, że jest wykonywana dokumentacja na drogę powiatową w Wierchomli i prawdą 

jest, że wykonywane jest to razem z Urzędem Miasta, optymistycznie można powiedzieć, że 

termin realizacji tego zadania to przyszły rok. W sprawie drogi w Kosarzyskach powiedział, 

że również jest to priorytetem, wspólnie z radnymi z Doliny Popradu będą o tę drogę walczy-

li, ale wszystko zależy od funduszy. Zwrócił uwagę, że bardzo ważną dla niego sprawą jest 

ukończenie chodnika w Łomnicy. Stwierdził, że z przykrością musi powiedzieć, że w tamtym 

roku powiat na Dolinę Popradu zbyt dużych pieniędzy nie przekazał i mówi to z bólem serca, 

ponieważ radnych z tego terenu jest dość dużo i nie wie, czym jest spowodowane to, że ani 

Piwniczna, ani Rytro, ani Krynica, ani Muszyna nie miały realizacji zadań, które powinny być 

dokończone. Zapewnił, że będą walczyć, aby w tym roku zadania te były zrealizowane przez 

powiat, wyraził nadzieje, że się to uda zrealizować dla dobra mieszkańców, a w szczególności 

pań i panów radnych. Poinformował, że spotkał się z panią kierownik Wód Polskich i chciał-

by na początku marca zrobić spotkanie na terenie Gminy Piwniczna. Poprosił, aby radni, soł-

tysi, przewodniczący przygotowali swoje wnioski, gdzie należy podjechać, co jest do obej-

rzenia, do poprawienia. Powiedział, że dostarczy te wnioski, aby byli mniej więcej przygoto-

wani, o czym będą rozmawiali, gdzie pojadą i co trzeba będzie zrobić, aby dogadać się z Pol-

skimi Wodami. Wyraził nadzieję, że uda się to w jakiś sposób zrealizować. Złożył życzenia 

wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Poprosił o ewentualne pytania, ponieważ się spieszy. 

 

Nie było pytań. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady Miejskiej  

Podziękował za przybycie.      
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CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

Ad. 1. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020. 

 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jak wiadomo opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna.  

 

Radni otrzymali kserokopię opinii, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych Komisji.  

 

b) opinia Komisji Rewizyjnej 

 

Kazimiera Sikorska – Przewodnicząca Komisji  

Poinformowała, że Komisja Rewizyjna wydała opinię pozytywną.  

 

Radni otrzymali kserokopię opinii, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

c) opinia Komisji Finansów i Gospodarki 

 

Justyna Deryng – Przewodnicząca Komisji  

Poinformowała, że Komisja Finansów i Gospodarki wydała jednogłośnie opinię pozytywną  

z zawartymi uwagami.  

 

Radni otrzymali kserokopię opinii, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

d) opinia Komisji Społecznej 

 

Ewa Liber – Przewodnicząca Komisji  

Poinformowała, że Komisja Społecznej wydała opinię pozytywną z uwagami.  

 

Radni otrzymali kserokopię opinii, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

e) dyskusja 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że otwiera dyskusję w sprawie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że odnosząc się do słów pana Przewodniczącego, że pan Lis ciągle mówi 

nieprawdę stwierdził, że nie chce mu odbierać tej domeny. Powiedział, że w sprawie Komisji 

Rewizyjnej pan Przewodniczący nigdy nie powiedział mu nic, a to, że w kuluarach coś do 

kogoś burknie to nie znaczy, że on musi o tym wiedzieć. Poprosił, aby pan Przewodniczący 

nie nazywał go kłamcą jeśli do niego ani słowa jeśli chodzi o tę Komisję nie przekazał,  

a chciałby przypomnieć, że jest Przewodniczącym tego klubu radnych.    
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że to na panu Radnym ciąży obowiązek zgłoszenia kandydata, a nie na nim.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chodzi o dobre obyczaje.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że dobre obyczaje są zapisane w ustawach.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że dobre obyczaje powinny obowiązywać w stosunku do każdego radnego, a nie 

tylko do tych radnych, których pan Przewodniczący lubi więcej lub mniej. Odnosząc się do 

wypowiedzi pana Burmistrza stwierdził, że papier przyjmuje wszystko i piękne słowa w prak-

tyce wyglądają już o wiele gorzej. Powiedział, że pan Burmistrz mówi o wielu rzeczach np.  

o „Jeżdżę z głową”, które jest w tej chwili profanacją, ponieważ na szkołę, która liczy 300 

dzieci dziesięcioro bierze udział w tym projekcie. Zwrócił uwagę, że rodzice są sfrustrowani  

i zawiedzeni tym w jaki sposób te dzieci się dobiera. Powiedział, że sposoby są różne np. cią-

gnięcie losów, ewentualnie przez przypadek. Zwrócił uwagę, że jeśli jest 300 dzieci w szkole, 

a tylko 10 może wziąć udział to szkoda, że gminy nie stać było na pozyskanie większych 

środków tak, aby ta młodzież mogła z tego skorzystać. W sprawie współpracy z powiatem 

zapytał, dlaczego nie ma żadnej drogi, żadnego chodnika przy drogach powiatowych. Zwrócił 

uwagę, że pan Radny powiatowy mówił, że jest gotowa dokumentacja i pozwolenie, ale nie 

korzysta się z tej współpracy. Powiedział, że pan Burmistrz mówił o wątpliwościach na temat 

przedszkola stwierdzając, że „wszystkie będą wyjaśnione, albo już są wyjaśnione”, a jeden  

z mieszkańców był na tym spotkaniu i zapytał o koszty, ale pan burmistrz mu nie odpowie-

dział. Stwierdził, że pan Burmistrz w ogóle nie odpowiada konkretnie na pytania, dużo mówi, 

ale mało rzeczowo, więc mieszkaniec ten wyszedł z tego spotkania, ponieważ był zdegusto-

wany. Stwierdzał, że jeśli chodzi o koszty referendum bardzo dobrze, że pan Burmistrz podał 

te właściwe koszty, ponieważ w ten sposób sprostował swoje własne kłamstwo umieszczone 

na facebooku. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz mówi o budżecie, że każdy włożył do niego 

swoją cegiełkę, ale nie było żadnej rozmowy w sprawie tego budżetu jeśli chodzi o radnych. 

Odnosząc się do tego, co mówiła pani Liber odnośnie protokołów z zebrań w różnych sołec-

twach powiedział, że z tego, co wie nie ma protokołów z zebrań z Kosarzysk, więc jeśli się 

coś przedstawia to trzeba zacząć od swojego podwórka. Poinformował, że w imieniu Klubu 

radnych „Gminna prawda „chciał by przestawić opinię na temat budżetu. Odczytał opinię, 

której kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Powiedział, że chciałby zacy-

tować zarówno pana Burmistrza jak i jedną Radną. Zwrócił uwagę, że jego zdaniem ten bu-

dżet jest taki jak pan Burmistrz mówił o szpachelce, ponieważ są to działania szpachelką, nie 

rozwiązuje się problemów całościowo, ale próbuje załatać tą szpachelką dziury. Powiedział, 

że pani Radna Kazimiera Sikorska w gazecie „Znad Popradu” użyła kiedyś sformułowania 

„nic nie robić, siedzieć i brać pieniążki”, co wtedy uważa, że było nietrafne, ale ten budżet 

właśnie w ten sposób będzie realizowany.  

 

Ewa Liber – Radna  

Powiedziała, że chciałaby wyjaśnić panu Radnemu Lisowi, że Kosarzyska to jest osiedle, nie 

wieś i nie posiadają funduszu sołeckiego, więc nie można było ich kontrolować.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że zebrania osiedlowe obowiązują wszędzie.  
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Ewa Liber – Radna  

Powiedziała, że ona nie jest osiedlową.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że ulica Szczawnicka powstała w wyniku zgłoszeń popowodziowych za 2010 

rok. Poprosił, aby nie przypisywać sobie czegoś na co poprzednicy nie mieli wpływu.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że pan Burmistrz wspomniał o kołderce. Zwrócił uwagę, że z przykrością musi 

stwierdzić, iż była ona bardzo skąpa dla wsi Łomnica Zdrój, do tego dochodzi maleńki fun-

dusz sołecki w kwocie 40 tys. zł. Powiedział, że Łomnica Zdrój posiada 2 tys. ludzi, a inna 

wieś posiada 800 ludzi i ma tyle samo, zapytał jaka to sprawiedliwość, woła to o pomstę do 

nieba. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz chwalił się, że poczynił wielkie oszczędności w wy-

datkach w Urzędzie zwalniając trzy osoby, ale widzi, iż w budżecie zapisane są wyższe kwoty 

na wynagrodzenia niż w roku 2019, a do tego w uchwale śmieciowej zakamuflowano dwa 

wysokopłatne etaty. Stwierdził, że bardzo mu przykro, ale nie może tego budżetu poprzeć.    

 

f) podjęcie uchwały 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/127/2020 – przyjęto, 10 – za, 3 – przeciw, 1 – wstrzymujący się 

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

 

 

Ad. 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gmi-

ny Piwniczna-Zdrój na lata 2020-2039. 

 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Radni otrzymali kserokopię opinii, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

b) dyskusja 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że otwiera dyskusję w sprawie.  

 

Nie było dyskusji w sprawie.  

 

c) podjęcie uchwały 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/128/2020 – przyjęto, 10 – za, 4 – przeciw, (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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Ad. 3. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było pytań.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/129/2020 – przyjęto, 12 – za, 2- przeciw (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było pytań.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 – przyjęto, 11 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrzymujący się 

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

 

Ad. 5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik  

o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letni-

skowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Dokonał otwarcia dyskusji w sprawie. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji ustalono 

stawkę 23 zł i 22 zł jeśli ktoś nie będzie oddawał śmieci biodegradowalnych.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że na Komisji rozmawiano na ten temat dość szeroko, ale pewne kwestie nie do 

końca zostały wyjaśnione. Zwrócił uwagę, że w zeszłym roku ilość ton jeśli chodzi o odpady 

budowlane to 40 ton, natomiast w tym budżecie jest zaplanowane 100 ton. Stwierdził, że ro-

zumie zmianę z 40 na 50, ale skąd 100 ton. Powiedział, że kwota 135 800 zł jest zaplanowana 

na likwidację dzikich wysypisk śmieci. Poinformował, że uważa, iż pod tymi paragrafami 

zakamuflowana jest kwota potrzebna dla Urzędu, aby te środki zostały i pan Burmistrz mógł 

je rozdysponować na inne rzeczy. Powiedział, że obniżenie tych kwot spowodowało by za-

oszczędzenie ponad 200 tys. zł, nie ściągając tych pieniędzy z kieszeni mieszkańca i ta realna 

opłata mogła by mieścić się w 20 zł. Zwrócił uwagę, że zadał pytanie ile dzikich wysypisk 

zostało usuniętych, ale nie otrzymał odpowiedzi i uważa, że kwota 135 800 zł jest za wysoka. 

