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PROTOKÓŁ NR 19/2020 

z XIX Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

 

XIX Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się 12 lutego 2020 r.  

o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczyło 14 radnych, nieobecny 

Włodzimierz Źrałka. 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 1 o treści: „1. Uchwała w sprawie zmiany 

w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020. Za-

pytał, czy są jakieś propozycje co do porządku obrad.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jest przedstawiona uchwała w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola. Zwró-

cił uwagę, że tak jak już powiedział na Komisji będzie przeciwny głosowaniu nad tą uchwałą, 

nawiązał do § 3, którego treść odczytał. Zawnioskował o wykreślenie słowa „możliwość”.  

 

Urszula Sikorska – p.o. Dyrektor ZEAS  

Wyjaśniła, że słowo to jest tutaj ujęte dlatego, ponieważ nie można zmusić pracowników, być 

może ktoś nie będzie chciał, dlatego właśnie jest możliwość. Zwrócił uwagę, że zapewnia się 

pracownikom możliwość dalszej kontynuacji, ale nie można ich zmusić, ponieważ ktoś może 

powiedzieć, że nie chce.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że traktuje to jako wniosek formalny i poddaje pod głosowanie.  

 

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. Poddał pod głosowanie wniosek pana Radne-

go Mariusz Lisa.  

 

Wniosek został odrzucony, 6 – za, 8 - przeciw (protokół z imiennego głosowania stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianami.  

 

Porządek obrad przyjęto, 11 - za, 3 – przeciw (protokół z imiennego głosowania stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 
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Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.    

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz 

Przywitał wszystkich obecnych, poinformował, że ostatnia Sesja miała miejsce 24 stycznia  

i nie było na niej Zastępcy Burmistrza, ponieważ uczestniczył w Forum Burmistrzów w Kra-

kowie, które dotyczyło m.in. czystego powietrza. Przedstawił sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej informując, że:  

− 26 stycznia odbyło się spotkanie radnych, sołtysów i samorządowców Powiatu Nowo-

sądeckiego w Marcinkowicach, na którym obecni było przedstawiciele naszej gminy, 

podziękował za udział i liczna delegacje, ponieważ wszyscy to zauważyli.  

− 27 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne branży turystycznej zgromadzonej  

w Sądeckiej Organizacji Turystycznej, w którym uczestniczył jego Zastępca.  

− 28 stycznia odbyło się w Urzędzie spotkanie sołtysów i osiedlowych Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój. 

− 30 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie trzech ambulansów ratowniczych Sądec-

kiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nowym Sączu, karetki zostały przekazane do pra-

cy w Powiecie Nowosądeckim. W imieniu obu panów Starostów oraz Zarządu i Rady 

Powiatu Nowosądeckiego podziękował radnym Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

za udzielenie poparcia stosownż uchwałą, co przyczyniło się do zakupu tych trzech 

ambulansów. Przypomniał, że udział gminy w ogólnej kwocie wyasygnowanej na za-

kup to 1,54%.  

− 31 stycznia odbyło się drugie spotkanie w Przedszkolu na Hanuszowie z rodzicami, 

których dzieci uczęszczają do tego przedszkola. 

− 2 lutego odbyły się przepiękne i bardzo budujące jasełka „Polskie Betlejem” wyreży-

serowane i zaprezentowane przez członków i podopiecznych Stowarzyszenia „Nasz 

Dom”.  

− 3 lutego odbyło się przesłuchanie uczestników warsztatów wokalu z panią Agatą Ku-

liś. Zwrócił uwagę, że były to bardzo fajne warsztaty i później bardzo fajny koncert. 

Były one zorganizowane w dniach 30 stycznia - 3 luty dla młodzieży z gminy Piw-

niczna-Zdrój, poziom wokalny naszej młodzieży jest bardzo wysoki. Pogratulował ro-

dzicom utalentowanej młodzieży, a panu Dyrektorowi MGOK podziękował za organi-

zację takiego szkolenia. 

− W dniach 4 – 5 lutego uczestniczył w dwudniowym forum, gdzie prezentowa stanowi-

sko dotyczące tematu czystego powietrza, sposobów monitorowania przestrzeni. 

− 6 lutego odbyło się spotkanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Wierchomli z Dyrektorem 

Zarządu Dróg Powiatowych oraz przedstawicielem Lasów Państwowych na temat pro-

jektu przebudowy drogi w Wierchomli. 

− 8 lutego odbyło się otwarcie biura poselskiego i senatorskiego nowo wybranych posła 

Patryka Wichra i senatora Wiktora Durlaka. 

− 9 lutego uczestniczył w zebraniu sołeckim w Kokuszce.     

− 11 lutego odbyła się rada budowy Nakło, a później spotkanie z Wicestarostą Nowosą-

deckim w sprawie przygotowań do remontu boiska sportowego na teranie PDWD, la-

da moment będzie ogłoszony przetarg i remont ten będzie wykonany w okresie od 

wiosny do wakacji, całość finansuje Powiat.  

 

Poinformował, że na stronie internetowej oraz facebooku urzędowym zamieszczono ogłosze-

nie skierowane do mieszkańców Miasta i Gminy, którzy posiadają co najmniej dziewięcioar-

ową działkę i chcieli by ją zbyć w formie sprzedaży lub dzierżawy długoterminowej dla 
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PDNiG celem umiejscowienia na niej wyspy gazowej. Powiedział, że potrzeba takich działek, 

ponieważ jest tylko taka możliwość rozwoju jeśli chodzi o sieć gazowniczą, wówczas gmina 

miała by możliwość zaopatrywania mieszkańców i podmiotów w gaz. Zwrócił uwagę, że dwa 

podmioty zgłosiły chęć użytkowania gazu, jego zdaniem część mieszkańców również, co 

wpisywało by się w strategię czystego powietrza. Stwierdził, że niestety gmina posiada trzy 

atrakcyjne działki, na których mogły by powstać wyspy gazownicze, ale jedna jest tylko brana 

pod uwagę przez PGNiG. Zwrócił uwagę, że być może ktoś posiada taką działkę i chętnie by 

się podzielił, oczywiście nie za darmo, można na tym zarobić. Powiedział, że są cały czas 

analizowane pewne obniżki na śmieci dla osób najbardziej potrzebujących, dyskusja jest sze-

roka w różnych gronach, ostatnio brano pod uwagę osoby samotne i bez dzieci powyżej 60 

lat. Poinformował, że na jego facebooku i stronie gminnej ukazała się informacja, że Piw-

niczna-Zdrój została wprowadzona do programu budowy stu obwodnic. Stwierdził, że nie 

uprawia polityki, ponieważ nie ma to znaczenia, najważniejsze jest to, że rząd pochylił się  

i wpisał nas, nie jest to może miejsce np. w pierwszej trójce, ale jest to miejsce 36 i zakłada, 

że obwodnica Piwnicznej będzie w ciągu drogi krajowej nr 87. Powiedział, że na razie prace, 

które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach są w stanie przygotowawczym, całe prace od 

początku do końca będą finansowane z budżetu państwa. Zwrócił uwagę, że obecnie trwa etap 

studium ekonomiczno-techniczno-środowiskowego, podczas którego rozpatrywane są możli-

we warianty budowy obejścia miejscowości. Poinformował, że planowana data ogłoszenia 

przetargu jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury to IV kwartał 2020 roku, więc chciał tak 

tylko przekazać informację, aby było wiadomo, że za chwilę ten temat będzie omawiany  

i będzie on gorący, ale jest to temat na parę lat.   

 

Poinformował, że dzisiejsza Sesja zwana potocznie oświatową poświęcona jest tematom 

oświaty oraz zmianą organizacji systemu oświatowego w Piwnicznej-Zdroju związaną  

z przeniesieniem placówek przedszkolnych do budynku SP nr 1. Zwrócił uwagę, że pozwolił 

sobie zaprosić przedstawicieli policji, aby przy okazji wyjaśnili temat bezpieczeństwa przy 

obiektach. Powiedział, ze chciałby później ogólną informację jak od strony policji wygląda 

bezpieczeństwo prze przedszkolach oraz SP nr w Piwnicznej-Zdroju. Zwrócił uwagę, że 

uchwały o zamiarze likwidacji przedszkoli nr 1 i nr 3   mają charakter intencyjny. I ich podję-

cie przez Radę jest wymogiem formalnym wynikającym z Prawa  oświatowego  z którego  

wynika że Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 

likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora 

oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadze-

nia szkół danego typu. Stwierdził, że oczywiście uchwały mówią o likwidacji wspomnianych 

przedszkoli gdyż zmienia się system organizacji, jednak w praktyce chodzi o przeniesienia 

przedszkoli do Szkoły Podstawowej nr 1 do Piwnicznej-Zdroju. Poinformował, że zadaniem 

własnym gminy jest zapewnienie warunków do spełnienia obowiązków, o których mowa  

w prawie oświatowym, a obowiązek ten gmina realizuje w następujących placówkach:  

1) Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4 w Młodowie.  

2) Oddziale  Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 1  

3) Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2  

4) Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroj,  

5) Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej - Stowarzy-

szenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Oddziale Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej w Kokuszce. 

6) Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego: Punkt przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej Nr 2, punkt przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju, 

Punkt przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej.  
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Poinformował, że przedstawi uzasadnienie zamiaru likwidacji czyli przeniesienia  Przedszko-

la Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju. Powiedział, że Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju mieści 

się w budynku zlokalizowanym przy ul. Źródlanej 5, rok budowy 1969., konstrukcja budyn-

ku: murowana, konstrukcja i pokrycie dachu: blacha, całkowita suma powierzchni użytkowej: 

271,04 m2. Zwrócił uwagę, że zajęcia dydaktyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze realizo-

wane są w dwóch salach zabaw (lekcyjnych), dwie toalety (jedna dla dziewczynek i jedna dla 

chłopców) plus dodatkowo jedna dla personelu Powiedział, że jest zaplecze kuchenne i przed-

szkole prowadzi żywienie. Poinformował, że przedszkole pracuje czynne od godz. 7.00 do 

godz. 16.00, zajęcia prowadzone są w dwóch oddziałach do których obecnie uczęszcza 43 

dzieci, w przedszkolu zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 5,07 etatu nauczycieli  

i 5,50 etatu pracowników obsługi. Powiedział, że w pobliżu budynku przedszkola powstało 

osuwisko w skutek intensywnych opadów, pęknięty grunt na długości 15 m, stanowiący zbo-

cze o wysokości 20 m u podnóża którego usytuowany jest budynek przedszkola. Zwrócił 

uwagę, że w przypadku dalszej aktywności możliwe jest całkowite zsunięcie części nasypu, 

co stanowi zagrożenie dla budynku Przedszkola, a co za tym idzie stanowi bezpośrednie za-

grożenie dla wychowanków oraz zatrudnionego w nim personelu. Poinformował, że dla osu-

wiska została opracowana Karta Rejestracyjna, osuwisko jest ciągle aktywne, a wystąpienie 

kolejnych przemieszczeń jest możliwe. Zwrócił uwagę, że gmina współpracuje Urzędem Wo-

jewódzkim w temacie zabezpieczenia tej skarpy, aby uniknąć zdarzeń o charakterze katastro-

falnym. Powiedział, że w przedszkolu brakuje sali, w której mogłyby być prowadzone zajęcia 

logopedyczne grupowe czy też indywidualne wg zaleceń Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, brak jest odpowiedniego pomieszczenia w którym dzieci młodsze mogłyby 

odpoczywać, brak jest miejsca parkingowego i nie ma fizycznie miejsca, które mogłoby być 

przeznaczone na parking, ponadto z pilnych inwestycji w najbliższym czasie konieczna jest 

wymiana więźby i pokrycia dachowego, a także konieczność wymiany kotła grzewczego. 

Zwrócił uwagę, że nie wyjaśniano jeszcze z fachowcami jak wygląda sprawa izolacji piono-

wej, która była już kiedyś wykonywana i jak tak naprawdę funkcjonuje. W kwestii ustalenia 

stanu faktycznego przeniesienia Przedszkola Nr 3 poinformował, że Przedszkole Nr 3 w Piw-

nicznej-Zdroju mieści się w budynku zlokalizowanym przy ul. Węgierskiej 118 (okręg mia-

sto), rok budowy 1983, konstrukcja budynku drewniano-murowana, konstrukcja i pokrycie 

dachu blacha, stolarka okienna częściowo wymieniona na nową, całkowita suma powierzchni 

użytkowej to 312,50 m2 razem z mieszkaniem lokatorskim. Powiedział, że zajęcia dydaktycz-

ne oraz wychowawczo-opiekuńcze realizowane są w dwóch salach zabaw (lekcyjnych) w tym 

jedna na piętrze, na które prowadzą schody o szerokości 120 cm, dalej są trzy toalety (jedna 

wspólna na piętrze dla dziewczynek i chłopców), dwie na parterze (osobno chłopcy, dziew-

czynki) plus dodatkowo jedna dla personelu. Zwrócił uwagę, że jest zaplecze kuchenne  

i przedszkole prowadzi żywienie. Poinformował, że czas pracy przedszkola w godz. od 6.30 

do 16.00, ponadto w budynku Przedszkola mieści się mieszkanie lokatorskie zajmowane 

przez nauczyciela. Powiedział, że zajęcia prowadzone są w dwóch oddziałach do których 

obecnie  uczęszcza 50 dzieci, a w Przedszkolu zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne 

etaty 3,67 etatu nauczycieli i 6,08 etatu pracowników obsługi. Zwrócił uwagę, że na piętrze 

budynku znajduje się sala zabaw (lekcyjna) w której przebywają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, 

do sali prowadzi wąska, drewniana klatka schodowa (17 stopni), która wraz z korytarzem 

stanowiącym dojście do sali zabaw jak i toalety stanowi część wspólną z mieszkaniem loka-

torskim. Powiedział, że przez mieszkanie lokatorskie prowadzi również droga ewakuacyjna 

dla dzieci przedszkolnych. Poinformował, że w Przedszkolu brakuje sali, w której mogłyby 

być prowadzone zajęcia logopedyczne grupowe czy też indywidualne wg zaleceń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, a obecnie zajęcia logopedyczne grupowe w ilości 2 godz. 

tygodniowo dla 12 wychowanków prowadzone są w kancelarii dyrektora, który na ten czas 

wraz z panią intendent opuszczają gabinet. Zauważył, że również zajęcia indywidualne logo-
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pedyczne ( jedna godz. tygodniowo) prowadzone są w kancelarii. Powiedział, że do przed-

szkola od dwóch lat uczęszcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

realizacja kształcenia specjalnego na etapie wychowania przedszkolnego powinna odbywać 

się w warunkach dostosowanych do potrzeb rozwojowych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka. Poinformował, że zgodnie z orzeczeniem dziecku zapewniono 

realizację indywidualnych zajęć rewalidacyjnych (2 godz. tygodniowo), ale względu na brak 

dodatkowego pomieszczenia zajęcia te realizowane są w godz. 7.00 do 8.00 w sali na piętrze, 

gdzie o tej godzinie nie ma jeszcze innych dzieci. Zwrócił uwagę, że dzieci przebywające  

w sali na piętrze mogą korzystać tylko z jednej wspólnej toalety. Powiedział, że brak bez-

piecznego miejsca parkingowego, a dzieci po wyjściu z samochodów zaparkowanych na po-

boczu muszą przejść przez jezdnię, która nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych. 

Stwierdził, że z inwestycji do wykonania w najbliższym czasie konieczna częściowa wymiana 

stolarki okiennej. Zwrócił uwagę, że wychowankom Przedszkola Nr 1 i 3 w Piwnicznej-

Zdroju zapewnia się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego, w tym roczne-

go obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  

w Piwnicznej-Zdroju, gdzie obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju 

z oddziałami przedszkolnymi a od 1 września 2020 r. planuje się utworzenie Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego. Poinformował, że aby zniwelować dzieciom stres związany ze "zmianą 

lokalizacji" zapewniono przeniesienie oddziałów Przedszkola Nr 1 i 3 wraz z całym persone-

lem pedagogicznym i obsługowym, więc te same Panie będą opiekować się dziećmi, te same 

Panie będą dla nich przyrządzać posiłki, ponadto wszystkim pracownikom zatrudnionym  

w Przedszkolu zapewnia się dalszą możliwość kontynuacji zatrudnienia, o czym mówi § 3 

obu uchwał, ponadto budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju daje możli-

wość  kontynuacji wychowania przedszkolnego. Zwrócił uwagę, że pomieszczenia, w których 

dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne znajdują się w odrębnym pawilonie 

oddzielonym ścianą od szkoły. Powiedział, że wejście do budynku dla dzieci przedszkolnych 

wydzielone jest osobno, ponadto w wydzielonym pawilonie znajduje się 11 toalet dla dzieci 

plus jedna toaleta dla personelu. Poinformował, że dzieci mają zapewnioną obecnie opiekę od 

godz. 7.00 do 16.00, jednak wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców opiekę tę planuje 

się wydłużyć od godz. 6.30. do godz. 16.30. Zapewnił, że dzieci nadal będą korzystać z do-

tychczasowego systemu żywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek), dzieci starsze będą spo-

żywać posiłki w stołówce szkolonej, stoliki i krzesełka będą odpowiednio przystosowane, co 

w żaden sposób nie będzie kolidowało z żywieniem dzieci szkolnych. Zwrócił uwagę, że bę-

dzie się to odbywało w czasie godzin lekcyjnych, które trwają 45 min, jeśli chodzi o dzieci 

małe będzie zastosowany catering  i dzieci będą mogły jeść na sali, natomiast jeśli chodzi  

o dzieci z klas I-VIII spożywają posiłki podczas specjalnie ustalonych przerw międzylekcyj-

nych. Powiedział, że dzieci w bezpieczny sposób mogą skorzystać z dodatkowych pomiesz-

czeń mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej takich jak hala gimnastyczna, ścianka 

wspinaczkowa, sala fitness, duże trawiaste boisko szkolne, gabinety specjalistyczne np. logo-

pedia czy gabinet do zajęć indywidualnych, ponadto w szkole funkcjonuje również gabinet 

pielęgniarki. Poinformował, że przy budynku Szkoły znajduje się duży, bezpieczny parking. 

Reasumując stwierdził, że od wielu lat słyszy się głosy od mieszkańców że obecne warunki 

panujące w istniejących przedszkolach nie spełniają oczekiwań rodziców. Powiedział, że  

w wyniku zmian w systemie oświaty , czyli likwidacji gimnazjów, jak również niż demogra-

ficzny daje nam możliwość wykorzystania powstałych możliwości lokalowych w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w celu  zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków  nauczania 

przedszkolnego. Zapewnił, że gmina nadal będzie wywiązywała się ze swojego zadania. 

