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PROTOKÓŁ NR 20/2020 

z XX Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

XX Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się 27 lutego 2020 r.  

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

Wiesław Keklak. 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 9 o treści: „9. Uchwała w sprawie diet 

radnych.” Zapytał, czy są jakieś propozycje co do porządku obrad.  

 

Nie było uwag.  

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

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

dzenia swojej obecności. Stwierdził, że na Sesji obecnych jest 14 radnych i w związku z tym 

Rada może podejmować prawomocne uchwały. Poinformował że w związku z punktem 9 

musi odczytać pewną opinię, z uwagi na to, iż prawda jest taka, że wnioskodawcy nie do 

końca dopełnili ustawowych zapisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym i szcze-

rze mówiąc mógł by te uchwały odrzucić. Stwierdził, że aby jednak nie przekładać procesu 

legislacyjnego ten punkt zostanie wprowadzony do porządku obrad. Powiedział, że opinia 

zawarta w opinii naszego radcy prawnego, jak również w opiniach zewnętrznych oraz roz-

strzygnięciach sądów administracyjnych w sposób jednoznaczny mówią, że złożony wniosek 

nie spełnia wymogów art. 20, na który m.in. powołują się wnioskodawcy w tym zakresie, że 

przepis ten formułuje jednoznaczne ograniczenie składanego w tym trybie wniosku do jedne-

go tylko projektu uchwały tymczasem wniosek dotyczy projektów dwóch uchwał. Zwrócił 

uwagę, że w tej sytuacji jako Przewodniczący nie miał możliwości dokonania samodzielnego 

wyboru, który projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad. Powiedział, że gdyby projek-

ty uchwał zostały złożone odpowiednio wcześniej mógłby wezwać inicjatorów do wskazania, 

który projekt popierają na najbliższą Sesję Rady Miejskiej, ale to wskazanie powinno być 

złożone Przewodniczącemu z zachowaniem terminu wskazanego w art. 20 ust. 6 ustawy. 

Zwrócił uwagę, że w sytuacji, w której nie jest możliwe sprecyzowanie wniosku klubu rad-

nych w tym terminie nie powinien wprowadzać do porządku obrad tej sesji żadnej zapropo-

nowanych uchwał, a jedynie pouczyć klub radnych o możliwości złożenia projektów oddziel-

nie na każdą Sesję Rady w odpowiednim terminie. Stwierdził, że nie miał obowiązku proce-

dowania z takim projektem w trybie art. 20 ust. 6 ustawy, gdyż zaproponowana uchwała nie 

spełnia wymogów określonych tym przepisem. Powiedział, że jeśli Rada przegłosuje zmianę 

do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rozpocznie się pro-

cedowanie nad zaproponowaną uchwałą. Poinformował, że jeśli są jakieś uwagi, co do tego, 

są rozstrzygnięcia nadzorcze m.in. Wojewody Mazowieckiego z 28 stycznia 2019 r., z które-

go wynika, że projekt uchwały w sprawie diet radnych dotknięty może być co najmniej 
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dwiema wadami po pierwsze - zryczałtowana dieta powinna być przyznana poprzez ustalenie 

konkretnej kwoty za udział w każdym odbytym posiedzeniu sesji czy też komisji, albo po-

przez wskazanie proporcjonalnych potrąceń w przypadku braku działań radnego, po drugie  

w opinii Wojewody, uchwała taka stanowi akt prawa miejscowego przez co podlega publika-

cji w dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Zwrócił 

uwagę, że jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza to 

jest on także dotknięty przynajmniej jedną wadą, mianowicie pomija obligatoryjny składnik 

wynagrodzenia Burmistrza, jakim jest dodatek funkcyjny. Poinformował, że z art. 37 ust. 1 

pkt 4 i 5 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) wynika, że dodatek funkcyjny przy-

sługuje obligatoryjnie pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru 

bądź powołania, czyli m.in. wójtowi lub burmistrzowi. Wyjaśnił, że Rada Miejska nie może 

zatem pobawić Burmistrza dodatku funkcyjnego, ponadto wyliczenie dodatku specjalnego 