Powiedział, że padła propozycja jednego z radnych, że lepiej kupić kamery i zrobić zdjęcia, 
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ponieważ te same osoby, które wysypywały śmieci, za które płacą wszyscy to i w tym roku 

też w to samo miejsce je zawiozą, a gmina znowu za to zapłaci. Stwierdził, że może trzeba iść 

w kierunku, aby te osoby karać, ponieważ taka wieść się momentalnie rozchodzi i będzie mia-

ło to bardzo dobry skutek. Powiedział, że reasumując uważa, iż kwota 20 zł to stawka, którą 

bez narażania budżetu gminy zrealizować.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Lis nie był do końca na posiedzeniu Komisji i nie wie jakie były usta-

lenia. Stwierdził, że chyba od następnej Komisji wprowadzi zasadę, że listę obecności radni 

będą podpisywali na końcu, ponieważ sytuacja była taka, iż na końcu Komisji kilku radnych 

było nieobecnych. Poinformował, że pani Barbara Paszkiewicz i Dyrektor MZGKiM udzielą 

odpowiedzi na temat odpadów.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że w ramach technicznej obsługi Sesji pracownicy będą korzystać z dodatkowego 

mikrofonu. Zwrócił uwagę, że do MZGKiM został zlecony zakup kamer na wszystkie auta, 

które obsługują przyjmowanie śmieci nieczystości i w tym roku planowane jest okamerowa-

nie miasta. Stwierdził, że ten temat na pewno nie załatwi sprawy, jeśli nie będzie się uczciwie 

do tego podchodzić, ponieważ nie wie, gdzie te kamery umieszczać. Zwrócił uwagę, że  

w danym miejscu nie będzie śmiecone, a w innym wtedy tak. Powiedział, że prosi, aby nie 

mówić, że te zadania nie będą podejmowane, ponieważ będą. Poinformował, że został zleco-

ny zakup wagi, która będzie ważyła pojazdy ze śmieciami przyjeżdzającymi i wyjeżdżający-

mi, ponadto w ślad za sytuacją, która jest w Polsce i aby ochronić trochę portfele mieszkań-

ców uszczelniony zostaje system. Powiedział, że na Komisji było wyjaśnione, że w roku 2019 

wypracowano 15 nowych deklaracji, być może nie jest to powalająca ilość, ale pojawiło się 

15 nowych umów od podmiotów, ponadto wyłapywani są mieszkańcy, którzy nigdzie nie 

deklarują śmieci. Zwrócił uwagę, że spróbuje wyciągnąć wnioski i doświadczenia z innych 

gmin, aby wesprzeć temat uszczelnienia gospodarki odpadami.  

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM  

Poinformowała, że jeśli chodzi o dzikie wysypiska to w 2019 roku było ich 7, 2 na Zubrzyku, 

2 na Łomnicy, część na Podoliku, na Hanuszowie przy kładce i były one zlikwidowane. Po-

wiedziała, że nie jest to sama utylizacja odpadów, ponieważ są to również koszty ludzi  

i sprzętu.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że jeśli chodzi o założone 100 ton odpadów remontowo-budowlanych to dane 

były brane z poprzednich dwóch przetargów, natomiast w ostatnim przetargu zostało 

uwzględnione 50 ton, ale wartość się nie zmieniła z tego względu, że w ostatnim przetargu 

śmieci zmieszane były wyższe niż w pozostałych dwóch, więc poszło to na pokrycie tych 

odpadów zmieszanych kwota się nie różni. Stwierdził, że tak to wyglądało, nie da się prze-

skoczyć pewnych rzeczy, które są rozstrzygnięte w drodze przetargu, więc na poczet tych 

zmieszanych odpadów zabezpieczono tę kwotę, aby się to bilansowało. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że na środowej Komisji dyskutowano, analizowano wszystkie koszty, kalkulacja 

była robiona na bieżąco i stąd pojawił się wniosek o głosowanie kolejnych stawek, więc radni 

posiadają całą informację. Zwrócił uwagę, że kwota została zmniejszona od tej wyjściowej do 

23 zł, cały czas w uchwale jest wykropkowane, ponieważ to Rada podejmuje decyzję, ale 

prosi, aby uwzględnić możliwości finansowe mieszkańców, ale również sytuację, że pomię-
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dzy drugim a trzecim przetargiem ceny znowu wzrosły. Powiedział, że w zeszłym roku była 

sytuacja drugiego powrotu do naliczania stawek śmieciowych ze względu na to, że w grudniu 

nie przyjęto stawek i wyliczeń przedstawionych wówczas przez MZGKiM. Zwrócił uwagę, że 

bazując na tych błędach przeanalizowano wszystkie koszty, ale te, które są znane dzisiaj, ale 

nie da się uwzględnić kosztów, które mogą się pojawić w przyszłości, sytuacja jest rozwojo-

wa. Powiedział, że to Rada dzisiaj wypracuje złoty środek, ale nie da się zagwarantować tego, 

co będzie w ciągu roku, ponieważ nikt nie ma na to wpływu.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chciałby się odnieść do tego, co mówi pan Przewodniczący o Komisji, że lista 

obecności będzie na końcu. Zwrócił uwagę, że z doświadczeń prowadzenia przez pana Mu-

sialskiego Sesji czy Komisji radni są zdegustowani, ponieważ w zeszłym roku do końca brali 

udział w Komisji i ustalili kwotę zaproponowaną przez pana Jana Toczka, wszyscy ją zaapro-

bowali, ale na drugi dzień pomimo tego pan Burmistrz włożył do budżetu inną kwotę i gło-

sowana była uchwała. Zwrócił uwagę, że odebrano to w ten sposób, że radni są niepotrzebni. 

Poprosił, aby nie dziwić się, że niektórzy są zdegustowani i tak pochodzą do tego tematu. 

Stwierdził, że dla niego nie do pojęcia jest to, że 40 ton kosztuje tyle samo ile 100 ton.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że już wyjaśniał te sprawę, iż w pierwszym przetargu koszt tony śmieci zmiesza-

nych wynosił 602,64 zł, a w trzecim przetargu 621 zł, więc o tyle wzrósł koszt. Zwrócił uwa-

gę, że zmniejszając o te 100 ton wyszła cena niższa, ale biorąc pod uwagę koszty wzrostu 

śmieci zmieszanych pokryła ona w całości to, co zostało zmniejszone. Stwierdził, że nie dało 

się inaczej, a materiały na Sesję poszły już wcześniej, a realne koszty pokazały się dopiero 

później po trzecim przetargu. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że czytane były na początku jakie apele poszły do władz centralnych, aby 

zrobiono coś z odpadami, z uwagi na to, że nie jest to problem tylko Piwnicznej, ale całej 

Polski. Stwierdził, że niestety władze niezbyt pozytywnie podchodzą do tego i tak jak wspo-

minał na poprzedniej Sesji, na spotkaniu w Krakowie pani Dyrektor powiedział, że jest to 

problem samorządów i powinny one rozwiązać ten problem we własnym zakresie, przepro-

wadzić szeroką edukację społeczeństwa, aby były mniejsze ilości odpadów. Zwrócił uwagę, 

że on nie wie jak ona to widzi, ponieważ z roku na rok same wskaźniki pokazują, że ilość 

oddawanych śmieci wzrasta, a nie maleje. Powiedział, że w gminie Pałecznica na jednego 

mieszkańca oddaje się 50 kg śmieci, natomiast w gminie Zakopane 742 kg. Zwrócił uwagę, że 

na wykazie, który był do wglądu głównie gminy turystyczne mają większą ilość odpadów, 

więc albo chcemy się rozwijać turystycznie, albo zamykać przed turystami. Powiedział, że nie 

wie, czy ktoś ze zgromadzonych będzie zadowolony bez względu na to, czy było by to 15, 

czy 20, czy 23 zł, bo w jednakowym stopniu każdego z nas to dotyka, ale niestety trzeba po-

kryć koszty wywozu tych śmieci, w kuluarach również są kłótnie, kilka razy był na rozmo-

wach w obecności Burmistrza z Dyrektorem MZGKiM i chociażby jakim był on cudotwórcą. 

Zwracając się do radnych powiedział, że gmina od tego roku nie ma prawa zarabiać ani do-

płacać, a więc to, że Burmistrz wykorzysta środki ze zbiórki odpadów to już naprawdę cy-

nizm, ponieważ nie ma takiej możliwości i środki te będą szczególnie kontrolowane. Powie-

dział, że niektóre gminy stosują takie manewry, ukrywają koszty osobowe, dopłacają z budże-

tu, ale niedługo to wyjdzie. Poinformował, że pani dyrektor powiedziała, że będą kontrole,  

w niektórych gminach tak już zrobiono, że ukryte koszty osobowe zostały ujawnione i gminy 

płacą kary z tego tytułu. Zwrócił uwagę, że uważa, iż dyskusja nad śmieciami jest pożądana, 

ale podjęcie decyzji leży w gestii Rady. 
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Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że w naszej gminie jest takie stanowisko jak ekodoradca i przede wszystkim 

powinno ono uświadamiać mieszkańców jak ich wybory i codzienne zakupy wpływają na 

produkowane śmieci. Powiedziała, że przede wszystkim powinno się dotrzeć do mieszkańców 

i ich edukować, za przykład podała fakt, że kiedyś na sali obrad butelki były szklane, dzisiaj 

są plastikowe, więc może warto było by wrócić i porozmawiać z Piwniczanką. Stwierdziła, że 

będzie to mniej komfortowe, ale szklane opakowania można wymieniać i można to robić wie-

lokrotnie, a plastikowe wyrzuca się tylko raz. Zwróciła uwagę, że gmina przede wszystkim 

powinna dawać przykład, tym bardziej, że ekodoradca był zatrudniony nie tylko po to, aby 

zajmować się wymianą piecy, ale prowadzić także akcje na terenie gminy i uświadamiać 

mieszkańców, więc również należało by się temu przyjrzeć.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Stwierdził, że Rada musi mieć siłę i ambicję do kształtowania takich uchwał, aby ci co wy-

stawiają więcej śmieci, aby płacili więcej. Powiedział, że trzeba mieć na uwadze fakt, iż ro-

dzina pięcioosobowa zapłaci więcej za śmieci niż za prąd. Stwierdził, że jest to chore i strasz-

ne. Poprosił pana Dyrektora MZGKiM, aby się nad tym pochylił, ponieważ 23 zł to ogromna 

suma. Zwrócił uwagę, że wiadomo, iż nie wszystko zależy od gminy, ponieważ przepisy są 

chore, ale należy szukać tak, aby ludzi tak nie obciążać, ponieważ w górach mieszkają biedni 

ludzie.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że propozycja była 23 i 22 zł, opłata od domku letniskowego nie ulega zmia-

nie.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Zapytała, czy są to segregowane, czy nie segregowane, poprosiła, aby to wyraźnie powie-

dzieć.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że od tego roku nie ma już podziału na segregowane i niesegregowane, wszyscy 

mają obowiązek segregacji. Poinformował, że kto nie będzie segregował będzie kontrolowany 

i naliczona zostanie kara. Poprosił panią Paszkiewicz o wyjaśnienie.  