Zmiana organizacji nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej-Zdroju nie ma 

wpływu na nauczanie obecnie uczęszczających  do szkoły uczniów, nie wydłuży się czas 

obecnie funkcjonującego nauczania, a szczegóły wyjaśnił Dyrektor. Poinformował, że zajęcia 
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dodatkowe np. wyrównawcze, korekcyjne, rewalidacyjne, kształtujące kreatywność, harcer-

stwo, piłka nożna i siatkowa realizowane będą podobnie jak w roku szkolnym 2019/2020  

w godzinach popołudniowych. Powiedział, że zadanie polegające na utworzeniu przedszkola 

w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego polega na kilkuetapowej inwestycji mającej na 

celu dostosowanie pierwszego pawilonu do potrzeb przedszkola z uwzględnieniem wszyst-

kich obowiązujących przepisów w tym zakresie. Poinformował, że wykonany będzie remont 

kapitalny kuchni dostosowujący ją do potrzeb żywienia dzieci i wieku szkolnym i przed-

szkolnym, remont będzie polegał na wymianie instalacji elektrycznej, zmianie kubaturowej 

pomieszczeń, wykonanie nowej instalacji wymiany powietrza i innych robotach zgodnie  

z wymogami służb sprawujących kontrolę nad tego typu obiektami. Zwrócił uwagę, że wyko-

nywany będzie remont kapitalny, którego celem jest podniesienie standardu sal edukacyjnych 

dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, będzie wymiana stacji elektrycznej, parapetów, wykładzin, insta-

lacji centralnego ogrzewania i również inne rzeczy jeśli będą potrzebne. Powiedział, że wy-

konany będzie remont toalet wraz z dostosowaniem ich do potrzeb dzieci w wieku przed-

szkolnym, ponadto adaptacja klatki schodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prze-

ciwpożarowymi. Stwierdził, że rozumie, iż stawia pytanie, które być może na pierwszy rzut 

oka wydaje się trudne, nie mniej musi i chce je zadać, a rodzice muszą odpowiedzieć sobie na 

nie sami, czy chcą poprawy warunków nauki dzieci, czy zależy im na tym do czego się przy-

zwyczaili. Powiedział, że jego zdaniem rodzice są w stanie sobie wyobrazić, że nauka w wy-

remontowanych pomieszczeniach, jest dużo lepsza niż to co w tej chwili na Równi, czy nawet 

na dużo lepszym Hanuszowie. Zwrócił uwagę, że to rodzice dadzą swoje poparcie lub nie na 

zmianę na lepsze, albo zatrzymają możliwość nauki dla dzieci przedszkolnych uczęszczają-

cych do przedszkoli na Równi i Hanuszowie. Poprosił, aby nie dać się ponieść emocjom  

i naciskom osób, których dzieci nie uczęszczają do wspomnianych przedszkoli i wcale nie 

myślących o dobru najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Powiedział, aby sobie wyobra-

zić jak za kilka lat będą wyglądały obecne obiekty. Zapewnił, że cały czas wsłuchuje się  

w głosy mieszkańców, przede wszystkim rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, 

walczących o poprawę warunków do nauczania podjął trud zmierzenia się z zadaniem i chce 

umożliwić poprawę tych warunków, nie pogarszając warunków nauczania dzieci uczęszcza-

jących do SP nr 1. Powiedział, że jako gospodarz gminy chce to zadanie wykonać racjonalnie 

w granicach możliwości finansowych budżetu. Dodał, że jeśli chodzi o Przedszkole na Równi 

nie ma o czym mówić, ponieważ wszyscy wiedzą jakie są warunki, natomiast jeśli chodzi  

o Przedszkole na Hanuszowie prosi, aby dać czas na realizację zadania, a rodzice stwierdzą 

sami, czy chcą dzieci widzieć w tym przedszkolu, czy jednak zostają na Hanuszowie. Stwier-

dził, że jest to wolny wybór. Przypomniał, że dzisiejsze uchwały są tylko intencyjnymi, ze 

względu na to, iż ustawodawca nakazuje w określonym terminie podjęcie takiej uchwały  

i musi ona być podjęta do końca lutego.       

 

Ad. 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

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

korespondencja: 

1) Pismo Rady Rodziców Przedszkola nr 3 z dnia 28 stycznia w sprawie podjętych dzia-

łań dotyczących przeniesienia Przedszkola Nr 3, 

2) Pismo Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu z dnia 31 stycznia w sprawie nade-

słania uwierzytelnionych kserokopii materiałów dotyczących procedowania uchwał  

w sprawie statutów jednostek pomocniczych oraz konsultacji z mieszkańcami, 

3) Pismo przewodniczących zarządów osiedli Kosarzyska i Majerz z dnia 31 stycznia  

w sprawie projektu pn. „Jeżdżę z głową„ 
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4) Pismo mieszkańców Borownic oraz ul. Krakowskiej z dnia 3 lutego w sprawie przyłą-

czenia domów do miejskiego ujęcia wody, 

5) Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego  

z dnia 5 lutego w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Ma-

łopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,  

6)  Pismo Rady Rodziców Przedszkola nr 1 z dnia 6 lutego w sprawie działań mających 

na celu likwidację Przedszkola nr 1 oraz przeniesienia go do budynku Szkoły Podsta-

wowej,  

7) Pismo Pana Piotra Ściegiennego skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

z dnia 6 lutego w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli wydatków w zakresie 

przeprowadzonego referendum gminnego, 

8) Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 lutego w sprawie 

wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Rady XVIII/131/2020  

w zakresie obejmującym postanowienia § 2.  

9) Pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 lutego  

w sprawie doręczenia prawomocnego orzeczenia stwierdzenia nieważności uchwały  

10) w sprawie programu opieki nad zwierzętami na rok 2018.   

Powiedział, że jak wiadomo korespondencja znajduje się w biurze Rady Miejskiej, jeśli ktoś 

chce się zapoznać to jest ona do wglądu. 

 

Ad. 5. Oświadczenia radnych powiatowych.  

 

Radni powiatowi nie byli obecni podczas obrad Sesji.  

 

 

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

Ad. 1. 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.  

 

UCHWAŁA NR XIX/148/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 14 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na reali-

zację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 

 

Nie było pytań.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XIX/149/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 14 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 3. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nau-

czycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczy-

cieli w 2020 r.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 

 

Nie było pytań.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XIX/150/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 14 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 4. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że wszystko co miał do powiedzenia powiedział już na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, ale nie wie, czy pan Burmistrz zaczyna mówić prawdę, więc chciałby się odnieść do 

jego sprawozdania. Zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji nikt nie proponował, że dzieci 

będą mieć catering, miała być stołówka. Zapytał, co zmieni się dla tych dzieciaków w mo-

mencie podjęcia tej uchwały. Stwierdził, że rozumie, iż jest ona tylko intencyjna, ale daje 

światło, że Rada jednak wyraża zgodę na drogę, którą obrał pan Burmistrz. Zaapelował do 

radnych, którzy zasiadali w poprzedniej kadencji, jaką drogą podążają, czy to miasto będzie 

miało kiedykolwiek jakiś rozwój jeśli za każdym razem jest zmiana.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że temat cateringu wypłynął na pierwszym spotkaniu które było w Szkole Pod-

stawowej, rodzice wyrazili swoje obawy, że małe dzieci nie będą mogły sobie chodzić na 

posiłki, że posiłki te długo trwają. Zwrócił uwagę, że rzeczywiście w czasie prac nie brano 

tego tematu pod uwagę, była obecna pani Dyrektor i mieszkańcy i słyszeli, że temat ten wy-

płynął. Stwierdził, że jeśli jest dyskusja merytoryczna to jest analiza i wychodzi się rodzicom 

naprzeciw, ale temat ten nie był omawiany na Komisji i nikt nie zadał pytania. Poinformował, 

że jest to temat od rodziców i wtedy już było powiedziane, że rozważany będzie catering.   

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Przywitał wszystkich obecnych. Zwrócił uwagę, że jest niejasność z posiedzenia Komisji, 

ponieważ tłumaczono, że jest 135 dzieci, a teraz wychodzi 144 dzieci, za chwilę wyjdzie, że 

jest 166 i nie wie skąd to się bierze. Powiedział, że pani Dyrektor również te dane potwierdza-

ła, że teraz jest już więcej tych dzieci. Stwierdził, że to przedszkole, które próbuje się usado-
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wić w szkole może być za ciasne. Poinformował, że jest cztery lata za budową nowego przed-

szkola i będzie nadal, ponieważ w przemówieniu pana Burmistrza dużo jest negatywów,  

o tych przedszkolach, które są. Powiedział, że to przedszkole ze żłobkiem, które miało po-

wstać na Czerczu w nim było wszystko rozwiązane, zarówno sale do nauki, jadalnia, świetli-

ca, sale do różnych zajęć, place zabaw itd. Zwrócił uwagę, że teraz nie mówi się wszystkiego, 

nie mówi się o placach zabaw i w przemówieniu pana Burmistrza było zero pod tym kątem. 

Stwierdził, że przedszkole to ma być przedszkole, zaapelował, aby dać rodzicom, dzieciom  

i nowym mieszkańcom start w życie zawodowe i osobiste. Powiedział, że wychowanie dziec-

ka jest bardzo trudne, sam miał czwórkę dzieci i wie coś na ten temat, chciał skorzystać  

z przedszkole, ale nigdy nie miał szans, zawsze mu odmawiano, bo nigdy nie było miejsca. 

Powiedział, że jego zawodowe życie zawsze było blokowane, bo nie miał się jak rozwijać. 

Zwrócił uwagę, że patrząc na rodziców i ich obawy można stwierdzić, że oni wiedzą, że to się 

ciągnie, a nowe przedszkole ze żłobkiem było po to, aby dać szansę na przyszłość. Poprosił, 

aby nie liczyć tylko tych dzieci, które są tutaj urodzone, ale potrzeba rozwoju Piwnicznej. 