Burmistrza powinno się odbyć procentowo od łącznego wynagrodzenia zasadniczego i do-

datku funkcyjnego, zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936). Powie-

dział, że w załączeniu ma rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 30 września 

2016 r. w tym przedmiocie. Zwrócił uwagę, że jeśli ktoś chce może te rozstrzygnięcia odczy-

tać. Powiedział, że jest Przewodniczącym Rady trzecią kadencję i w trakcie kiedy pełnił tę 

funkcje nigdy nie podjął decyzji o podniesieniu stawek diet radnych, zawsze były takie zaku-

sy, jednak nigdy nie zgadzał się na takie decyzje. Stwierdził, że niestety jeden z wnioskodaw-

ców pan Radny Toczek w czasie ostatniej kadencji właśnie taką decyzję podjął, że zostały 

podniesione stawki dla radnych i przewodniczącego rady. Przypomniał, że w pierwszej ka-

dencji wynagrodzenie radnego wynosiło 80 zł, potem 300 zł, obecnie jest to 500 zł. Odczytał 

fragment rozstrzygnięcia: „Zarówno z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, jak  

i z rozporządzenia wykonawczego wynika, iż przy ustalaniu wysokości diet radnych gminy, 

rada ma obowiązek wzięcia pod uwagę, zarówno liczbę mieszkańców danej gminy, a także 

funkcji pełnionych przez radnego, które związane są z nakładem jego pracy, przy sprawowa-

nej funkcji. Ponadto wysokość diet określonych w rozporządzeniu nie może przekroczyć li-

mitów procentowych wskazanych w § 3 rozporządzenia. Zgodnie z orzecznictwem sądów 

administracyjnych, dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego zarobki, a zatem 

nie jest świadczeniem pracowniczym”. Odczytał kolejny fragment: „Do zasad na jakich przy-

sługuje radnemu dieta należy określenie wysokości diety, przy tym przyjmuje się, że dieta nie 

jest wynagrodzeniem za pracę, a ma stanowić ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny 

nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu przedstawicielskiego np. z tytułu przerwy 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, utraty wynagrodzenia za pracę. Do zasad należy 

też regulacja uzależniająca wysokość diety od zakresu obowiązków oraz ograniczenie wyso-

kości z powodu nie uczestnictwa w pracach rady.” Zwrócił uwagę, że wśród radnych jest kil-

ku, którzy wykonują pracę zarobkową i z tego tytułu pracodawcy pozbawiają ich części upo-

sażenia, ponieważ mają takie prawo. Stwierdził, że gdyby ta uchwała została przyjęta należy 

liczyć się z tym, że niektórzy radni będą ponosili straty w dochodach, ponieważ pracodawca 

będzie ich pozbawiał wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. Powiedział, że uważa, iż 

decyzja o przyjęciu tej uchwały ma znamiona populizmu, przypodobania się nie wie jakiej 

części społeczeństwa, gdyż nie jest uzasadniona ani prawnie ani społecznościowo. Zapytał, 

czy są jakieś pytania.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że pan Przewodniczący kolejny raz mówi, że uprawia on jakiś populizm, ale sko-

ro on go uprawia to pan Przewodniczący nihilizm. Zwrócił uwagę, że rzeczywiście Klub 

Radnych złożył wniosek, w którym były dwa projekty, ale były one wymienione w punktach 
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jako załączniki, pierwszy dotyczył diet radnych, drugi pensji pana Burmistrza. Stwierdził, że 

jeśli były jakieś błędy prawne to dlaczego jest zmiana do porządku obrad Sesji i wprowadze-

nie tego punktu, należało go nie wprowadzać i napisać wyjaśnienia do Klubu. Zwrócił uwagę, 