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM 

Poinformowała, że była to nowelizacja ustawy z września ubiegłego roku, która zakłada, że 

nie ma już możliwości zadeklarowania niesegregowania odpadów i płacenia wyższej stawki, 

wszyscy są obciążeni jedną stawką i mają obowiązek segregacji. Powiedział, że przyjmuje się 

stawkę podwyższoną, która nie jest dobrowolna dla mieszkańców, ale jest w postaci kary, 

która będzie nakładana w momencie kiedy dany mieszkaniec nie wywiązuje się z obowiązku 

segregacji. Zwróciła uwagę, że będzie ona naliczana decyzją, a nie z deklaracji  jest ona usta-

lona jako trzykrotność opłaty wyjściowej. Powiedziała, że 23 zł to kwota, stawka bazowa,  

a w momencie kiedy ktoś kompostuje i zadeklaruje, że nie oddaje odpadów biodegradowal-

nych ma o złotówkę niżej, czyli 22 zł, jest to stawka miesięczna od osoby.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że jeśli chodzi o kompostownik to również niepoważne jest, aby była to złotówka 

miesięcznie za to, że ten kompostownik się posiada. Zwrócił uwagę, że ta kwota powinna być 

o wiele większa, ponieważ niektóre osoby mające kawał zielonej powierzchni do koszenia 



16 
 

zaczną oddawać trawę to te koszty będą o wiele większe i ta stawka jest zbyt niska jeśli cho-

dzi o ulgę za ten kompostownik. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwracając się do pana Radnego powiedział, że było to wyjaśniane na Komisji i zostało wyli-

czone na podstawie ilości oddanej w 2019 roku.   

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM 

Powiedziała, że dużo prościej było by ustalić tę stawkę w postaci doliczenia kosztów miesz-

kańcom, którzy faktycznie oddają biodegradowalne, ale przepis jest sformułowany w ten spo-

sób, że należy obliczyć zwolnienie dla mieszkańców, którzy nie oddają odpadów biodegra-

dowalnych, musi być ono ustalone proporcjonalnie i wyszło ono na poziomie złotówki. 

Zwróciła uwagę, że nie ma dobrowolności w ustalaniu tego, musi być to obniżone proporcjo-

nalnie do kosztów.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Zwróciła uwagę, że chciałaby zadać pytanie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie chce robić wyjątków, ponieważ staną się one regułą.   

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Zapytała, co z popiołami.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że popioły jest to strumień odpadów mieszanych i należy je wrzucać do miesza-

nych, zawsze tak było.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 – przyjęto, 9 – za, 4 – przeciw, 1 – nieoddany, ponieważ 

Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 – przyjęto, 9 – za, 3 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, 1 

– nieoddany, ponieważ Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół 

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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Ad. 7. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 – przyjęto, 10 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, 1 

– nieoddany, ponieważ Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół 

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospoda-

rowaniem i odbieraniem odpadów komunalnych. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 – przyjęto, 10 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, 1 

– nieoddany, ponieważ Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół 

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że w ramach działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przekazuje się 15 tys. 

zł dla Stowarzyszenia „Nasz Dom” na przeciwdziałanie zagrożeniom i alkoholizmowi. 

Stwierdził, że skoro w gminie funkcjonuje Komisja, która się tym zajmuje to dla niego jest to 

dublowanie tego zadania, ponieważ ktoś za to bierze pieniądze, wykonuje te zadania, a dodat-

kowo te role przekazuje się Stowarzyszeniu. Zapytał, dlaczego następuje dublowanie tego 

zadania, czy Komisja będzie rozwiązana i jak to wygląda. Poprosił o wyjaśnienie, ponieważ 

dla niego są to dodatkowe koszty jeśli chodzi o budżet.  

 

Czesław Tomaszewski – Przewodniczący MKRPA  

Powiedział, że w dniu poprzednim temat ten był już poruszany, ale powtórzy to co podniósł 

pan Radny Toczek. Stwierdził, że z pewnością nie jest to dublowanie, ponieważ każdy ze 

złożonych wniosków, który był opiniowany w pełnym składzie Komisji zawiera pewien ele-
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ment, którym zajmuje się Komisja. Zwrócił uwagę, że są to nie tylko działania przeciw alko-

holowe, działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, ale również propagowanie 

zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu w sposób taki, aby jeśli nie uniemożliwiać to 

przynajmniej ograniczać powstawanie patologii związanych z alkoholizmem, a tam gdzie już 

występuje ograniczać. Powiedział, że mógłby szerzej mówić o tym, czym zajmuje się Komi-

sja, ale wszyscy o tym wiedzą i poniekąd z racji tego, że wszystkie wnioski są składane do 

Komisji właśnie dlatego, że zajmują się taką, a nie inną działalnością w pewnej części pokry-

wają się z tym co robi Komisja, ale nie znaczy to jednak, że to dubluje, czy próbuje wyelimi-

nować działania Komisji. Poinformował, że zarządzeniem pana Burmistrza Komisja dała 

ogłoszenie na stronę internetową, jaki był czas składania wniosków, forma, ponadto był wzór 

wniosku jaki należało złożyć. Powiedział, że było to na stronie od listopada do 20 grudnia  

i szczerze mówiąc byli trochę zaskoczeni tak małą ilością złożonych wniosków, ponieważ 

każdy mógł go złożyć, a wpłynęło ich tylko sześć. Stwierdził, że jak na zainteresowanie 

sprawami alkoholowymi w gminie i występującymi przypadkami alkoholizmu i nie tylko to 

trochę mało. Zwrócił uwagę, że w związku z tym Komisja podjęła decyzję jaka jest opisana  

w projekcie planu działania, natomiast jeśli radni uznają, że jest on źle zrobiony to zaopiniują 

go negatywnie i będzie on do zmiany. Powiedział, że jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś szczegó-

łowe pytania dotyczące  tego, co ma być realizowane w projekcie złożonym przez „Nasz 

Dom”, na sali jest pani Prezes, która może się szczegółowo do tego odnieść.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że pan Przewodniczący go nie przekonał, ponieważ przeciwdziałanie alkoholi-

zmowi niepełnosprawnym to według niego przełożenie obowiązków m.in. pana Tomaszew-

skiego i Komisji na Stowarzyszenie „Nasz Dom”. Powiedział, że jak wiadomo budżet jest 

jeden i inne stowarzyszenia miały problemy np. muzeum nie ma środków na to, aby należycie 

funkcjonować. Stwierdził, że dla niego jest to dublowanie obowiązków Komisji, ponieważ to 

Komisja tym właśnie powinna się zajmować.    

 

Czesław Tomaszewski – Przewodniczący MKRPA  

Zwrócił uwagę, że ma wynagrodzenie i nie jest to tajemnica, ponieważ jak każdy inny czło-

nek ma 150 zł brutto za jedno posiedzenie i prosi, aby nie sugerować, że są to jakieś poważne 

pieniądze. Powiedział, że do niego również dotarły informacje, że niektórzy się interesują ile 

bierze jako Przewodniczący, więc podkreśla, że bierze on tyle samo ile każdy członek Komi-

sji. Stwierdził, że czy to dużo, czy mało jest kwestią dyskusyjną, dla jednych będzie to dużo, 

dla innych mało, ale on nie będzie tego oceniał. Powiedział, że jeśli chodzi o muzeum to po-

siada informacje, że z zaleceń PARPA muzea raczej nie kwalifikują się do tego rodzaju finan-

sowania, a jedynie podmioty zajmujące się zwalczaniem i ograniczaniem narkomanii, alkoho-

lizmu i wszystkiego tego, co jest z tym związane. Zwrócił uwagę, że najczęściej mówi się  

o alkoholizmie, ale to nie tylko o to chodzi, ale o cały aspekt życia grup społecznych nie tylko 

w naszej gminie związanych z uwarunkowaniami czy ryzykiem występowania wszelkiego 

rodzaju patologii.  

 

Maria Adamuszek – Radna   

Powiedziała, że tak jak podkreślił pan Tomaszewski ona chce wiedzieć na co ta cała kwota się 

składa, co będzie robione za te środki, kto będzie koordynatorem. Stwierdziła, że uważa, iż 

skoro są to gminne środki to na co koordynator, jeśli były by to pieniążki z zewnątrz to oczy-

wiście, poprosiła o informację, kto będzie opiekunem, jakie będą wynagrodzenia i czy Komi-

sja, która się zebrała pozytywnie zaopiniowała tę propozycję do budżetu. Powiedziała, że na 

samym końcu dziwi ją zapis dotyczący wspierania innych przedsięwzięć podejmowanych 

przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia z terenu Miasta i Gminy w miarę zgłaszanych 
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potrzeb, zabezpieczona jest kwota 5 tys. zł i ciekawi ją, czy ona jako stowarzyszenie, którego 

jest wiceprezesem jak napisze to dostanie tę kwotę. Stwierdziła, że ona na pewno nie, ponie-

waż jest z Łomnicy. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że chyba jednak będzie musiał panią Marię Kulig wywołać, chociaż tego nie 

przewidywał.   