Stwierdził, że jako mieszkańcy Piwnicznej może wszystkiego nie pochwalamy, może przyjdą 

jacyś inni mieszkańcy i coś zaproponują, ale tutaj nie ma nic nawet przedszkola i nie ma gdzie 

dziecka posłać, więc jak w coś zainwestować. Zwracając się do radnych powiedział, że  

w  ubiegłym roku podjęli uchwałę zobowiązująca Burmistrza do budowy przedszkola ze 

żłobkiem na Czerczu. Zwrócił uwagę, że to wszystko legło w gruzach. Stwierdził, że nie wie 

dlaczego to się tak dzieje, że niektórzy tak szybko się od tego odsuwają, czy takie straszne 

jest wstawić się za czymś dobrym dla mieszkańca. Stwierdził, że uważa, iż nie, ale trzeba 

chcieć. Powiedział, że na posiedzeniu Komisji omawiano plac zabaw przy szkole miedzy pa-

wilonami. Zwrócił uwagę, że pracuje w dziedzinie budowalnej wie, co to znaczy jak słońce 

przystawi do ściany, jest to koszmar. Stwierdził, że nie wyobraża sobie takiego placu zabaw 

dla swojego dziecka, to tak jakby wsadził do wrzątku, ponieważ na otwartym powietrzu jest 

gorąco, a co dopiero przy ścianach. Powiedział, że nic nie mówi się o świetlicy jadalni i cater-

ingu, wchodzi ustawa, że świetlica ma być świetlicą, jadalnia jadalnią. Zapytał jak to ma być 

wszystko na jednej sali, więc nic się nie zmienia. Poprosił, aby zacząć myśleć przyszłościo-

wo. Zwrócił uwagę, że trzy albo cztery lata wcześniej zwróciła się do niego Rada Rodziców 

ze szkoły w Wierchomli. Powiedział, że było mu bardzo miło, a przyszli oni po to, aby pomóc 

im zdobyć dotację na malowanie dachu na szkole. Stwierdził, że od razu powiedział, że jest 

za, ponieważ nie jest Radnym w mieście, tylko w całej gminie. Powiedział, że Rada Rodzi-

ców z Przedszkola Nr 3 zwracała się z prośbami do wielu radnych w różnych okolicach, spo-

tkała się z różnymi przesłaniami. Stwierdził, że niezależnie od tego, czy jest się za czy prze-

ciw trzeba przyjąć każdego i wyrazić mu wdzięczność, że chce robić coś dla tej naszej gminy. 

Powiedział, że jest bardzo wdzięczny Radzie Rodziców, że włożyli taki trud i walczą, aby coś 

nowego w naszej gminie powstało. Zwrócił uwagę, że chodzą pogłoski, iż przedszkola nie 

dostaną ani złotówki na dalsze utrzymanie jak radni nie przegłosują tej uchwały. Stwierdził, 

że jest to totalne zastraszanie i tak nie wolno mówić, a pan Burmistrz powiedział na posiedze-

niu Komisji, że umrze to śmiercią naturalną. Zwracając się do pana Burmistrza powiedział, że 

jest mu bardzo przykro z tego powodu i tak nie można mówić. Zwrócił uwagę, że trzeba się 

jednoczyć z dziećmi, rodzicami itd. Poinformował, że szkoła również zostanie zaburzona, 

jeśli chodzi o grafik, który otrzymali na posiedzeniu Komisji nie wierzy, że tak to wszystko 

będzie działało, ponieważ dzieci korzystające z dodatkowych zajęć w gminie i poza gminą też 

muszą mieć czas wolny, aby skończyć wcześniej lekcje, aby dojechać do tych szkół. Stwier-

dził, że rodzice robią starania po to, aby te dzieci jakoś wykształcić. Podziękował rodzicom za 

brawa stwierdzając, że cieszy się, iż może im w jakiś sposób pomóc.  
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Urszula Sikorska – p.o. Dyrektor ZEAS  

Powiedziała, że chciała by się odnieść do ilości dzieci, o której wspomniał pan Radny. Poin-

formowała, że 135 dzieci to wynika z raportu z SIO na 31 września. Zwrócił uwagę, że pan 

Burmistrz wymieniając liczbę mówił o ilości obecnej, ponieważ od 1 października do dnia 

dzisiejszego doszło siedmioro dzieci. Odnosząc się do kwestii cateringu powiedziała, że nie 

będą to posiłki przywożone przez firmę z zewnątrz, tylko tak jak to było omawiane z rodzi-

cami na pierwszym spotkaniu, mieli oni wątpliwości co do przechodzenia dzieci mniejszych  

i padła propozycja, czy dzieci te nie mogłyby spożywać posiłków w salach. Zwróciła uwagę, 

że te posiłki były by przygotowywane w kuchni szkolnej i przewożone do sal lekcyjnych jeśli 

dalej będzie taka wola. Zwróciła uwagę, że w kwestii świetlicy i jadalni to na dzień dzisiejszy 

nie ma przepisów, które mówią, że nie mogą się one znajdować w jednym pomieszczeniu.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że odpowie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie zezwolił panu Radnemu. 

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że jeśli mowa o cateringu to w tych salach trzeba to znowu wszystko przygoto-

wać. Zwrócił uwagę, że po to jest jadalnia, aby dzieci mogły swobodnie z tego korzystać. 

Stwierdził, że jest to mylenie pojęć.  

 

Urszula Sikorska – p.o. Dyrektor ZEAS  

Powiedziała, że chciano zaproponować rodzicom tak jak to jest w innych szkołach i przed-

szkolach, że dzieci spożywają posiłki w jadalni, ale propozycja ta wyszła od rodziców, czy 

nie dało by się zrobić tak, aby te dzieci młodsze spożywały posiłki w swoich salach.    

 

Paulina L. – przedstawicielka Rady Rodziców  

Powiedziała, że jeśli chodzi kwestie cateringu to oni jako rodzice dzieciaków malutkich prosi-

li, aby było to dalej w salkach. Zwróciła uwagę, że dla zgromadzonych i dla niej również jest 

to dowożenie z zewnątrz, a rodzice prosili tak jak powiedziała pani Dyrektor, aby było to do-

wożone bezpieczne na salę i aby dzieci mogły sobie zjeść spokojnie, nie w ciągu 45 minut, 

ale w swoim czasie. Wyjaśniła, że rzeczywiście rodzice o to wnosili wspólnie z panią Dyrek-

tor na pierwszym spotkaniu.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że już na Komisji wypowiadał się odnośnie tego przedszkola i jego likwidacji, ale 

to co pan Burmistrz przeczytał łącznie z tym z czego jest zrobiony dach to wszystko jest  

w zasadzie jeden duży argument, że pan Burmistrz powinien się nie bać i wybudować przed-

szkole, ale zrezygnował z budowy tego przedszkola i robi naprawy szpachelką. Stwierdził, że 

pan Burmistrz wziął się za tą szpachelkę, o której cały czas mówi, że poprzednicy nią robili. 

Powiedział, że pan Burmistrz zrezygnował z pracy wielu ludzi, radnych, dobra dzieci, miesz-

kańców, budowy nowoczesnego żłobka i tego nie da się zwrócić. Zwrócił uwagę, że było to 

10 mln zł dotacji i 200 tys. zł wyrzucone w błoto jeśli chodzi dokumentację i pracę wielu lu-

dzi. Zapytał dlaczego w Gminie Muszyna funkcjonuje wiele przedszkoli i Burmistrz Golba w 

ramach oszczędności nie likwiduje tych przedszkoli tylko je unowocześnia, robi remonty,  

a tych przedszkoli w Muszynie funkcjonuje kilka. Stwierdził, że gdyby u nas było przedszko-

le na Czeczu to ok, ale w tej chwili to co się robi to jest głupota. Powiedział, że pan Burmistrz 
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już chodząc po domach mówił, że będzie pływał i pływa stylem rozpaczliwym i takim stylem, 

w którym topi po kolei fundusze i ekonomię gminy oraz marzenia wielu osób, ponieważ  

o przedszkolu mówiło się już kilka kadencji wstecz. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz to 

wszystko zniszczył i teraz pływając bawi się wkładem własnym, ponieważ te wszystkie pie-

niądze na remonty, regipsy pochodzą właśnie z wkładu własnego na budowę przedszkola, 

które miało być na Czerczu. Stwierdził, że ten wkład własny, który właśnie część radnych 

niestety zabrała przyciągnął nam 10 mln zł. Powiedziała, że w tej chwili pan Burmistrz oczy-

wiście zrobi sobie remonty, naprawy i prowizorki, ale nie pozyskując ani złotówki, ponieważ 

na dzień dzisiejszy nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek dostanie. Zwrócił uwagę, że mało 

tego pan Burmistrz nawet nie wie z jakiego programu skorzysta. Stwierdził, że jest to niepo-

ważne. Powiedział, że pan Burmistrz mówił o osuwisku i zagrożeniu, ale jak powstało osuwi-

sko i pan Burmistrz otrzymał pismo to zareagował z kilkumiesięcznym opóźnieniem w ten 

sposób, że jak zaczęły się tym interesować media to w rozpaczliwy sposób zlecił usunięcie 

kamieni za kwotę, która uważa, że powinna być dużo dużo mniejsza. Poinformował, że kosz-

towało to gminę kilkanaście tysięcy, a jego zdaniem powinno to kosztować 2, 3 tysiące zł, 

można to także było zrobić przy pomocy MZGKiM. Zaapelował do radnych mówiąc, że pew-

ne decyzje są nieodwracalne i tak jak z tą działką przy Ośrodku Zdrowia też kiedyś radni za-

głosowali, działka została sprzedana, a teraz nie można tego odkupić jest problem z parkowa-

niem samochodów. Zapytał, dlaczego przy Ośrodku Zdrowia nie ma gminnej działki. Zwrócił 

się szczególnie do tych młodych radnych, ponieważ podejmowana jest kluczowa decyzja i to 

nie jest przeniesienie 10 tys. zł z na paragraf, tylko jest to bardzo ważna sprawa dla mieszkań-

ców Piwnicznej.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że zgodnie ze statutem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój posiłkując się paragra-

fem 99 pkt 3 na swoim posiedzeniu w dniu 4 lutego określono stanowisko Klubu radnych 