że pan Przewodniczący mówi, że radny otrzymuje rekompensatę za bycie na tej sali, więc 

pyta kto zwróci rekompensatę piwniczańskiemu społeczeństwu za te ok. 200 tys. zł za projekt 

na przedszkole. Stwierdził, że nie oczekuje, aby radni pracowali za 1 zł przez dwa lata, pro-

ponuje aby wspólnie ze wsparciem pana Burmistrza popracować rok, a potem wrócić do tego, 

co jest. Powiedział, że mówi się, iż sam sobie podniósł dietę radnego w poprzedniej kadencji, 

ale podjęła to większość Rady, a ci, którzy go znają wiedzą jakie były jego wypowiedzi na 

ten temat, ponadto podwyżkę otrzymali również sołtysi i osiedlowi. Zwrócił uwagę, że jeśli 

pan Przewodniczący twierdzi, że nigdy nie był za tym, aby podnieść sobie dietę to tym bar-

dziej teraz powinien zagłosować za obniżeniem.  

 

Justyna Deryng – Radna    

Powiedziała, że dieta to nie jest zarobek dla radnego, nie są to jakieś fajne, wielkie pieniądze, 

o które warto się bić, ale mają one zwrócić radnemu tę część wynagrodzenia, którego nie za-

rabia, kiedy bywa tutaj na posiedzeniach. Zwróciła uwagę, że w Internecie pojawiają się ko-

mentarze, że radni dostają 1000 zł i mają płacone za wszystko, co robią dodatkowo, ponieważ 

inaczej nikt by tutaj nie siedział. Powiedziała, że ma screen na dowód, gdyby ten komentarz 

został usunięty, więc jest to nieprawda, ponieważ można zapoznać się z uchwałą i radny za 

nieobecność zawsze ma obcinane środki. Stwierdziła, że wystarczy, iż radny pracuje cały 

miesiąc, ale ze względów zdrowotnych nie przyjdzie we wtorek na posiedzenie Komisji,  

w czwartek na posiedzenie Rady, a w międzyczasie jeszcze będzie jedna Komisja i ona dosta-

je ok 100-150 zł.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że jest to 125 zł.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że wystarczą te trzy nieobecności, bo w jednym tygodniu radny zachorował 

i nie będzie mógł spełniać swoich obowiązków. Stwierdziła, że to nie jest tak, iż radny dosta-

je pełne wynagrodzenie. Powiedziała, że gmina posiada również swój majątek i lokale prze-

znaczone pod działalności, radni nie mogą wykonywać działalności na mieniu gminnym,  

a biorąc pod uwagę stawki to mienie gminne jest bardzo atrakcyjne. Przypomniała, że był 

przykład dwie kadencje wstecz, gdzie jeden radny musiał zrezygnować, ponieważ prowadził 

działalność na mieniu gminnym, robił to dobrze, ale nie mógł tego wykonywać, ponieważ był 

radnym. Przypomniała, że w roku 2016 nagle na jednej Sesji pojawiły się uchwały, jedna 

dotyczyła wynagrodzenia Burmistrza, a druga diet radnych, a jak wiadomo uchwały przygo-

towuje się na wniosek kogoś, ale nikt za bardzo nie chciał się przyznać do tego, kto jest auto-

rem. Powiedziała, że z racji tego iż radni nie zgodzili się na wprowadzenie tych uchwał było 

spotkanie, na którym diet była podniesiona na 400 zł, jak wiadomo nie wszyscy radni chodzą 

w związku z czym pewna pula środków nie zostaje wykonana, więc obliczono środki tak, aby 

wykorzystać tylko te środki, a nie zwiększać obciążenia gminy. Zwróciła uwagę, że później 

kiedy ona przygotowywała projekt uchwały powpisywała te niższe kwoty i było wtedy kilku 

radnych i był m.in. pan Lis, który powiedział, że wręcz przeciwnie i tak ludzie będą krytyko-

wać podniesienie diet, więc lepiej o 200 zł, niż o 100 zł. Zwróciła uwagę, że są świadkowie 