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia ”Nasz Dom” 

Zwracając się do pana Radnego Lisa powiedziała, że nie doczytał on całego harmonogramu, 

ponieważ są inne podmioty, które także otrzymały dofinansowanie i chyba nie rozumie, co to 

znaczy słowo profilaktyka. Zwróciła uwagę, że jeśli Stowarzyszenie miało by być zagroże-

niem dla Komisji to nie będzie i nie będzie leczyć, ale zajmować się profilaktyką. Stwierdziła, 

że w następnych punktach np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w świetlicach jest kwota 43 

tys. zł i pan Lis na to nie zwrócił uwagi, zapytała, czy organizacja wypoczynku letniego to 

również leczenie alkoholików, czy narkomanów, a jest tam 30 tys. zł i pan Lis na to nie zwró-

cił uwagi. Podała inne przykłady i zapytała, czy w sporcie siatkarze, piłkarze, czy koszykarze 

to alkoholicy i narkomanii, powiedziała, że jest to profilaktyka spędzania wolnego czasu  

i pogłębiania zainteresowań i hobby. Odczytała pozostałe pozycje stwierdzając, że tylko  

w Stowarzyszeniu „Nasz Dom” się leczy, i tylko tam są alkoholicy i narkomani i jest ono za-

grożeniem dla Komisji Alkoholowej. Zwróciła uwagę, że ponieważ została wywołana do od-

powiedzi, co będzie się działo w tej świetlicy informuje, że będą zatrudnione osoby, które są 

przeszkolone i mają kwalifikacje, aby taką profilaktykę prowadzić. Powiedziała, że w każdej 

działalności musi być osoba, która później będzie odpowiadać przed Komisją za te 15 tys. zł, 

które otrzymała. Zwróciła uwagę, że będą to osoby przygotowane do opieki, prowadzenia 

profilaktyki, a w ramach tego będą odbywać się zajęcia celem poszerzania zainteresowań, 

wydobywania atutów, ponieważ są to osoby z równymi stopniami niepełnosprawności, ale 

najczęściej są to niepełnosprawności sprzężone, czyli intelektualno – fizyczne, więc do takich 

osób musi być opiekun. Poinformowała, że nie wszyscy niepełnosprawni mają odebrane pra-

wa, więc chociażby nawet w przypadku osób mających przyznanego opiekuna chodzi o to, 

aby ten opiekun na chwilę, kiedy niepełnosprawny zostanie oddany pod profesjonalną opiekę 

sobie odpoczął tak po ludzku. Zapytała, gdzie są te ludzkie uczucia, poprosiła, aby się zasta-

nowić. Powiedziała, że ostatnio została zobligowana przez środowisko stowarzyszeniowe 

oraz środowisko osób niepełnosprawnych do wejścia na portal społecznościowy „Zdaniem 

Piwniczan” pozwoli sobie odczytać cześć zamieszczonego tam artykuły, odczytała fragment. 

Zapewniła, że Stowarzyszenie nie ustanie w swoim działaniu, ponieważ niepełnosprawni wy-

szli do społeczeństwa. Poinformowała, że w dniu poprzednim zagrali jasełka w „Sokole”, 

ponadto są to nie tylko niepełnosprawni, jest to cały sztab młodzieży wolontariuszy, senio-

rów, Amazonki, które również w jednym lokum się spotykają. Zapytała, czy potracono już 

wszystkie uczucia jakiejkolwiek empatii i co się dzieje. Stwierdziła, że jeśli jest autor tego 

artykułu obiecuje, że nie zostawi tego bez rozgłosu i złoży tam gdzie powinna. Zwróciła uwa-

gę, że z tego miejsca, ponieważ wie, że pójdzie to w cały świat prosi jedną z pań, która jest na 

sali o zaprzestanie naruszania dobrego imienia Stowarzyszenia i osób niepełnosprawnych. 

Zwracając się do tej pani poprosiła, aby się w końcu opanowała, a jeśli ma jakieś wątpliwości 

w każdy pierwszy czwartek zbierają się w siedzibie Stowarzyszenia, można przyjąć i dopytać, 

na wszystkie pytania odpowiedzą. Poprosiła, aby nie wypytywać mieszkańców, nie szantażo-

wać, ponieważ ona szantażu się nie boi, a radni zagłosują tak jak będą uważać, według wła-

snego sumienia. Stwierdziła, że chcą powołać tę świetlice i robić to tak jak robią inne gminy, 

a nie o każdy grosz biegać z karteczką do pana Burmistrza, ponieważ zarówno on jak i radni 

oraz mieszkańcy będą wiedzieć, że taka świetlica działa. Powiedziała, że są otwarci, drzwi są 
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zawsze otwarte i zapytała, czy kogoś ze Stowarzyszenia wyrzucono, usunięto, chyba, że ktoś 

sam zrezygnował, ponieważ przekroczyło to jego wyobrażenia. Poinformowała, że są do dys-

pozycji, ponieważ spotykają się seniorzy, osoby niepełnosprawne, wolontariusze i zapytała, 

czy jeszcze coś ma dopowiedzieć, ponieważ te 15 tys. zł są kością niezgody. Powiedziała, że 

jeśli ta kwota nie zostanie ustalona to Stowarzyszenie i tak będzie działać, pewnie skromniej, 

chodzić prosić i żebrać, a nie tak jak w cywilizowanym świecie. Stwierdziła, że kiedy w na-

szej gminie wszystko zaczyna się układać to ktoś zawsze musi rzucić kość niezgody. Powie-

działa, że niepełnosprawnych naprawdę jest wielu i są to bardzo wartościowe osoby, na pew-

no się jednokrotnie zgromadzeni się o tym przekonali.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że radzi, aby wspierać, a nie przeszkadzać.  

 

Czesław Tomaszewski – Przewodniczący MKRPA  

Zapytał, czy może odpowiedzieć na dalszą część pytania pani Radnej.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Udzielił głosu.  

 

Czesław Tomaszewski – Przewodniczący MKRPA  

Zwrócił uwagę, że pani Radna pytała jak został zaopiniowany wniosek i jak się to odbywało, 

w dniu poprzednim już po części o tym mówił, ale odczyta protokół z posiedzenia Komisji  

i nie będzie wątpliwości jak się to odbywało. Odczytał protokół (kserokopia stanowi załącz-

nik do niniejszego protokołu).  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że pozytywnie ocenia dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł dla Stowarzyszenia 

„Nasz Dom”, jednak jest mu przykro, że padła taka teza, iż ludzie niepełnosprawni mają 

szczególny pociąg do alkoholu. Poprosił, aby nie mówić takich rzeczy, ponieważ jest to nie-

zgodne z prawdą.      

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że widzi braki organizacyjne Urzędu, ponieważ ten protokół odczytany przez 

pana Przewodniczącego wystarczyło dołączyć do dokumentów przedkładanych na Sesję  

i wielu radnym rozjaśniło by to całą sprawę i nie rozumie dlaczego nie zostało to dołączone. 

Odnosząc się do tego co powiedziała pani Maria Kulig stwierdził, że wjeżdżanie na uczucia 

jeśli chodzi o niepełnosprawnych to działanie nie na miejscu, ponieważ być może wiele osób 

ma te uczucia głębsze niż pani Maria. Zwrócił uwagę, że pani Maria mówi, że on czegoś nie 

doczytał, a to ona nie dosłyszała, ponieważ on nigdy nie powiedział, że Stowarzyszenie jest 

zagrożeniem dla Komisji, można odtworzyć nagranie, ponieważ takiego sformułowania nie 

użył. Poprosił, aby nie manipulować jego wypowiedzią. Powiedział, że wszyscy radni są za 

tym, wspierają niepełnosprawnych, których w naszej gminie jest bardzo dużo. Stwierdził, że 

to, iż radni chcą wiedzieć na co są wydawane pieniądze to bardzo dobrze, gorzej z tymi rad-

nymi, którzy siedzą, nie pytają i nie wiadomo czasem w jakim celu tutaj zasiadają. Zwrócił 

uwagę, że jeśli chodzi o Komisję Alkoholową to wie, iż jest o odrębny fundusz, ale chciałby, 

aby pan Burmistrz równo traktował wszystkie stowarzyszenia w naszej gminie i aby nie było 

tak, że jedno stowarzyszenie mrugnięciem oka dostaje jakieś pieniądze, a inni muszą się pro-

sić, kłaniać i nic z tego nie wychodzi. Powiedział, że zarówno te zadania, które prowadzi pani 

Maria jak również inne zadania takie jak np. prowadzenie muzeum, czy Ogniwo również są 
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dla mieszkańców i radnych bardzo ważne. Poprosił, aby dołączać protokół od tych dokumen-

tów, aby radni byli z nim zaznajomieni.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, ile wniosków zostało odrzuconych.   

 

Czesław Tomaszewski – Przewodniczący MKRPA  

Powiedział, że wpłynęło sześć wniosków i żaden nie został odrzucony, jedynie realizacja  

i podjęcie decyzji było związane z wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie „Nasz Dom”. 

Zwrócił uwagę, że nawet Pełnomocnik pana Burmistrza nie raz sugerowała, aby te wnioski 

jednak wpływały, Komisja chciała popracować na wnioskach, ale było ich tylko sześć. Po-

wiedział, że pani Radna Adamuszek zadała pytanie odnośnie kwoty 5 tys. zł i pani Pełnomoc-

nik chciała się ustosunkować do tej kwoty. Stwierdził, że jeśli pani Radna mądrze to uzasadni 

to może skorzystać z tych środków, ale to już jest raczej na drobne wydatki, a nie w całości 

dla jednego podmiotu, aby później nie było, że coś zostało ukryte pod tym punktem. Poprosił 

panią Pełnomocnik o odpowiedź. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że nie wie skąd zrodziła się taka hipoteza, że niektóre stowarzyszenia są ina-

czej traktowane skoro było sześć wniosków i wszystkie sześć stowarzyszeń dostało.    

 

Magdalena Nieć – inspektor UM  

Zwróciła uwagę, że tak jak powiedział pan Tomaszewski ta kwota 5 tys. zł jest kwotą do roz-

dysponowania, ponieważ w trakcie roku pojawiają się sytuacje, że czasem niektóre stowarzy-

szenia przychodzą z prośbą, dlatego chciano, aby ta kwota była. Powiedziała, że z racji tego, 

iż chciano bardziej sformalizować procedurę przyznawania tych środków w październiku 

zostało sporządzone zarządzenie pana Burmistrza, które przedstawia regulamin i jest w nim 

wyraźnie zapisane na jakiej zasadzie przyznaje się te środki, jaki jest wzór wniosku, wzór 

późniejszego sprawozdania. Zwróciła uwagę, że w tym roku nie jest to koniec składania tych 

wniosków, ponieważ już wiadomo, że z poprzedniego roku będą jakieś środki do rozdyspo-

nowania, są to środki, które nie przepadają, a muszą być przeznaczone stricte na te cele. Po-

wiedziała, że jeśli będzie takie ogłoszenie to zachęca wszystkie jednostki, organizacje, czy 

stowarzyszenia do składania tych wniosków.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Stwierdził, że nie mają znieczulicy jak to podkreśliła pani Maria Kulig, ona również jest mat-

ką czworga dzieci być może nie przeżyła by gdyby miała w domu kalekę, więc współczują. 

Stwierdziła, że gdyby tak jak powiedział pan Lis było jeszcze rozszerzenie sprawy to oni jak 

najbardziej chcą dać tym dzieciom, być może za mało jest tych pieniążków, ale chcą wiedzieć 

w jakiej siedzibie to będzie, kto będzie koordynatorem i za jakie środki. Powiedziała, że nie-

pełnosprawne dziecko w domu to tragedia. Poprosiła o odpowiedź na pytanie. 