Gminna Prawda” w sytuacji jaka powstała w sferze edukacji publicznej na przełomie 

2019/2020 roku. Poinformowała, że wyrażają zaniepokojenie obecnymi planami Burmistrza, 

których realizacja może doprowadzić do złej kondycji edukacji w naszej gminie. Stwierdziła, 

że realizacja planów Burmistrza może doprowadzić do odpływu dzieci z Miasta i Gminy 

Piwniczna, które nie będą chciały uczęszczać ze względu na pogorszenie warunków, co może 

skutkować utratą wpływów subwencji oświatowej do naszego budżetu. Powiedziała, że dzia-

łanie Burmistrza polegające na próbie likwidacji przedszkoli zaowocowało protestami rodzi-

ców i mieszkańców. Stwierdziła, że jako sprzeciw nieporadnemu zarządzaniu tą sprawą wy-

rażają obawy, że to kombinacje władz doprowadzą do obniżenia standardów nauki szkolnej  

i przedszkolnej. Powiedziała, że jest to pokłosie zagmatwanych pomysłów Burmistrza, który 

despotycznie poczyna sobie w jednostkach edukacji wyręczając dyrektorów w kierowaniu, 

przejmując ich kompetencje. Zwróciła uwagę, że doprowadza to do rozregulowania całego 

systemu Miasta i Gminy. Stwierdziła, że pomysł przeniesienia przedszkolaków z Równi  

i Hanuszowa do SP nr 1 w pierwszym etapie, wcześniej planowana likwidacja szkoły w Ko-

kuszce woła o pomstę do nieba. Powiedziała, że nikomu nie przyszły by do głowy takie abs-

trakcyjne pomysły, ale przy takim Burmistrzu i jego ludziach wszystko jest możliwe. Zwróci-

ła uwagę, że nie chcą gdybać na jakie cele będą przeznaczone zlikwidowane placówki, prze-

cież Burmistrz nie zamierza tam utworzyć izby regionalnej skoro nie może sobie poradzić  

z miejskim muzeum regionalnym, ale będzie to złote zaplecze do załatania dziury budżetowej 

i zapewni spokojne urzędowanie do końca kadencji. Powiedziała, że plany Burmistrza zmie-

rzają do stworzenia centralnego ośrodka edukacji w jednej przestarzałej szkole o architekturze 

z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, którą Burmistrz marzy przekształcić by dorównała 

potrzebom dwudziestego pierwszego wieku. Stwierdziła, że jako plusy swojego projektu 

Burmistrz uważa oszczędności jakie zamierza uzyskać w postaci opału, energii elektrycznej, 
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wspólnej kuchni, mniejszych remontów, zmniejszenie miejsc pracy, a przemyślana z preme-

dytacją reforma zapomina jaką przyszłość zgotuje naszym dzieciom i ich rodzicom oraz 

zwolnionym pracownikom, zaniżając pobieranie wiedzy ze względu na warunki jakie po-

wstaną w wyniku przebudowy. Powiedziała, iż rodzice uważają, że będzie to przechowalnia 

naszych dzieci, nauka w wydłużonym czasie, przeładowane ilościowo klasy, kolejki do toale-

ty, ścisk na stołówce, brak opieki i warunków dla opieki świetlicowej, kłopoty z szatnią itd. 

Stwierdziła, że trzeba mieć wyobraźnię i odwagę, aby ten projekt wprowadzić w życie, kiedy 

wymagania edukacji diametralnie się zmieniły w dwudziestym pierwszym wieku. Zwracając 

się do pana Burmistrza powiedziała, że wiele razy ich okłamał swoimi obietnicami i pustym 

gadaniem w sprawach takich jak np. Marpol na Jarzębaki i Skowronki, oświetlenie tychże 

przysiółków, droga pod Solisko gdzie jest dorosłe niepełnosprawne dziecko, płyty przez Sza-

flary do Szafarzy gdzie jest szlak Wierchomla i Łabowska Hala, droga do Łomniczanki, pie-

niądze na dom przedpogrzebowy, zakup działek pod cmentarz. Powiedziała, że dlatego też nie 

wierzą obietnicom Burmistrza.  

 

Justyna Deryng – Radna 

Powiedziała, że na posiedzeniu Komisji zostały przedstawione założenia pana Dyrektora Ci-

taka, który będzie miał to przedszkole ewentualnie u siebie, przedstawił on harmonogram jak 

będą wyglądały zajęcia i wstępną deklarację, do której uczyły by się dzieci. Zwróciła uwagę, 

że części rodziców, którzy biją brawo nie było i nie słyszeli tego. Powiedziała, że chciałaby 

zwrócić uwagę, że była mowa o żłobku i 27 maja 2016 r. do MZGKiM w Piwnicznej wpłynął 

wniosek formy REBUD z Limanowej o wynajem lokalu użytkowego przy ul. Marciszewskie-

go z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności niepublicznego żłobka i przed-

szkola. Odczytała fragment pisma. Powiedziała, że przez trzy lata mógł być już żłobek, jest 

on niepubliczny, ale czy gmina będzie mieć przedszkole, czy nie, nie może zabronić nikomu 

przedszkola niepublicznego i to rodzice wybiorą gdzie te dzieci oddadzą. Zwróciła uwagę, że 

gmina może przeznaczyć środki na remont pierwszego pawilonu, ktoś wybuduje przedszkole 

niepubliczne i rodzice mogą wszystkie dzieci tam zabrać, ponieważ gmina nie ma argumen-

tów ani możliwości tego zabronić, rodzice wybierają tam gdzie ich dzieci mają jak najlepiej. 

Powiedziała, że nie wyrażono zgody na to, gmina przez trzy lata miała okazję jak ten żłobek 

by funkcjonował by wyśmienicie i gmina wcale nie potrzebuje tych nakładów.  

 

Bogumiła S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju  

Zapytała, gdzie pani Radna wtedy była.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że ona była za tym, aby to wynająć, ponieważ jeszcze wtedy nie było by gmin-

nego przedszkola.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o spokój. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że dlatego, iż był to wynajem na trzy lata nie powstało by nasze przedszkole 

jeszcze do tej pory. Zwróciła uwagę, że przez trzy lata gmina i utrzymywała, opłacała  

i ogrzewała budynek, który stał pusty. Zwróciła uwagę, że pamięta jak pan Lis straszył rad-

nych jak to gminie odbiorą subwencję, ponieważ straci wszystkie dzieci. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że sama pani Radna była za.    



13 
 

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że była za budową przedszkola, które byłoby ewentualnie dopiero w 2019 roku, 

kiedy kończył by się ten projekt i gmina miała możliwość przedłużenia. Stwierdziła, że szko-

da, że pan Lis nie pamięta. Zwróciła uwagę, że przez te trzy lata gmina naprawdę mogła mieć 

ten żłobek i nadal jest taka możliwość, że ktoś prywatnie może to stworzyć. Poinformowała, 

że jest to tylko uchwała intencyjna, którą Rada musi podjąć, że jeśli rodzice z Hanuszowa 

powiedzą, że nie chcą przejść do tego przedszkola to nie przejdą, jeżeli rodzice z Równi po-

wiedzą, że nie chcą przejść to również nie przejdą, ale gmina przygotuje to przedszkole. Po-

wiedziała, że jeśli jednak w sierpniu rodzice stwierdzą, że warunki są świetne i jednak chcą 

swoje dzieci przenieść to bez tej uchwały intencyjnej mleko się rozlało i nie ma takiej możli-

wości przez rok. Stwierdziła, że zgadza się, że rodzice mają wątpliwości, ponieważ wszyscy 

mają, będziemy się uczyć na błędach i nie chcemy ich popełniać, dlatego liczy się dialog  

i rozmowa, natomiast kłótnie i przepychanki niczemu nie służą, a na pewno nie dobru dzieci.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że udziela jeszcze ostatniego głosu pani Radnemu Długoszowi, potem głos zabie-

rze Burmistrz i Rada będzie podejmować decyzję.      

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że nie jest wyliczone ile kto ma zabrać głosów, nie ma tego w regulaminie i jest 

demokracja. Stwierdził, że jest mu bardzo przykro. Poinformował, że kiedy chce i jaki temat 

się mu nasuwa to może zabrać głos. Zapytał, po co tutaj jest. Powiedział, że pan Burmistrz 

witał go, że jest na Komisji to po co ma przychodzić, aby nie zabierać głosu.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Poprosił, aby zapoznać się z regulaminem pracy Rady, kto kieruje obradami.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że oczywiście, że wie, iż jest to pan Przewodniczący.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Powiedział, że to on udziela głosu.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Stwierdził, że regulaminie nie ma nigdzie o ograniczeniu ilości zabieranych głosów.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy pan Radny przyszedł zabrać głos.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że tak, ale jest tym zbulwersowany.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że właśnie widzi.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że w kwestii tego prywatnego przedszkola i żłobka to nie chcieli nikogo tutaj 

wpuszczać, ponieważ miło być budowane gminne przedszkole i żłobek, aby to wszystko było 
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pod gminą i takie było założenie, że nie wpuszcza się nikogo, aby cała kadra mogła zostać  

w tym przedszkolu.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Wspomniała o żłobku.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił, aby nie przeszkadzać jak Radny mówi. 