tego, nawet pan Krzysztof był przy tej rozmowie i większość z radnych przegłosowała te 

podwyżki. Powiedziała, że przy tym przygotowywaniu uchwały był również Radny Jan To-

czek i oboje pilnowali, aby te 400 zł zostało w tej uchwale i oboje byli przeciwni aż takim 

podwyżkom diet. Zwróciła uwagę, że na jednej z Sesji padło pytanie pani Sikorskiej, czy pan 
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Lis ma zmniejszane wynagrodzenie w związku z tym, że pełni funkcję radnego i wtedy padła 

odpowiedź, że nie. Zapytała, czy jeśli jest taka opcja to z tego wynika, że cześć wynagrodze-

nia jest pobierane nieprawnie i czy będzie to zwracane. Zwróciła uwagę, że gdy w poprzed-

niej kadencji zostali radnymi, też niektóre projekty nie zostały realizowane, wtedy był projekt 

przedszkola na szkole ale w związku z tym, że było tam gimnazjum zaniechano go i przystą-

piono do projektu na Czerczu. Stwierdziła, że jakoś wtedy panowie nie mówili, że przepada 

ponad 100 tys. zł na ten projekt, nikt nawet o tym nie wspominał. Zwróciła uwagę, że jeśli ta 

uchwała przejdzie to wiadomo jak to będzie wyglądało, ale jeśli nie przejdzie to przypomina, 

że w dalszym ciągu radni mają możliwość wpłacania swojej diety na wskazany cel, czyli 

przedszkole.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że na dzisiejszej Sesji będą zmiany budżetowe, które są pokłosiem bzdurnych 

decyzji i rezygnacji z budowy przedszkola. Zwrócił uwagę, że w tej chwili Burmistrz wspól-

nie z częścią radnych, która głosowała w tym kierunku korzysta z tych środków. Powiedział  

o ostatnim rzucie środków unijnych, gdzie gminna złotówka powinna przyciągnąć przynajm-

niej złotówkę ze środków Unii Europejskiej, a nasza gmina robi sobie takie działania jak 

Burmistrz określił „remonty szpachelką”. Stwierdził, że przykro, iż nie pozyskuje się żadnych 

środków.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że jeszcze nie rozpoczęto procesu realizacji programu Sesji, a w tej chwili 

dyskusja odbywa się w sprawie diet.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że właśnie do tego zmierza, a pan Przewodniczący swoim wystąpieniem po-

twierdza fakt o swojej stronniczości, czyli jednych traktuje lepiej drugich gorzej, ale już na 

ten temat wielokrotnie się wypowiadał. Jeśli chodzi o to, co powiedziała pani Justyna zwrócił 

uwagę, że wynagrodzenie jest potrącane, albo pani Dyrektor ma możliwość regulowania tego 

poprzez odrabianie i jeżeli są zastępstwa, które powinny być płatne, a nie są, to wtedy wła-

śnie dyrektor może to w ten sposób regulować. Stwierdził, że to nie jest tak, że w ogóle nie 

było potrącane, czasem było potrącane, a czasem były godziny odrabiane. Zwrócił uwagę, że 

pani Sikorska zna temat doskonale, ponieważ tych pism do szkoły przychodzi kilka w tygo-

dniu, więc jego zdaniem głównie tym się zajmuje. Poprosił, aby się zwrócić do pani Sikor-

skiej, która taką informacje na pewno przekaże. Powiedział, że pan Przewodniczący mówi  

o populiźmie w kierunku pana Toczka, ale sprawa jest prosta i albo chce się pomóc gminie 

jeśli sytuacja finansowa jest taka ciężka, każdy ma prawo wyboru i może zrezygnować, więc 

pojawia się pytanie, kto jest tutaj tylko i wyłącznie dla pieniędzy, a kto jest dla tego, aby tej 

gminie pomóc. Zwrócił uwagę, że większość z tych radnych, która tutaj zasiada, pociąga za 