 

Magdalena Nieć – inspektor UM 

Powiedziała, że w pierwszym wniosku była funkcja koordynatora, ale zalecono pani Marii, 

aby usunęła tę kwotę i znajdują się środki na instruktora i na materiały do prowadzenia zajęć. 

Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o fizjoterapeutę to również odrzucono tę część wniosku.      

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
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UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 – przyjęto, 10 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, 1 

– nieoddany, ponieważ Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół 

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.III” – 

HANUSZÓW-ZAGRODY.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.IV” – 

KOSARZYSKA.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KO-

KUSZKA.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
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UCHWAŁA NR XVIII/138/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego w Kokuszce.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/139/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KICARZ” w Piwnicznej-Zdroju. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/140/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania(protokół z imiennego głosowania stano-

wi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy z organizacjami po-

zarządowymi w 2020 roku.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że nie widzi pytań, poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/141/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania(protokół z imiennego głosowania stano-

wi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. Poprosił o przypomnienie treści uchwały, 

aby potem nie było niedomówień.  

 

Magdalena Nieć – inspektor UM 

Odczytała § 1 i 2 projektu uchwały. Poinformowała, że radni otrzymali uzasadnienie razem  

z projektem uchwały.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/142/2020 – przyjęto, 7 – za, 4 – przeciw, 2 – wstrzymujące się     

1 – nieoddany, ponieważ Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania(protokół 

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Dyrektora MZGKiM.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała nie została podjęta, 3 – za, 4 – przeciw 6 – wstrzymujące się, 1 – nieoddany, 

ponieważ Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wnio-

sków i Petycji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że jak wiadomo uchwała dotyczy tego, aby w skład Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji wszedł dodatkowo Radny Wiesław Keklak w miejsce ustępującego Łukasza Maślan-

ki. Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

W głosowaniu uzyskano następujące wyniki 9 – za, 2 – przeciw, 3 – nieoddane. 

 

Radna Maria Adamuszek i Radny Mariusz Lis zwrócili uwagę, że oddali głosy.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zarządził powtórne głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/143/2020 – przyjęto, 9 – za, 4 – przeciw, 1 – nieoddany, ponieważ 

Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 19. Uchwała w sprawie planów pracy.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
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UCHWAŁA NR XVIII/144/2020 – przyjęto, 10 – za, 3 – wstrzymujące, 1 – nieoddany, 

ponieważ Radna Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 20. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/145/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nierucho-

mości.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/146/2020 – przyjęto, 13 – za,1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jedno-

stek paliwa dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok szkolny 2019/2020”.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że jest to tylko zmiana kosmetyczna, ponieważ uchwała ta została już podję-

ta, tylko w ramach nadzoru została stwierdzona pewna usterka. Poddał pod głosowanie pro-

jekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/147/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – nieoddany, ponieważ Radna 

Ewa Liber nie była obecna podczas głosowania (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA 

 

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

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że do tego punktu ma zgłoszenia pani Lucyny L., pana Piotra C. oraz pani 

Barbary P. Powiedział, że w pierwszej kolejności prosi o wystąpienia radnych.  
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Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Stwierdził, że cieszy go, iż została zakupiona waga w MZGKiM i wreszcie będzie wiadomo 

ile śmieci jest wywożonych. Zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji omawiano problem 

śmieci dość dogłębnie, były propozycje wielu różnych wariantów i czy nie dało by się w na-

szej gminie jakoś zmniejszyć tych kosztów. Poprosił pana Dyrektora, który ma osoby, które 

mogą prawnie sprawdzić, czy nie da się czegoś takiego zrobić oraz, aby po kwartale przed-

stawił dane w jakim kierunku gmina może zejść z opłat. Powiedział, że przyjęto kwotę 22 zł  

i są to widełki zabezpieczenia, aby MZGKiM nie podniósł po kwartale tych śmieci w górę. 

Poprosił, aby pan Dyrektor wykazał się bardzo dużą inicjatywą w tej sprawie i aby po kwarta-

le w Radzie było takie zestawienie ile i jakich śmieci zostało wywiezionych i w jakiej kwocie 

i jeśli np. jest za dużo szkła to czy nie da się go jakoś oddać na skupie w jakim stopniu można 

rozwiązać ten problem. Stwierdził, że jeśli będzie się tylko mówić, że jest drogo i nie będzie 

się nic robić w tym kierunku to za jakiś czas te śmieci wzrosną do 300 zł. Zwrócił uwagę, że 

w MZGKiM są osoby, które by się tym zajęły, poświęciły czas i prawnie to rozpatrzyły. Po-

wiedział, że być może w ościennych gminach coś ciekawego się dzieje, można podzwonić  

i popytać, aby było wiadomo jak za tego tematu wybrnąć.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Powiedział, że częściowo rozpatrywał te kwestie np. związane z kompostownikiem i to co 

mówił na Komisji było po części racją, owszem realne jest wybudowanie kompostownika  

w MZGKiM, czy też odzyskiwanie szkła, ale druga kwestia jest to, czy jest to opłacalne. 

Zwrócił uwagę, że trzeba było by wyliczyć koszty, a my jesteśmy małą gminą. Powiedział, że 

pan Przewodniczący na pewno wie, ponieważ temat sortowni i innych instalacji na naszym 

terenie był wielokrotnie podnoszony. Zwrócił uwagę, że wszelkie wyliczenia zawsze prowa-

dziły do tego, że jest to nieopłacalne i musiało by być to na kilka gmin. Stwierdził, że trzeba 

podejść do tematu i sprawdzić, ale czy będzie taki teren, który pozwoli na realizację tych za-

dań, poza tym jest to Zdrój, ponadto obszar Natura 2000, dlatego ten temat może być bardzo 

trudny jeśli chodzi o uzyskanie terenu, a zwłaszcza uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Poin-

formował, że starając się o przetwarzanie odpadów należy wszystko tworzyć od nowa, 

wszystkie dotychczasowe pozwolenia muszą zostać zawieszone, a pozyskane muszą być no-

we, ponieważ starosta wydaje je kompleksowo. Powiedział, że pozwolenia kończą się w 2023 

roku. Zwrócił uwagę, że pytał firmy odbierającej i wszelkie pozwolenia w temacie śmieci to 

minimum rok. Poinformował, że naprawdę jest to bardzo trudy temat, pozostaje analiza spły-

wającego strumienia odpadów, analiza kosztów i na dzień dzisiejszy tylko tyle. Zwrócił uwa-

gę, że po nowelizacji ustawy jeśli chodzi o odpady biodegradowalne to najlepszym wyjściem 

dla nas jest, o co apeluje do radnych i sołtysów to edukacja ludzi, ponieważ ustawa dopuszcza 

każdemu mieszkańcowi biodegradację, czyli stworzenie kompostownika. Stwierdził, że jest to 

najlepsze rozwiązanie, ponieważ MZGKiM mając instalacje musi prowadzić działalność, czy-

li tylko pozyskiwać odpady, ale co będzie robił z tym przetworzonym odpadem i trzeba zna-

leźć na to formę sprzedaży, czy rozsypywania. Powiedział, że dodatkowo muszą być prowa-

dzone sprawozdania i badania, więc nie jest to bez kosztowe. Zwrócił uwagę, że najlepszą 

formą jest utylizacja przez mieszkańców, ponieważ nikt ich z tego nie rozlicza, a jest to do-

puszczone ustawą.  

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Powiedział, że rozumie, iż w naszej gminie raczej nie będziemy tego oddawać, ponieważ 

każdy sobie to jakoś u siebie zutylizuje. Zwrócił uwagę, że są te widełki i może się okazać, że 

nagle tych śmieci będzie więcej i MZGKIM po pół roku będzie musiał zwiększyć cenę. Wy-

raził nadzieję, że po kwartale, czy po pół roku będzie wykaz ile tych śmieci będzie oddanych, 

wywożonych i jakich śmieci jest najwięcej. Powiedział, że ma nadzieję, iż będzie to ważone, 
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ale nie tak, że wszystkie hurtowo. Stwierdził, że nad tym tematem należy się pochylić, po-

nieważ jeśli nic nie będzie się robić to te ceny będą szybowały w górę, więc trzeba zacząć to 

jakoś rozwiązywać. Zwrócił uwagę, że może udało by się podjąć współpracę z innymi gmi-

nami, być może np. w Rytrze jest jakiś ciekawy teren, który udało by się zagospodarować. 

Powiedział, że mamy pole do podpisu i jest taka możliwość, aby to wspólnie rozwiązać, podał 

również przykład starego Sącza stwierdzając, że to już jest daleko.     

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM 

Zwrócił uwagę, że teraz wywozi się do Gorlic, więc w Starym Sączu było by idealnie.  

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Stwierdził, że on być może trochę żyje marzeniami, ponieważ wolałby, aby było to w Piw-

nicznej, aby do nas było to przywożone i gmina czerpała z tego jakieś korzyści. Powiedział, 

że wie, iż jesteśmy specyficznym, górzystym terenem i mało jest takich płaskich dostępnych 

miejsc, ale trzeba nad tym przysiąść i się rozpatrzeć, zwłaszcza, że można nie stracić, a zy-

skać i trzeba w tym kierunku pracować. Poprosił o kwartalne zestawienie, jakie kroki były 

poczynione w tym kierunku. 

 

Barbara P. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Przywitała wszystkich obecnych. Podziękowała, że zadanie dotyczące jej drogi zostało 

umieszczone w budżecie, poprosiła, aby tego nie zdejmować, ponieważ będzie jej bardzo 

przykro. Zwróciła uwagę, że jest osobą starszą i jest im bardzo ciężko chodzić i jeździć tą 

drogą.  Powiedziała, że dziwi się, iż niektórzy mają takie zdanie o niepełnosprawnych. Zwró-

ciła uwagę, że są to perełki, o których bardzo mało kto dba i ona ma najwyższe wyrazy sza-

cunku dla Marii Kulig. Stwierdziła, że pracują społecznie i oprócz miłości dla tych dzieci 

żadne pieniądze nie są ważne, ponadto pomoc i tolerancja. Powiedziała, że nie życzy nikomu, 

aby miał w domu taką osobę. Stwierdziła, że już nie mówi o Amazonkach, ponieważ nie pro-

szą o nic tylko o szacunek, wyrozumiałość i trochę miłości. Złożyła życzenia większego ro-

zumienia i szacunku, ponieważ tak nie dużo trzeba, aby było nieszczęście. Powiedziała, że 

było jej bardzo przykro, ponieważ to wyciska łzy, że tak traktuje się tych, którzy najbardziej 

chcą dla innych, a nie dla siebie. Zwróciła uwagę, że jak będzie mogła to będzie przychodziła 

na każdą Sesję, ponieważ jest jej tutaj bardzo dobrze, a przynajmniej będzie wiedziała, co się 

w naszej gminie dzieje. Złożyła życzenia owocnych obrad.      