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady   

Powiedział, że po długich rozmowach z panią Dyrektor i Radą Rodziców jest za tym, aby 

pozwolić przegłosować tę uchwałę intencyjną i dać Burmistrzowi szansę do realizacji tego 

zadania. Stwierdził, że naprawdę długo rozmawiał z Radą Rodziców, z panią Dyrektor rów-

nież i chodzi o to, aby zapewnić pozostałym dzieciakom wysoki poziom jaki gwarantuje pani 

Dyrektor Jurzynek.      

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XIX/151/2020 – przyjęto, 9 – za, 5 - przeciw (protokół z imiennego gło-

sowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 5. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 

 

Nie było pytań.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XIX/152/2020 – przyjęto, 8 – za, 5 – przeciw, 1 – wstrzymujący się (pro-

tokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 

 

Nie było pytań.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XIX/153/2020 – przyjęto, 11 – za, 3 – wstrzymujące się (protokół z 

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

 

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

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że w związku z tym, iż większość Rady podjęła decyzję o likwidacji Przed-

szkola Nr 1 i Nr 3, uchwała intencyjna daje światło kuratorowi na działania podjęte przez 

pana Burmistrza. Powiedział, że idąc dalej wyciąga rękę w stronę pana Burmistrza, aby nie 

burzył swojego pierwszego budżetu i składa wniosek formalny i prosi, aby poddać go pod 

głosowanie, aby radni pracowali za symboliczną złotówkę i zrezygnowali z diet, a pan Bur-

mistrz za minimalną kwotę. Poinformował, że da to 150 tys. zł rocznie, przez dwa lata 300 

tys. zł, na wykonanie prac dla dzieciaków.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że wniosek ten zostanie rozpatrzony po konsultacji z radcą prawnym.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że chciałby przypomnieć panu Przewodniczącemu, że to Rada ustala wysokość 

diet, każdy radny powinien mieć dietę, ale może mieć minimalną 1 zł. Poinformował, że to 

Rada ustala wynagrodzenie Burmistrzowi i może być to minimalna kwota. Stwierdził, że wi-

dzi jakieś oburzenie wśród radnych. Powiedział, że zabiera się dzieciakom, a od siebie nic. 

Powiedział, że jest gotów zrezygnować ze swojej diety.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, dlaczego pan Radny nie złożył takiego wniosku w poprzedniej kadencji.    

 

Jan Toczek – Radny   

Powiedział, że były takie wnioski.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że miało być budowane przedszkole.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jest to czysty populizm. 

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że składa wniosek formalny i prosi, aby poddać go pod głosowanie. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że pan Radny rozpoczął już kampanię wyborczą.   

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że nie rozpoczął kampanii, ale złożył wniosek formalny i prosi, aby poddać go 

pod głosowanie, ponieważ obecnych jest czternastu radnych.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że ogłasza przerwę techniczną w celu poproszenia radcy prawnego. Zwrócił uwa-

gę, że ma prawo skonsultować się z radcą prawnym.  
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Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że prosił już wielokrotnie i nie wie, czy podpisana jest nowa umowa z Tauronem 

na oświetlenie uliczne. Zwrócił uwagę, że ul. Kościuszki jest reprezentacyjna, dzwonił kilka 

razy, pani Lidia również informowała go, że to zgłaszała, ale nic się tam nie dzieje, kilka 

lamp nie świeci, a oni nic nie robią. Powiedział, że trzeba albo tak skonstruować umowę, aby 

im polecieć po pieniądzach, ponieważ tak nie może być. Stwierdził, że mówi się, aby zgłaszać 

na numer alarmowy, ale nie ma zdanej reakcji. Poinformował, że chciałby pozdrowić panią 

Przewodniczącą Osiedla Zdrojowe, która na ostatniej Sesji powiedziała bardzo dużo na jego 

temat, że nie chodzi na Sesje i nie uczestniczy. Stwierdził, że to, iż nie chodzi i nie jest tutaj 

zawsze to nie znaczy, że nie pracuje z ludźmi. Poinformował, że pracuje 24 godziny na dobę, 

ma telefony, ludzie z tamtej strony go znają i dzwonią do niego, przyjeżdżają do domu, roz-

mawiają na różne tematy. Zwrócił uwagę, że jest im bardzo wdzięczny za to, że może im po-

móc. Stwierdził, że on do pani Szkaradek nie chodził ani po podpisy, ani po to, aby na niego 

głosowała, ponieważ było wielu kandydatów i wybór był bardzo duży.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił pana Radnego Toczka, aby powtórzył wniosek.  

 

Jan Toczek – Radny  

Przywitał pana radcę prawnego. Powiedział, że jego wniosek dotyczył obniżenia diet radnym. 

Zwrócił uwagę, że z racji tego, iż to Rada ustala wysokość diet i wysokość wynagrodzenia 

Burmistrza rozumie, że radny musi pobierać dietę, więc zaproponował symboliczną złotówkę, 

a maksymalnie jest to 1324 zł. Zaproponował, aby przeznaczyć tę kwotę 100 tys. zł oszczęd-

ności rocznie na rozbudowę przedszkola w związku likwidacją dwóch. Powiedział również  

o minimalnej pensji Burmistrza, i o tym, że jest możliwość jej obniżenia. Zapytał, czy  

w związku z tym łamie jakikolwiek przepis.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał, czy jest to wniosek w przedmiocie objętym porządkiem obrad.   

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że jest to część interpelacji i wolnych wniosków i jest to jego formalny wniosek 

dotyczący tego, że skoro zabiera się dzieciakom burząc ich harmonię to dlaczego nie mogą im 

od siebie czegokolwiek dać. Zapytał, czy w tym momencie łamie jakikolwiek przepis z usta-

wy o samorządzie.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał, czy chodzi o złożenie tego wniosku.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że tak chodzi o ten wniosek i prosi, aby pan Przewodniczący poddał go pod gło-

sowanie w obecności 14 radnych.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał, czy pan Radny chciałby, aby Rada teraz głosowała nad podjęciem uchwały w tym 

przedmiocie.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że tak, a potem przygotowanie uchwały do tego, aby obniżyć istniejąca dietę do 

symbolicznej złotówki i minimalną płacę pana Burmistrza. 
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Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał, czy był wniosek o zmianę porządku obrad.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że jest część III – wolne wnioski i interpelacje. 

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Powiedział, że właśnie do tego zmierza, że nie było wniosku o to, aby wprowadzić tego do 

porządku obrad.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że jest porządek obrad i punkt i on składa taki formalny wniosek. Poprosił, aby 

podać panu radcy prawnemu porządek obrad.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM 

Powiedział, że nie rozumie o czym mowa skoro mamy część III.   

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że składa formalny wniosek. 

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM 

Zapytał, czy do rozpoznania na tej Sesji.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że do przegłosowania, czy wszyscy wyrażają zgodę.  

 

Magdalena Nieć – inspektor UM  

Powiedziała, że jej zdaniem panu Radnemu chodzi o wniosek, który w jakiś sposób zobowią-

że do przystąpienia do procedury przygotowania uchwały o zmianie diet i wynagrodzenia 

pana Burmistrza.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że dokładnie tak.  

 

Magdalena Nieć – inspektor UM  

Powiedziała, że ona tak to rozumie.  

 

Jan Toczek – Radny  

Stwierdził, że dokładnie o tym mówi.  

 

Mirosław Florczyk – inspektor UM  

Zapytał, czy chodzi o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą w tym zakresie. 

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że jest to wniosek formalny przygotowanie projektu uchwały na najbliższą Sesję 

w sprawie obniżenia diet radnych do symbolicznej złotówki i minimalnej płacy pana Burmi-

strza.    
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Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zwrócił uwagę, że teraz trzeba powiedzieć, kto ma inicjatywę uchwałodawczą w tym zakre-

sie.   

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że Burmistrz.  

 

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Powiedział, że trzeba spojrzeć do statutu i zobaczyć, kto ma inicjatywę uchwałodawczą. 

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że w takim razie klub radnych złoży taką propozycję.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM 

Zwrócił uwagę, że nie rozumie dlaczego pan Radny dąży do tego, aby w tym momencie to 

podjąć.   

 

Jan Toczek -  Radny  

Powiedział, że skoro w trzeciej każdy z radnych i osiedlowych może składać dowolny wnio-

sek, to dlaczego nie on, zapytał, czy chodzi o kwestie finansowe.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zwrócił uwagę, że oczywiście w tej części pan Radny może zabierać głos.  

 

Jan Toczek – Radny  

Stwierdził, że właśnie zabiera głos.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał, czy pan Radny chce, aby radni w tym momencie podjęli inicjatywę uchwałodawczą 

w tyk zakresie.  

 

Jan Toczek – Radny  

Poinformował, że tak, jest to wniosek formalny.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał jak na tym etapie kiedy wyczerpano już porządek obrad pan Radny chce wrócić do 

punktu pierwszego.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że w takim razie prosi o przygotowanie takiego projektu uchwały, aby Rada mo-

gła się nad nim pochylić.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM 

Zwrócił uwagę, że taki wniosek jak najbardziej można przyjąć, tylko nie głosować w tej 

chwili nad przyjęciem.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę na to, co powiedziała pani Magda.  
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Magdalena Nieć – inspektor UM  

Zwróciła uwagę, że nie powiedziała, iż można głosować, ale co jej zdaniem pan Radny miał 

na myśli.  