sznurki, doradza panu Burmistrzowi, przez wiele lat była tutaj i wraz z wcześniejszym Bur-

mistrzem doprowadzili do takiego stanu finansowego jaki jest w tej chwili i próbują zwalić to 

na poprzedniego Burmistrza i przy okazji na jego osobę, chociaż w kadencji 2014-2018 spła-

ciło się 2,5 mln zł. Powiedział, że teraz radni mają możliwość zadziałania, zrezygnowania  

z tych diet i można pomóc gminie, albo nie. Zwrócił uwagę, że w kwestii uchwał pan Prze-

wodniczący mówi, że ta uchwała nie jest taka jak powinna być prawnie i ma rożne opinie 

sądów. Stwierdził, że pan Przewodniczący, ani pan Florczyk nie są dla niego autorytetem  

i mówi to otwarcie. Powiedział, że jako Klub Radnych otrzymali z Regionalnej Izby Obra-

chunkowej decyzję odnośnie uchwały, ponieważ jak wiadomo złożyli pismo o zbadanie le-

galności uchwały nr XVI/119/2019 z dnia 28 listopada w sprawie poboru podatku od nieru-

chomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz 
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wysokości wynagrodzenia za inkaso ze względu na udział w głosowaniu nad tą uchwałą Rad-

nego, który pełniąc jednocześnie funkcję Sołtysa Wsi Wierchomla został inkasentem na tere-

nie tego Sołectwa. Poinformował, że odczyta opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że jeszcze nie rozpoczęto procedowania porządku obrad, więc może pan 

Radny wystąpi z tym w innym punkcie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że skończy to, ponieważ ma krótko. Odczytał fragment pisma Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, który mówi, że na postawie dokonanych ustaleń Kolegium RIO uznało, że 

uchwała nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r.  

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze 

inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta  

z istotnym naruszeniem unormowania art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, co nie po-

zwala na pozostawienie jej w obrocie prawnym. Zwrócił uwagę, że Regionalna Izba Obra-

chunkowa skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na 

zasadzie art. 93 ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdził, że pan Przewodniczący wysuwa 

jakieś uwagi odnośnie tych uchwał, ale te uchwały, które chce wprowadzić pan Burmistrz lub 

pan Przewodniczący są wprowadzane i to bez problemu, ale jeśli się chce to jakiś problem 

zawsze się znajdzie. Zwrócił uwagę, że pan Przewodniczący wspomniał, że jakiś tam termin 

jednego dnia nie został dochowany, również Burmistrz wytykał poprzednikowi, że terminy 

nie są dochowane, a jeśli radni otrzymują materiały na Sesję i nie ma niektórych uchwał, któ-

re są potem uzupełniane to wtedy nie ma problemu. Powiedział, że nie wini pracownika tylko 

pana Przewodniczącego i Burmistrza, ale wtedy nie ma żadnego problemu, tylko wtedy jak 

Klub Radnych składa coś takiego stanowi to problem. Poprosił o wyrażenie opinii i ma na-

dzieję, że radni chcą pomóc gminie. Zwrócił uwagę, że najbardziej dotknie to te osoby, które 

pracują, czyli taką osobę jak on, ale jednak swoje zdanie na ten temat wyraża i nie jest to ża-

den populizm. Powiedział, że trzeba naprawiać błędy poprzednich lat, kiedy pan Musialski 

był Przewodniczącym i to zadłużenie powstało.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Radny chyba nie słucha, zapytał, czy z jego strony padło, że termino-

wość nie została zachowana odpowiadając, że nie było nic takiego. Powiedział, że termin 

został zachowany, ale ta uchwała ma pewne wady prawne, ale jeśli dla pana Radnego ustawy 

nie są wiarygodne, podejrzewa, że konstytucja również nie jest dobrym znakiem, aby się do 

niej odnosić. Stwierdził, że na Sesji kiedy zadano panu Radnemu pytanie to powiedział, że 