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu mówił, że od 1 września planuje 

otworzenie nowego oddziału przedszkolno – szkolnego w SP nr 1. Zapytał skąd na to zadanie 

wezmą się środki finansowe i czy pan Burmistrz planuje zaciągnięcie kredytu na to zadanie, 

czy pozyskanie środków zewnętrznych, ewentualnie jeśli ma to być pokryte ze środków wła-

snych to niestety zarówno pan Burmistrz jak i Rada będą zmuszeni zrezygnować z niektórych 

zadań. Zadał pytane, czy takie środki posiada ZEAS. Stwierdził, że chciałby, aby pan Bur-

mistrz odpowiedział na to pytanie.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zwrócił uwagę na uchwały dotyczące zmian planów zagospodarowania przestrzennego, 

stwierdzając, że mieszkańcy mają wielkie szczęście, że są te zmiany. Powiedział, że w tam-

tym roku było tyle zmian dla Kosarzysk i Kokuszki, a dla Łomnicy nie ma tych zmian. Zwró-

cił uwagę, że ludzie z Łomnicy wnosili prośby, ponieważ chcieli by budować domy. Poprosił 

pana Burmistrza, aby pochylił się nad tymi ludźmi i zaczął coś zmieniać dla Łomnicy w pla-

nach przestrzennych. Powiedział, że szczerze jako człowiek prosty uważa, że te plany wcale 



28 
 

się mu nie podobają, ponieważ jest to nowy kołchoz. Poinformował, że Maniowy nie mają 

planu przestrzennego, Białka Tatrzańska nie wie, czy teraz ma, ale przez długie lata nie miała 

i rozwijała się pięknie. Stwierdził, że jest to kulą u nogi przedsiębiorców i Czarnych Górali. 

Powiedział, że fundusz sołecki dla Łomnicy jest bardzo mały, zaledwie 40 tys. zł, a jest dwa 

tysiące ludzi. Zwrócił uwagę, że sąsiednia wieś ma 800 ludzi i ma również 40 tys. zł. Zapytał 

jaka to sprawiedliwość, woła to o pomstę do nieba. Podziękował panu Dyrektorowi MZGKiM 

za podsypki, bardzo dobrze, ze zostały one przywiezione, ludzie sypią i dojeżdżają do domu 

spokojnie. Poinformował, że ludzie proszą, aby worki rozdać np. na pół roku, albo kwartał dla 

każdego domu, ponieważ wiatr je nosi po drodze, wpadają one do basenów, ludzie rano odda-

ją śmieci, przyjeżdżają z pracy i nie ma worków.          

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał Dyrektora MZGKIM, czy w tym roku nie przewiduje, aby na cały rok rozdawać wor-

ki.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM  

Powiedział, że chodzi między innymi o to, aby schodzić z kosztów, ponieważ jest to rozdanie 

worków przy jednym transporcie. Zwrócił uwagę, że wtedy była ekstra ekipa, która praktycz-

nie przez trzy miesiące rozwoziła po gminie worki.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady    

Stwierdził, że to nie do końca we wszystkich miejscach jest dobre rozwiązanie, ponieważ tam 

gdzie on mieszka jest to z pięciu domów i kto pierwszy ten lepszy. Zwrócił uwagę, że często 

kładą w otwór w słupie, przyjdzie wiatr i worków nie ma. Powiedział, że z tego rozwiązania 

ludzie byli zadowoleni.  

 

Marek Długosz – p.o. Dyrektor MZGKiM  

Powiedział, że chcąc ograniczać koszty trzeba jakieś decyzje podejmować i m.in. była to ta 

decyzja, że worki nie będą rozwożone, ponieważ były to bardzo poważne koszty.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że na przedwczorajszej Komisji nie otrzymała odpowiedzi, a pytała trzy 

razy, co z tą słynną drogą na Kąty, gdzie są 22 domy i nie jest to ujęte w budżecie. Powiedzia-

ła o powykrzywianych chodnikach od byłej Pokusy w dół, gdzie Radny powiatowy powie-

dział, że jeśli Burmistrz do tego dołoży to może być to inwestycja pół na pół. Poruszyła temat 

zrobionego projektu na kanalizacją od kościoła w górę, który jest już nie ważny. Powiedziała 

o tak bardzo potrzebnym domu przedpogrzebowym stwierdzając że nie ma ani złotówki,  

a było 551 podpisów. Poinformowała, że dokumenty te są w Radzie, Burmistrza oraz u Pro-

boszcza. Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz nie przeznaczył na to ani złotówki. Powiedziała, 

że ważniejszy od chodnika jest cmentarz, ponieważ po krzywym chodniku da się przejść  

a jeśli chodzi o cmentarz to jest tragedia. Poinformowała, że za zgodą Burmistrza dwie panie 

z Łomnicy były już u pana Reca i gmina miała się zajmować tym przekształceniem. Powie-

działa, że na cmentarzu naprawdę nie ma miejsca. Podziękowała za te 5 tys. zł, które Bur-

mistrz dał na projekt osuwiska, ale nawet na projekt to nie starczy, a gdzie geologia i wyko-

nanie prac. Stwierdziła, że może dzisiaj doczeka się odpowiedzi.  

   

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Powiedziała, że ma propozycję jeśli chodzi o rozpowszechnianie worków, ponieważ w tam-

tym roku worki były rozwożone na osiedla i osiedlowi te worki rozdali ludziom i pół roku 

kierowcy nie musieli ich rozrzucać po drogach. Poprosiła Dyrektora MZGKiM, aby zrobił tak 
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samo, osiedlowi wezmą te worki i ludzie sobie je odbiorą, na pewno będzie to z korzyścią dla 

wszystkich. Zwróciła uwagę, że Radny z jej osiedla nie przychodzi na Sesje, a jak przychodzi 

to chyba ucieka, bo dzisiaj go też nie ma, albo wczoraj się nakrzyczał i dzisiaj go chyba gar-

dło boli. Zapytała jak to jest, że idzie się i prosi ludzi, aby wybrali, a osiedle nic nie ma bo 

pana Radnego nie ma już od maja. Stwierdziła, że wczoraj się prawdopodobnie pokazał, ale 

szkoda, że go nie widziała, ponieważ jej nie było. Powiedziała, że wszyscy mówią, że nie ma 

chodnika, nie ma drogi, ławki, Łomnica jest biedna. Poprosiła, aby przejść się na jej osiedle, 

wtedy kiedy było tak ślisko był wypadek facet o mało nie wpadł do potoka z wysokości 2,5 m 

i to by była tragedia.  Stwierdził, że chodzi tylko o przesunięcie drogi, o co prosi od chyba 10 

lat i dalej jest tak jak było. Poprosiła pana Burmistrza, aby zająć się tym, na co czekają od tylu 

lat. Zwróciła uwagę, że kobieta urwała koło, pan Jarzębak obiecał, że droga ta będzie napra-

wiona, niestety nie ma go dzisiaj i nie ma kogo zapytać, czy było coś tam robione, ale chyba 

nie. Powiedziała, że jak ktoś urwie zawieszenie to zaskarży gminę, ponieważ droga jest jaka 

jest, a naprawdę nie wiele potrzeba aby ją dokończyć. Złożyła życzenia wzajemnej zgody  

i pieniędzy.     

 

Piotr C.  – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju 

Poruszył temat kompleksowej kontroli w MZGKiM, która odbyła się na zlecenie pana Burmi-

strza i zapytał, czy pan Burmistrz mógłby uchylić rąbka tajemnicy, ponieważ zapowiadał, że 

będą tam takie sensacje, kontrola się skończyła już w tamtym roku. Zwrócił uwagę, że miesz-

kańcom zależy, aby ten zakład dobrze funkcjonował, więc jak było coś bardzo źle to należy 

temu przeciwdziałać. Zwracając się do Rady zapytał, czy upoważniła pana Burmistrza do 

zamknięcia dwóch placówek przedszkolnych i zorganizowania kompleksu przedszkolnego  

w oparciu o budynek szkoły. Powiedział, że na pewno pamięta, że w tamtym roku Rada 

uchwałą zobowiązała pana Burmistrza do budowy przedszkola na Czerczu, ale okazuje się, że 

tego nie będzie. Zwracając się do Komisji Rewizyjnej zapytał, czy ktoś nad tym wszystkim 

panuje. Powiedział, że uchwalono dzisiaj budżet na 2020 rok, pan Burmistrz na ostatnim spo-

tkaniu powiedział, że zrobi to, więc trzyma kciuki, ponieważ jemu również zależy, aby dzie-

ciom ten standard podnosić. Zwrócił uwagę, że być może te przedszkola pozostawiają wiele 

do życzenia, ale jest to wina nas wszystkich, ponieważ przez lata było to zaniedbywane i nikt 

tego nie wyklucza. Powiedział, że przez wszystkie lata oszczędzano na tym, na czym oszczę-

dzać się nie powinno, ponieważ jest to zdrowie przedszkolaków i ich rozwój oraz przyszłość. 

Stwierdził, że niepoważnym jest mówienie, że w tym roku do września zostanie zorganizo-

wany kompleks przedszkolny głosując dzisiaj budżet na coś na co nie ma ani złotówki,. Po-

wiedział, że dodatkowo pan Burmistrz na spotkaniu powiedział, że przebuduje stołówkę, wy-

posaży ją, zorganizuje dwa place zabaw. Stwierdził, że trzyma za to kciuki, aby udało się to 

zrobić, ponieważ uważa, że pomysł może i jest dobry, ale droga, którą gmina idzie jest zła  

i nie  powinno być to w ten sposób realizowane. Poprosił, aby Rada zajęła się tym, przyjrzała 

się tej sprawie i albo przełożyła to na kolejny rok albo w tym roku wziąć się na poważnie  

i w lutym wypracować sposób działania i znaleźć na to środki. Poruszył kwestię śmieci 

stwierdzając, że ubolewa nad tym, że Rada nie wgłębia się w temat. Zwrócił uwagę, że wcią-

gnięto w opłaty śmieciowe mieszkańca wszystkie koszty. Powiedział, że gmina ma obowią-

zek utrzymywać gminny punkt i może to przenieść na mieszkańca, ale nie musi, a teraz prze-

niosła. Zwrócił uwagę, że gmina ma obowiązek likwidacji dzikich wysypisk, ale w jakiej 

podstawie prawnej jest, że można te koszty przenieść na mieszkańca, stwierdził, że w żadnej, 

ale niestety zostało to przeniesione na mieszkańca, nad czym ubolewa.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Przypomniał, że czas został przekroczony, a miało być tylko pytanie.    
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Piotr C. – mieszkaniec Piwnicznej-Zdrpoju  

Powiedział, ze w symulacji wyliczono na mieszkańca 10 kg śmieci bio na miesiąc, zakładając 

czteroosobową rodzinę jest to 40 kg na miesiąc, co w roku dalej ok 480 kg, czyli ok. pół tony. 