 

Jan Toczek – Radny  

Stwierdził, że jego zdaniem bez sensu jest wykonanie jakiejś pracy przez pana Burmistrza, 

czy urzędnika, który ma przygotować projekt uchwały jeżeli zostanie on odrzucony. Stwier-

dził, że chciałby mieć jasność, czy zostanie on przyjęty, jeżeli nie to nie.   

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Powiedział, że jeśli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą jest § 36 który mówi komu ona przy-

sługuje i jeśli ktokolwiek z grona osób, którym ona przysługuje, wystąpi o podjęcie takiej 

uchwały to będzie ona przedmiotem obrad. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że regulamin mówi, że musi to być co najmniej czterech radnych. Zwrócił uwagę, 

że sprawa ta zostanie rozpatrzona w sposób wnikliwy na spokojnie i ewentualnie na następnej 

Sesji zostanie podana odpowiedź jak jest to od strony prawnej uregulowane, aby nie było 

uchybień.   

 

Mieszkaniec  

Zwrócił uwagę, że jest radca prawny, któremu gmina płaci i prosi, aby powiedzieć jak to jest 

prawnie. 

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał co.  

 

Mieszkaniec  

Powiedział, że chodzi o to, czy Rada może to w tym momencie uchwalić sporządzenie takiej 

uchwały. Zwrócił uwagę, że wniosek powinien być przegłosowany.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM 

Zapytał, czy mowa o wniosku o zmianę porządku obrad i wprowadzenie nowej uchwały.  

 

Mieszkaniec  

Powiedział, że chodzi o wniosek o sporządzenie takiej uchwały na kolejną Sesję.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Wyjaśnił, że taki projekt uchwały z wnioskiem sporządzają osoby, którym przysługuje inicja-

tywa.   

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że potem uchwałę przygotowaną na kolejną Sesję Rada może odrzucić.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Powiedział, że przeprasza, ale nie rozumie czemu by to miało służyć.  

 

Jan Toczek – Radny 

Powiedział, że spór, który wyniknął teraz można rozstrzygnąć jeśli pan Przewodniczący pod-

da jego wniosek pod głosowanie i to radni o tym zdecydują. 
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Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał jaki wniosek i o jakiej treści.    

 

Jan Toczek – Radny  

Poinformował, że wniosek formalny, który został przez niego zgłoszony o rezygnację z diet 

przez Radę do symbolicznej złotówki i obniżenia pensji pana Burmistrza.  

 

Mirosław Florczyk - radca prawny UM  

Zwrócił uwagę, że jeśli pan Radny chce wystąpić z taką inicjatywą uchwałodawczą to odpo-

wiednia grupa radnych w takiej liczbie może z taką inicjatywą wystąpić i zgłosić taki projekt 

uchwały. Stwierdził, że on tego nie rozumie. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że regulamin mówi o przynajmniej czterech radnych.   

 

Jan Toczek – Radny  

Poprosił, aby mu powiedzieć, czy wniosek zgłoszony przez każdego radnego powinien zostać 

poddany takiej samej procedurze.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że tutaj jest inicjatywa uchwałodawcza.  

 

Jan Toczek –Radny  

Powiedział, że padło wiele takich wniosków uchwałodawczych np. o zmianę w budżecie.  

 

Mirosław Florczyk – radca prawny  

Stwierdził, że nie wie, co za problem złożyć taką inicjatywę do procedowania na następnej 

Sesji Rady. Stwierdził, że jeśli pan Radny ma taką inicjatywę i przekona do tego odpowiednią 

grupę radnych to można to złożyć. 

 

Jan Toczek – Radny  

Stwierdził, że nie jest po to, aby się tutaj przepychać i polemizować.   

 

Mirosław Florczyk – radca prawny UM  

Zapytał, czy dobrze rozumie, że pan Radny chce przekonać Burmistrza czy Przewodniczące-

go Rady, aby z taką wystąpili.  

 

Jan Toczek – Radny  

Poinformował, że klub radnych złoży taką propozycję.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że tak jak wspomniał pan Długosz radni są nie tylko radnymi swojego terenu, ale 

również innych miejscowości, spotykają sie z opiniami innych osób i również osoby z innych 

miejscowości proszą o interwencję. Zwrócił uwagę, że chciałby prosić o interwencję pana 

Sołtysa z Wierchomli, który pokazywany jest jako guru wszystkich sołtysów i przykład 

szczególnie dla pana Łukasza Jarzębaka w Łomnicy. Powiedział, że dzisiaj są sprawy bezpie-

czeństwa i bardzo dobrze, ponieważ od półtora miesiąca leży znak w rowie przed szkołą na 

Wierchomli i pan Sołtys jeździ tam samochodem, więc dobrze by było, aby zgłosił to Burmi-

strzowi, czy pracownikowi. Stwierdził, że wie, iż o ten znak zabiegał poprzedni Burmistrz, 
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ale chyba bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Wyraził nadzieję, że ten znak zostanie 

poprawiony. Poinformował, że na drodze gminnej w Małej Wierchomli duży opad śniegu 

spowodował obwiśnięcie gałęzi i autokary musiały objeżdżać przez parking, który jest z bo-

ku. Stwierdził, że warto byłoby się trochę rozglądnąć i zainterweniować w tej kwestii, ponie-

waż naprawdę stwarza to zagrożenie. Zwracając się do pana Sołtysa poprosił o interwencję 

stwierdzając, że przykro jest, że mieszkańcy z Wierchomli dzwonią do niego i mówią mu  

o takich rzeczach.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że obywatel Łomnicy Zdroju zwrócił się do gminy o sprzedaż na poszerzenie 

swojego areału działki ok. 10 a, jest to przy starej oczyszczalni ścieków. Zwrócił uwagę, że 

byłyby to środki na rozpoczęcie prac przy budowie domu pogrzebowego. Zauważył, że pan 

Burmistrz informował, że potrzebna jest działka dziewięcioarowa i zapytał, czy w Łomnicy 

również jest ona potrzebna i czy tylko jedna czy dwie, ponieważ Łomnica jest duża i być mo-

że jedna nie wystarczy. Stwierdził że chciałby poinformować ludzi, może by się udało. 

Stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ teraz są rabaty na ogrzewanie gazem 

ciekłym nawet do 90%.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił pana Burmistrza o udzielnie odpowiedzi.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że nie ukrywa swojego rozczarowania postawą jednego radnego, który w po-

przedniej kadencji pełnił zaszczytną funkcję i na tym się skończyło. Stwierdził, że mieszkań-

cy mają prawo bić brawo, ale bili brawo panu Radnemu, że w pierwszej kolejności wyremon-

tował swój gabinet, pojeździł sobie trochę na nartach w Gruzji, a na Słowacji było by troszkę 

taniej, a gdyby był patriotą to pojeździł by na Wierchomli, ale niestety nie da się jeździć, po-

nieważ nikt go tam nie chce widzieć. Stwierdził, że przeprasza, iż w ten sposób, ale on prosił 

o dyskusję merytoryczną, aby iść do przodu, ale niestety pan Radny za główny cel postawił 

sobie walkę z nim zamiast wsparcie i wejście w grupę i robienie czegoś co przyniesie pożytek 

gminie. Powiedział, że dlatego pozwolił sobie te dwie uwagi przekazać. Zwrócił uwagę, że 

zgormadzeni bili brawo następnemu bohaterowi, który miał największe możliwości wybudo-

wać przedszkole, ewentualnie wydać zgodę na otwarcie żłobka w budynku starej policji, mo-

że nie trzeba by go było dzisiaj remontować, a tak budynek stał przez trzy lata ogrzewany  

i żaden sposób niewykorzystany, dobrze, że jest pogotowie to chociaż częściowo. Zwracając 

się do pana Radnego Toczka powiedział, że proponuje, aby rzeczywiście przygotowali taką 

uchwałę, po co się dzisiaj spierać i robić to na kolanach. Odnosząc się do pana Radnego Dłu-

gosza poprosił o częstszy kontakt z pracownikami merytorycznymi, ponieważ nie ma sensu 

polemizowania na takie tematy tutaj.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że już to zgłaszał.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Zwrócił, że pójdą razem i zareagują.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Stwierdził, że to wszystko za późno.  
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Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poprosił pana Radnego Lisa, aby szanował wszystkich, a nie tak, że jak ktoś m u pasuje to go 

chwali, nawet będzie prosił, aby sala była cicho, ponieważ ten ktoś mówi, a z drugiej strony 

będzie się nabijał z Radnego, ze jest jakimś guru. Stwierdził, że być może jest, a niektórych 

boli to, że jest skrupulatny i rzetelny, radzi sobie w obu funkcjach. Powiedział, że jeśli kogoś 

to boli to jest mu bardzo przykro, ale ona bardziej by się uczył od takich osób niż krytykował. 