nie zostało to potrącone i jest to nagrane i jest to w protokole, więc niech pan Radny będzie 

konsekwentny, ponieważ nie miał on potrącane za to, że uczestniczył w Sesjach Rady. Zwró-

cił uwagę, że pan Radny sam to przyznał i jest to udokumentowane. Zapytał, ile panowie 

przekazali środków na cele społeczne w okresie kadencji, jeśli tak mówią o pracy społecznej, 

stwierdził, że już nie będzie mówił o nagrodach, ponieważ jest to żenujące. Powiedział, że 

kończy dyskusję.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że pewnie wkrótce padnie formalny wniosek i zostanie poddane pod głoso-

wanie, czy wprowadzić punkt 9 do porządku obrad. Powiedział, że pan Przewodniczący pytał 

o pracę społeczną i nie chciał się chwalić, ale posiada listy gratulacyjne za wsparcie Wrzoso-

wiska, Świąt Pieroga, przekazanie środków dla dyrektorów szkół na nagrody dla dzieci, ale 

nie będzie opowiadał o swojej działalności, ponieważ taki nie jest. Zwracając się do radnych 
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odniósł się do tego, co powiedział pan Przewodniczący, że radny otrzymuje rekompensatę za 

bycie na tej sali, a ta uchwała dotyczy też rekompensaty dla społeczeństwa piwniczańskiego. 

Powiedział, że pani Rana Sikorska w gazecie „Znad Popradu” w artykule „Zaszczyt nakłada 

ciężar” opisała jak to ówcześni burmistrzowie rozdają środki na lewo i na prawo i ile można 

było by za to zrobić. Zapytał, co teraz zostało zrobione, dlatego ta uchwała dotyczy krótkiego 

okresu czasu i zadośćuczynienia, zrekompensowania tych środków finansowych na projekt 

ok. 200 tys. zł. Powiedział, że być może ten projekt kosztował mniej, on nie wie, ale wystar-

czy, aby popracować prze rok czasu za symboliczną złotówkę i o to chodzi w tej uchwale.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady    

Poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z dodatkowym punktem. . 

 

Przyjęto jednogłośnie tj. 14 – za (protokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu).  

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX Sesji Rady. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

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

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał od głosowania protokół z XVIII Sesji Rady.  

 

PROTOKÓŁ NR 18/2020 z XVIII Sesji Rady Miejskiej – przyjęto, 12 – za, 2 – wstrzy-

mujące się (protokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protoko-

łu).  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

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

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał od głosowania protokół z XIX Sesji Rady.  

 

PROTOKÓŁ NR 19/2020 z XIX 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 informując, że ostatnia sesja miała miejsce 12 lutego br. i w 

tym okresie miały miejsce następujące wydarzenia: 

• 14 lutego 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na remont drogi rowero-

wej w ramach modernizacji mającej na celu wyłączenia ruchu rowerowego w związku 

z powstaniem trasy rowerowej EuroVelo11 w ramach Projektu Nowy produkt tury-

styczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 - kontynuacja budowy 

trasy w miejscowościach Stara Lubowna, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Ry-
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tro realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Pol-

ska-Słowacja 2014-2020 

• 19 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie z jedną z firm realizującą zadania proekolo-

giczne w ramach programu ELENA, projekt ten zakłada wiele tematów, ale gminę in-

teresuje termomodernizacja obiektów oświatowych i w tym zakresie były dyskusje. 

Poinformował, że spotkań z różnymi firmami jest wiele, ponieważ same się zgłaszają 

z różnymi ofertami w zakresie programów proekologicznych.  

• 19 lutego 2020 r. wysłał pismo do Zarządu TMP celem uzyskania informacji na temat 

zasadności funkcjonowania muzeum. Zwrócił uwagę, że według jego wiedzy w roku 

2019 nawet na chwilę obiekt nie był udostępniony dla osób indywidualnych zaintere-

sowanych zbiorami muzeum. Powiedział, że zapytanie skierowane do Zarządu TMP 

stwarza nowe możliwości dyskusji na temat zasad funkcjonowania tej placówki, która 

jest we władaniu stowarzyszenia, a korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń, udostępnio-

nych przez Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju i również nie płaci za żadne media. 