Zwrócił uwagę, że został dany bonus w postaci złotówki, czyli 48 zł w skali roku na tę rodzi-

nę, która oddała by pół tony śmieci, za które gmina zapłaciła by za tonę 700 zł. Stwierdził, że 

gmina zapłaciła by za to 350 zł, po starych cenach, a mieszkańcowi obcięto tylko 50 zł.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że pani Lucyna L. zgłaszała mu wystąpienie. Zwracając się do zgłaszającej się 

pani Bogumiły S. powiedział, że został uzgodniony pewien regulamin.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że jest on niezgodny z prawem.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jest organizatorem obrad.   

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Powiedziała, że pan Musialski jest Przewodniczącym Rady.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Poprosił, aby nie przeszkadzać w prowadzeniu Sesji.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zwróciła uwagę że w żadnym regulaminie nie jest powiedziane, że trzeba się zapisywać. Za-

pytała, dlaczego pan Przewodniczący tworzy prawo i czy radni to uzgodnili. Poprosiła, aby 

nie być ponad prawem.    

 

Lucyna L.  – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Zwróciła uwagę, że jak wiadomo rok temu w dawne ręce powróciła Gazeta „Znad Popradu”, 

nie wydaje je Urząd ani Burmistrz, tylko jest to znów pismo samorządu lokalnego. Powie-

działa o cyklu wydawniczym gazety, teraz były dwie gazety w jednej listopadowo-grudniowej 

w związku z czym w styczniu gazeta się nie ukaże, następna będzie w sprzedaży w lutym. 

Stwierdziła, że jest to wielka szkoda, ponieważ ten środek kontaktu z mieszkańcami ominie 

sprawa śmieci, ponieważ w lutowej gazecie będzie tylko wynik głosowania, nie będzie nic  

o kłótniach i zmaganiach na Komisji, ponadto z Komisji też nie ma przekazu audiowizualne-

go, więc naprawdę ludzie nie będą wiedzieć jaki jest stosunek poszczególnego radnego, czy 

obecnych tu osób do sprawy śmieci. Powiedziała, że nie jest to dobrze no, ale trudno, czasu 

nie da się wrócić stało się jak się stało. Zwróciła uwagę, że w tamtym roku pan Burmistrz 

zrobił spotkanie kilku osób kulturotwórczych w sprawie dalszego istnienia gazety, spisana 

została notatka służbowa i osoby te wskazały, co w gazecie należy poprawić. Poinformowała, 

że było tam kilka punktów i proponuje, aby do tego spotkania wrócić, ponieważ z tych zapi-

sanych punktów żaden nie został przez rok zrealizowany, a szkoda, bo na pewno polepszyło 

by to jakość gazety. Odniosła się do ostatniej gazety i tego, co ją dotknęło i obraziło. Powie-

działa, że w gazecie wypowiedział się pan Radny Mariusz Lis, ale nie będzie do poszczegól-

nych punktów powracać, ponieważ w okresie referendum były tyle razy powtarzane, że wszy-

scy znają je na pamięć. Zwróciła uwagę, że pan Radny Lis chciał dokuczyć Przewodniczące-

mu Rady, ponieważ pisze, że dyskredytuje jego postępowanie i zachowanie na Sesji, a stoso-

wane metody są kojarzone z dawnymi czasami PRL, ale ten ustrój już się skończył. Zwróciła 

uwagę, na fragment „choć wiemy, że Przewodniczący współpracował ze służbami tego ustro-



31 
 

ju” i zapytała, co to znaczy, że my wiemy. Zwróciła uwagę, że jeśli pisze się, że ja wiem to 

niech ma odwagę i tak napisze, a nie pisze my wiemy. Stwierdziła, że jej wiedza jest inna,  

a nie widzi, żeby pan Radny powoływał się na jakikolwiek numer dokumentu z IPN. Zwróciła 

uwagę, że pan Radny jest za młody, ponieważ jeszcze na stojąco pod stół wchodził kiedy 

ewentualnie służył i współpracował pan Musialski z tymi służbami. Powiedziała, że ona zna 

trzy fakty pierwszy jest taki, że kiedy on rzekomo współpracował z tymi służbami w Kosa-

rzyskach był ks. Jerzy Popiełuszko i mimo tej współpracy włos z głowy mu nie spadł.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że już go przywołują, aby przerwał wypowiedź pani Lucyny, ponieważ prze-

rwała dopuszczalny czas.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że podtrzymuje wszystko co napisał.  

 

Lucyna L.  – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 

Powiedziała, że niech pan Radny podtrzymuje, ale ona by chciała jeszcze jedno powiedzieć. 

Zwróciła uwagę, że pan Mariusz Lis jest młodym, energicznym i prężnym człowiekiem, fru-

stracje z powodu wygrania wyborów przez pana Chorużyka, to, że został Zastępca i Przewod-

niczącym Rady i jego parcie na szkło powoduje, że powstał klub „Gminna Prawda”, gdzie 

jest Przewodniczącym, ponieważ jak nikim to chociaż Przewodniczącym. Stwierdziła, że jest 

dużo starsza od pana Radnego i wskazała na trzy prawdy.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że pan Burmistrz odpowie na interpelacje. 

 

Mariusz Lis – Radny   

Powiedział, że podtrzymuje to co napisał i m.in. dzisiaj widać jak pan Przewodniczący pro-

wadzi obrady, ponieważ jedna osoba się wypowiada i po trzech minutach jest przywoływana 

do porządku, a inna osoba tak jak pani Lucyna mówi 6 minut, bo miał włączony stoper i niby 

pan Przewodniczący coś zaczyna przebąkiwać, ale z racji tego, iż jest to w jego obronie daje 

przyzwolenie. Stwierdził, że w dawnym ustroju tak się to prowadziło. Zwrócił uwagę, że to 

nie jest tak, iż wiek jest oznaką mądrości, on często stara się czerpać z wiedzy młodszych 

kolegów i koleżanek, bo jednak świat idzie tak do przodu, że trzeba czerpać od młodszych  

i wcale nie czuje się gorszy z tego powodu, że jest młodszy od pani Lucyny. Powiedział, że 

nigdy nie starował z wyborach na burmistrza, startował natomiast w wyborach na Radnego  

i dostał poparcie największe z radnych jeśli chodzi o udział procentowy, oczywiście Zubrzyk 

jest najmniejszą miejscowością, ale tak było, z czego jest dumny i cieszy się, a mieszkańcy 

mu zaufali i są chyba zadowoleni z tego jak działa doceniając to co robi. Stwierdził, że nie ma 

żadnych kompleksów. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jeśli chodzi o rzucanie takich podejrzeń w jego kierunku to chciałby wyjaśnić, 

że starsi, którzy go znają wiedzą, że w 1971 r. przyjechał tutaj, aby pełnić służbę w wojskach 

ochrony pogranicza i pełnił ją do końca kiedy nie rozwiązano tych wojsk i pracował na sta-

nowiskach dowódczych. Poinformował, że następnie w 1991 r. kiedy została powołana straż 

graniczna został do niej przeniesiony i pełnił funkcję Komendanta placówki w Piwnicznej. 

Stwierdził, że to, iż ktoś uchwalił taką ustawę i zakwalifikował go do funkcjonariusza orga-

nów bezpieczeństwa publicznego to nie jego wina. Poinformował, że sprawę ma skierowaną 

do sądu i czeka na rozstrzygnięcie, ponieważ nie czuje, aby zakwalifikować go tylko dla  te-
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go, że kończył jakąś szkołę, która kończyli strażacy, służba więzienna, osoby cywilne i to, że 

ktoś tę szkołę zakwalifikował jako organ bezpieczeństwa publicznego to nie jego wina. Poin-

formował, że przez 30 lat pracował na tym terenie i nikogo nie musi się wstydzić. Zwrócił 

uwagę, że gdyby tak zaczął drążyć to może pan Lis miałaby się więcej powodów aby się 

wstydzić i osoby, które najwięcej krzyczą, ponieważ mógłby nawet nazwiskami powiedzieć,  

z kim utrzymywały kontakty, ale jest zobowiązany pewną tajemnicą. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że szanuje pana Adama od dawien dawna i to kim był to jest jego sprawa i on 

będzie za to odpowiedziany przed Bogiem. Stwierdził, że uważa niż pani Lucyna L. jest oso-

bą, która ma w tej sprawie najmniej do powiedzenia, ponieważ sama podpisywała donosy na 

radnych niezależnych, którzy tu pracowali i byli wybrani przez ludzi. Powiedział, że pisała 

donosy, że gdzieś ktoś dobudował jakiś ganek, to były stare czasy. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że posiedzenie Rady nie jest od roztrząsania takich spraw.         

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zwrócił uwagę, że musi to powiedzieć, ponieważ to było niegodne. Powiedział, że w gazecie 

pisała, że pani Schuster wróci do gry, ale nie wróciła, ale to była uczciwa kobieta i pani Lu-

cyna ma najmniej do powiedzenia w sprawie uczciwości.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, ze teraz pan Burmistrz odpowie na interpelacje i wolne wnioski.  