Zwracając się do pana Radnego z Łomnicy zwrócił uwagę, że Burmistrz nie zapomniał o dro-

dze na Solisko tylko warunki pogodowe już nie pozwalały dalej wykonywać zadań i zostaną 

one przeniesione zaraz jak zmieni się pogoda. Stwierdził, że Burmistrz naprawdę o niczym 

nie zapomina, a raczej prosi o współpracę radnych, aby otworzyli najważniejsze dokumenty, 

czyli budżet i wskazali. Powiedział, ze dlaczego nie powstało przedszkole w tamtej kadencji, 

ponieważ nie było pieniędzy, i to nie jest tak, że dzisiaj Burmistrz nie chce dać pieniędzy na 

dom przedpogrzebowy. Zwrócił uwagę, że zbierają siew grupie sołtysów, osiedlowych i ra-

dych i dzielą te pieniądze jakie są, ale burmistrz pieniędzy nie stworzy. Powiedział, że nie jest 

zamknięta droga legislacyjna, ani do budowy domu przedpogrzebowego, ani do innych inwe-

stycji w Łomnicy, nie mniej skoro to pozwoli sobie przypomnieć, że dwa razy z Radną Liber i 

Radnym Keklakiem i tak sobie byli przyjęci w Łomicy. Stwierdził, że niestety pozwala sobie 

to powiedzieć, aby było wiadomo, że tak reprezentują inne osiedla, ponieważ są radnymi całej 

gminy to prosi, aby tak samo pros, aby pozwolić reprezentować innym radnym sprawy jeśli 

przejeżdżają do Łomnicy. Powiedział, że chodzi mu o to, aby współpracować, ponieważ nie 

chodzi o to, aby się kopać. Zwrócił uwagę, że za każdym razem będzie powtarzał, aby nie 

tracić na to czasu, takie są warunki i możliwości finansowe i w nich należy operować i robić 

cos , aby iść do przodu. Powiedział, że gmina Piwniczna nie słynie z tego, że były tysiące 

projektów i one leżą, ponieważ w poprzedniej kadencji też powstawały projekty, które leża w 

szufladzie. Stwierdził, że była racja pani Justyny, która wspomniała, że jeśli zadanie jest koń-

czone to muszą być na nie środki, jeśli zostały one niewykorzystane to przechodzą na rok 

następny. Stwierdził, że ci radni, którzy jeździli dwukrotnie, a może i więcej do Gruzji oraz 

remontowali sobie gabinety posiadali budżet o 7 mln większy, który był zwrotem z poprzed-

nich kadencji. Powiedział, że już cały rok jest Burmistrzem i nie widzi, aby spłynęły jakieś 

środki zwrotne z zewnątrz, które dotyczą działalności poprzedników. Zwrócił uwagę, że ma 

tylko do spłacenia długi poprzedników.  

 

Adam Musialski – Przewodniczacy Rady  

Poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Komisariatu Policji.  

 

Maciej Kuźma – przedstawiciel Komisariatu Policji  

Podziękował panu Burmistrzowi za zaproszenie, przywitał wszystkich obecnych. Poinformo-

wał, ze zgormadzeni debatują nad tym, czy te przedszkola przenieść do szkoły i należy roz-

ważyć również kwestię bezpieczeństwa, ponieważ jest to najbardziej istotne. Powiedział, że 

prawo nie nakłada obowiązków na przedszkola i szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo jeśli 

chodzi o infrastrukturę, czyli przejścia dla pieszych czy parkingi, ale jest to bardzo istotną 

sprawą. Zwrócił uwagę, że jeśli np. w rejonach aktualnych przedszkoli nie było by takiego 

miejsca należało y rozważyć kwestie ewentualnego poszerzenia, czy otwarcia nowych par-

kingów, ponieważ te dzieciaki są w większości przywożone przez rodziców samochodami, a 

niewielka ilość jest przyprowadzana pieszo. Stwierdził, że jest to ważne, aby nie kolidowało 

to z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i bezpieczeństwem dzieci, które czy to w pośpie-

chu wsiadają i wysiadają. Zwrócił uwagę, że nie jest w stanie powiedzieć nic w sprawie bez-

pieczeństwa w rejonie tych przedszkoli, ponieważ w statystykach z ostatniego roku nie odno-

towano żadnych zdarzeń drogowych, kolizji, czy sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w 

tych rejonach. Powiedział, że gdyby te przedszkola zostały to jednak trzeba było by rozważyć 
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poszerzenie parkingów, czy ewentualnie stworzenie infrastruktury, która umożliwiała by bez-

pieczeństwo czyli np. bariery łańcuchy przejścia dla pieszych itp. 

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, ze na Borownicach mamy cmentarz i nie ma tam przejścia dla pieszych i jest to 

brak bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę, że może Komisariat Policji pomógł by coś z tym fan-

tem zrobić, ponieważ jest tam problem, bo zostało to zlikwidowane.      

 

 

Maciej Kuźma – przedstawiciel Komisariatu Policji  

Powiedział, że problem rzeczywiście występuje, ponieważ we Wszystkich Świętych również 

zabezpieczał ten teren w rejonie cmentarza i jest wiele takich osób, które przechodząc nie 

patrzą na drogę, czy przejście jest bezpieczne czy nie. Zwrócił uwagę, że należało by tam 

stworzyć przejście dla pieszych, ale należy wiedzieć, że wszystko to jest uregulowane w 

przepisach ruchu drogowego i jeżeli w odległości ok. 100 m nie ma przejścia dla pieszych to 

jest taka możliwość bez narażenia na konsekwencje prawne, ale trzeba się upewnić czy będzie 

to bezpieczne. Ponadto poinformował, ze parkingi są bardzo rozległe, samochody parkują 

wzdłuż drogi i czy było by to wygodniejsze dla ludzi, aby zawnioskować o utworzenie tych 

przejść dla pieszych. 

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że chodzi właśnie o to, aby pomóc, ponieważ pogrzebów jest bardzo dużo, po-

nadto odwiedzjący są cały czas i jest to miejsce dostępne publicznie. Stwierdził, ze aby nie 

było tam odpowiedniego przejścia to jest to trochę nie na miejscu.   

 

Justyna Deryng – Radna                               

Zwróciła uwagę, że już było pisane pismo w tej sprawie, ponieważ te przejścia były i zostały 

zlikwidowane po remoncie i gmina otrzymała odpowiedź, że tam nie było żadnych wypad-

ków, które wskazywały by na to, że to przejście jest wskazane. Powiedziała, że w tamtym 

roku miał tam miejsce wypadek, potrącono pieszego przy przechodzeniu i może tym by się 

można kierować. Stwierdziła, ze może jakiś większy intensywny ruch jest przy okazji świta, 

ale ona tamtędy jeździ, mieszkańcy również i widza, że jednak ludzi odwiedzają te groby. 

Zwróciła uwagą, że chociaż by nawet znak spowoduje zdjęcie nogi z gazu, ponadto są tam 

również wypadki z sarnami.  

 

Maciej Kuźma – przedstawiciel Komisariatu Policji  

Poinformował, że zmiana organizacji ruchu należy do zarządcy drogi, jedynie co to Wydział 

Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu decyduje i bada zasadność utworzenia takich 

przejść, dlatego jeśli zgormadzeni uważają, że takie przejście dla pieszych należy stworzyć to 

jak najbardziej Komisariat może kierować takie pismo do Wydziału Ruchu Drogowego, że na 

Sesji Rady takie informacje zostały przekazane do Komisariatu i niech oni złożą wniosek da-

lej .  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że bardzo o to prosi.  

 

Maciej Kuźma – przedstawiciel Komisariatu Policji  

Powiedział, że z jego strony tyle, jeśli są jakieś pytania to prosi teraz, ewentualnie można 

dzwonić lub zaprasza do Komisariatu w Piwnicznej-Zdroju.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Odczytał pismo przekazane od Dyrektora OPS (załącznik do protokołu).  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że chciałby się odnieść do tego, co powiedział pan Burmistrz jeśli chodzi o 

gabinety. Poinformował, że w gabinecie poprzedniego Burmistrza rzeczywiście było zrobione 

malowanie, ale wytykani malowania poprzednikowi to naprawdę gratuluje panu Burmistrzo-

wi. Powiedział, ze mowa jest o wyjeździe go Gruzji, a jest to podobnie jak z tym przedszko-

lem, ponieważ pan Burmistrz miał wszystko na tacy, miał 10 mln zł i zrezygnował z tego, 

ponieważ był to projekt poprzednika. Zwrócił uwagę, że został podpisany list intencyjny, pol-

ski rząd bardzo wspiera wszystkie działania związane z Gruzją i ta wycieczka była dziesięć 

razy tańsza, niż te które były robione np. do Odessy, gdzie był pan Przewodniczący i pani 

Sikorska. Powiedział, że pan Burmistrz dzisiaj chwali się projektem obwodnicy, który jest 

dzięki panu Wiceministrowi Finansów pani Janczykowi, który był tutaj na Dniach Piwnicznej 

i niektórzy się podśmiechiwali, że on przyjechał. Stwierdził, że ten pan zabiegał o to, aby nie 

Piwniczna, ale GDDKiA dostała środki, ponieważ to GDDKiA przygotowuje studium koryta-

rzowe dla tej inwestycji. Poinformował, że było to załatwiane w roku 2017, a pan Burmistrz 

się tym dzisiaj chwali, ale oni oczekują konkretnych działań, ponieważ studium korytarzowe 

już dawno powinno się robić. Zapytał, co wynika z wyjazdów pana Burmistrza na Litwę, czy 

Ukrainę.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że nie był na Litwie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, gdzie pan Burmistrz był. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że w Rzeszowie, ale nie w Gruzji.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, co z tego wynika.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że chyba to, że Rzeszów jest na Ukaranie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że na Węgrzech też pan Burmistrz był kilka razy, więc co wynika z tych spotkań.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nie chce znowu mówić, że pan Lis kłamie, ale pani Sikorskiej nie było w Ode-

ssie. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy pan Przewodniczący był.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Odpowiedział, że był. Poinformował, że wyczerpano porządek obrad dzisiejszej Sesji.      
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Ad. 2. Zakończenie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zakończył obrady XIX Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Adam Musialski 

 

 

Protokołowała 

Magdalena Nieć 

 

 
 