   

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że na większość pytań wolałby odpowiedzieć w kuluarach, ponieważ  jakiej wagi 

są te pytania. Przypomniał, że przy zmianach dotyczących naliczania stawki w ubiegłym roku 

była pani Dyrektor wspominała, że należy szukać oszczędności, więc w ramach oszczędności 

opracowano taką formę, że przekazuje się odpowiednią ilość przeliczoną na mieszkańca jed-

norazowo na początku roku. Zwrócił uwagę, że było ogromne niezadowolenie, dlatego po-

wrócono do starej praktyki, na pewno już gmina nie będzie obarczać osiedlowych workami na 

śmieci. Powiedział, że stary sprawdzony sposób, iż pracownicy odbierając worki pełne zo-

stawiając tyle samo pustych nie jest problemowe. Powiedział o zorganizowaniu kamienia czy 

cegły, pod które pracownik podłoży worek to byłby temat załatwiony, bo ten temat tak funk-

cjonował i się sprawdzał, nie potrzebnie było zamieszane to w ubiegłym roku. Poprosił, aby 

nie wynosić tej sprawy jako takiej bardzo wielkiej. Zwracając się do pana Przewodniczącego 

powiedział, że z sąsiadami jakoś trzeba się dogadać i może te worki już nie będą ginęły. Do 

pani Barbary P. powiedział, że przeznaczono na razie wstępną kwotę, wie, że ta kwota jest 

niewystarczająca, ale zadanie na pewno nie zostanie zdjęte, ale w grupie radnych i osiedlo-

wych będą dyskutować jak udźwignąć budżet i realizować zadania. Poinformował, że budżet 

jest taki, a nie inny, mamy takie a nie inne możliwości finansowe, nie ma możliwości zacią-

gania kolejnych wielkich kredytów, z resztą to nie miało by najmniejszego sensu. Powiedział, 

że budżet jest tak skrojony, aby w miarę realizowane były potrzeby, oczywiście on w ciągu 

roku będzie przesuwany w prawo i w lewo, o będą zadania mniej lub bardziej istotne. Odno-

sząc się do tego, co powiedział pan Radny, że budżet jest ogólnikowy stwierdził, że zawsze 

były budżety ogólnikowe, ponieważ Burmistrz jest takim menadżerem, ma Radę, która kon-

troluje i pomaga i w tej kwestii nic się nie zmienia. Zapewnił, że będzie się starał nie realizo-

wać zadań według swojego widzimisię, pewnie nie raz tak bywało, naprawdę radni razem 

będą opiniowali te zadania, ale już uprzedza, że nie ma szansy zrealizowania wszystkich po-
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trzeb, ponieważ po prostu zwyczajnie nie ma na to środków. Odnosząc się do pana Radnego 

Toczka i wszystkich mieszkańców, którzy go słuchają powiedział, że jeśli chodzi o procedurę 

przystąpienia do poprawy warunków dla dzieci przedszkolnych jest ona realizowana zgodnie 

z wytycznymi, które z panią Dyrektor ZEAS uzyskali w Kuratorium. Zwrócił uwagę, że tam 

wyrysowano im całą ścieżkę jak powinna wyglądać procedura, przynajmniej do tej pory nie 

została ona uchybiona, było wstępne przyspieszone spotkanie z rodzicami, tych spotkań bę-

dzie cała masa. Powiedział, że na razie w żaden sposób nie przekroczono budżetu jeśli chodzi 

o to zadanie, na przedszkole jest przeznaczone 100 tys. zł. Przypomniał, że do tworzenia 

dwóch oddziałów przedszkolnych w ubiegłym roku radni nie wskazali takiego zadania, a to 

zadanie z powodzeniem zostało wykonane. Powołując się na słowa Księdza Proboszcza para-

fii z Piwnicznej, pani Barbary P. oraz kilku radnych powiedział, aby przede wszystkim po-

chylić się nad tym tematem, rozważyć co można zrobić, aby było to dobrze zrobione. Zwrócił 

uwagę, że nie obiecywał grafiku, kiedy co będzie robione, zadania, które muszą być zrobione 

zgodnie z przepisami będą zrealizowane, każde inne, które należy wykonać, aby podnosić 

standardy w tej gminie będą wykonywane w okresie późniejszym, bo wszystkich zadań zwią-

zanych z przedszkolem gmina nie udźwignie. Poprosił, aby nie łapać go już dzisiaj za słowa, 

że obiecał dwa place zabaw, ponieważ one będą, ale zgodnie z potrzebami i możliwościami 

finansowymi. Powiedział, że realizuje przedszkole po to, aby za jakiś czas nie powiedziano, 

że Burmistrz przez cały rok nie zrobił nic w tej kwestii. Poinformował o obliczeniach, które 

na spotkaniach przedstawi pani Dyrektor, powiedział, że do tego zadania przygotowywano się 

już dawno i jest masa informacji, to nie jest tak, że wstali i zmieniają przedszkole. Zwrócił 

uwagę, że dzieci jest coraz mniej, obiekty, które mamy są w tragicznym stanie, a nie zawsze 

są wykorzystane. Powiedział, że trzeba sprawdzić, które obiekty rzeczywiście nadają się do 

remontu i go potrzebują, ale są takie obiekty, które chociażby nie wiadomo jak remontowano 

to i tak nie spełniały by swojej funkcji. Przypomniał, że przedszkole na Czerczu miało być 

molochem na 200 osób, a teraz przedszkole w SP nr 1 będzie molochem na 140 osób. Zwrócił 

uwagę, że rodzicie podnosili różne problemy związane z wyżywieniem dzieci, ale te same 

problemy były by na Czerczu. Powiedział, że przenoszona będzie cała wyspecjalizowana 

przez lata kadra z przedszkoli do tego jednego, nikt nie straci pracy poza osobami, które          

zgłosiły chęć odejścia na emeryturę, dzieci będą miały te same opiekunki i wychowawczynię, 

tę samą ilość pomocy wspierającej. Poinformował, że będzie remont kuchni, ponieważ taka 

jest potrzeba zgodnie z wytycznymi sanepidu. Stwierdził, że nie zaprasza na zaplecze do 

kuchni, ale jeśli ktoś wejdzie i zobaczy jakie są tam warunki to przeprasza bardzo. Zwracając 

się do pana Piotra C. powiedział, że nie unika tematu, była kontrola w MZGKiM, wnioski 

zostaną przedstawione, z resztą zostało złożone takie zapytanie w trybie dostępu do informa-

cji publicznej i taka odpowiedź zostanie udzielona. Stwierdził, że trudno, aby w tej chwili 

opisywał cały stan pokontrolny w MZGKiM i nie ukrywa, że gmina w tej chwili jest na etapie 

postępowania sądowego jeśli chodzi o pracę byłej pani Dyrektor, więc obowiązuje go również 

jakaś tajemnica w związku z tym. Podkreślił, że nie likwiduje przedszkoli pozbawiając dzieci 

miejsc, jest to procedura i tak zdecydowało Kuratorium, że tak to musi być zrobione, ale nie 

likwiduje się, aby pozbawić dzieci miejsc w przedszkolach. Powiedział, że wszystkie dzieci, 

które obecnie są w przedszkolach i te, które według planów będą potrzebowały miejsca w tym 

roku będą je miały i to nie będzie kolidowało z pracą szkoły. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o 

śmieci, wie, że był to trudny temat jeśli chodzi o głosowanie i ustalanie, ale obrady Komisji 

trwały dużo dłużej niż dzisiaj Sesja, temat był wałkowany na prawo i lewo, był to ciężki te-

mat, ale wszyscy razem muszą go udźwignąć. Powiedział, że to nie jest tak, iż radni się 

sprzedali, ci, którzy nie chcieli się sprzedaż  jak to pan Radny powiedział  zagłosowali prze-

ciwko. Stwierdził, że radny ma obowiązek unieść ciężar, ponieważ to radni decydują, czy 

będzie tak czy inaczej. Zwrócił uwagę, że jeśli mógłby głosować to również zagłosował by za 

wzrostem, ponieważ nie da się inaczej tego sfinansować. Powiedział, że pan Radny może 
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wymagać od niego ściślejszych zadań, które należą do gminy i MZGKiM w sferze uszczel-

nienia systemu, co rozumie i te działania będą prowadzone. Zwrócił uwagę, że poszło zlece-

nie na kamery na auta, na budowę wagi, której do tej pory nie było i wszystko było brane na 

oko i masa innych działań będzie prowadzona w celu uszczelnienia. Zwrócił uwagę, że  

z przykrością musi stwierdzić, że rzeczywiście jest niesprawiedliwość, że część mieszkańców 

płaci za czyjeś śmieci, jeśli płaci się za śmieci turystów to jest to wkalkulowane w charaktery-

stykę gminy, ponieważ jesteśmy gminą turystyczną i chcemy z tej turystyki korzystać i korzy-

stamy, ponieważ wiadomo, że w niejednym domu są przyjmowani goście, zostawiają za to 

pieniądze. Poprosił, aby nie zapominać, że z jednej strony na tym zarabiamy, a z drugiej bę-

dzie tak, że zdarzy się turysta, który zostawi śmieci. Stwierdził, że przykro, iż tak jest, ale jest 

to takie nasze ryzyko. Poinformował, że obiecuje pani Lucynie spotkanie w sprawie gazety 

„Znad Popradu”. Podziękował za słowa, które pani Lucyna powiedziała, gazeta jest samorzą-

dowa, spotkanie będzie zorganizowane, ale nie ma na to wpływu, ma ona być niezależna. 

Zwrócił uwagę, że od zgromadzonych należy to, czy porozmawiają z panią Redaktor, aby 

zmieniła formułę gazety, była moc referendalna może być również moc tutaj. Powrócił do 

słów pani Barbary P. i zaapelował, aby się zacząć szanować i kochać. Stwierdził, że z przy-

krością spogląda na niektóre osoby, które się tak zachowują i nie wie z czego to wynika. Po-

wiedział, że są to ludzie, którzy uważają, że coś uczynili, w jakiejś sferze przeważne kultural-

nej osiągnęli sukcesy, ale tego nie widać w osobistym zachowaniu. Zwrócił uwagę, że on się 

nie wywyższa, prosi o pomoc i nie dzieli na swoich i nie swoich, ale chce współpracować ze 

wszystkimi. Powiedział, że jeśli jakieś zadanie nie zostanie zrealizowane to nie dlatego, że nie 

kocha Łomnicy. Zwrócił uwagę, że będzie spotkanie radnych i sołtysów i na to spotkanie bę-

dzie przygotowane jakie co roku były inwestycje i jakie kwoty na poszczególne osiedla. Podał 

jako przykład Radnego Kokuszki, który śmiało mógłby wstać i zapytać jakie były inwestycje 

na Kokuszce. Poprosił o zrozumienie, ponieważ wcale nie jest takie łatwe pogodzić wszystkie 

zadania, należy spróbować, ale prosi, aby nie myśleć, że jeśli zapisu dla jakiejś wsi nie ma to 

już jest narodowa tragedia i kogoś się nie szanuje. Zaprosił do współpracy i powiedział, że na 

pewno powoli wyciągnie gminę z zadłużenia i będą realizowane zadania oczekiwane od lat. 

Poprosił o wsparcie jeśli chodzi o działanie dla przedszkola, ponieważ jest to zadanie, które 

ciągnie się od długich lat. Zwrócił uwagę, że osoby, które mają małe dzieci, wiedzą, że rze-

czywiście są one w warunkach urągających. Powiedział, że nie uda się zrobić złotego przed-

szkola, ponieważ nie ma na to pieniędzy, ale w tych finansach, które ma gmina to przedszkole 

będzie nie gorsze. Stwierdził, że może nie będzie pomp ciepła, ale może kiedyś będą dla całe-

go obiektu, okna będą zmieniane. Odwołując się do słów Księdza Proboszcza powiedział, że 

można dwojako pomóc, każdy jak umie, ewentualnie nie przeszkadzać i to będzie przeo-

gromna pomoc.                 

 

Ad. 2. Zakończenie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podziękował wszystkim za przybycie. Zakończył obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej. 

 

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