Stwierdził, że według jego wiedzy obiekt w tej chwili spełnia funkcję magazynu, nie 

spełnia zasad i założeń, które były planowane i nie przystoi do potrzeb ani oczekiwań 

mieszkańców.    

• 21 lutego 2020 r. miało miejsce posiedzenie w sprawie Strategii Województwa na lata 

2020-2030 w Miasteczku Galicyjskim. 

• 23 lutego 2020 r. odbyły się II zawody narciarskie w stylu retro na Suchej Dolinie. 

Podziękował organizatorom za ciekawy pomysł, który rozwija się z roku na rok oraz 

radnym uczestniczącym w tym wydarzeniu w jego imieniu.  

• 24 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie projektowe MŚP branży turystycznej.  

• 25 lutego 2020 r. zakończono sezon zimowy na lodowisku na Radwanowie, w tym 

dniu odbyły się zawody pod nazwą „Gminne igraszki na lodzie”, impreza mająca ko-

lejną odsłonę, w której udział wzięły dzieci z klas I-VIII z terenu gminy. Na ręce pani 

Dyrektor ZEAS złożył podziękowania dla organizatorów.  

Powiedział, że chciałby jeszcze raz przypomnieć mieszkańcom gminy, że na stronie 

www.piwniczna.pl oraz na urzędowym facebooku zamieszczono ogłoszenie skierowane do 

mieszkańców miasta i gminy, którzy posiadają co najmniej 9 arową działkę, którą mogliby 

zbyć w formie sprzedaży lub długoterminowej dzierżawy dla PGNiG celem umiejscowienia 

na niej wyspy gazowej, niezbędnej do zaopatrywania naszej gminy w gaz CNG. Powiedział, 

że Urząd Miejski w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” i zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysyła do 

mieszkańców szczególnie osiedla Borownice ale nie tylko, pisma z informacją przypominają-

cą o obowiązku podłączenia gospodarstw domowych do systemu oczyszczania, dotyczy to 

gospodarstw znajdujących się w obrębie przebiegającej trasy kanalizacji gminnej. Poinfor-

mował, że ten obowiązek nakłada na nas ustawodawca, a zwolnienie z tego obowiązku może 

nastąpić tylko w przypadku, gdy przed zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej nierucho-

mość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 

określone w przepisach odrębnych. Zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę powyższe prosi, aby 

niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej o wydanie technicznych warunków i wykonanie przyłączenia nieruchomości do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania powiadomień. 

Poinformował, że rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej w Młodowie i to za-

danie jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiedział, że przed nami 

rozpoczęcie takiego samego remontu w Zubrzyku. 

Zwrócił uwagę, że dzisiejsza sesja poświęcona jest dwóm istotnym tematom, pierwszy zwią-

zany ze sferą oświatową czyli, korekty w planie wydatków budżetowych związane z przenie-

http://www.piwniczna.pl/
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sieniem placówek przedszkolnych z terenu miasta do budynku Szkoły Podstawowej nr 1  

w Piwnicznej-Zdroju, który zostanie zmodernizowany w zakresie pomieszczeń w pawilonie 

nr 1 przeznaczanych na cele przedszkolne oraz modernizacji kuchni z przystosowaniem jej do 

wymogów stawianych przez Sanepid i do obsługi dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, 

że przedstawi stan przygotowania do przeniesienia placówek przedszkolnych do Szkoły Pod-

stawowej w Piwnicznej-Zdroju. Poinformował, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców  

w zeszłym tygodniu miała miejsce dość szczegółowa, czteroosobowa kontrola Sanepidu  

i wykorzystano ten moment na wstępne uzgodnienie z Sanepidem rozmieszczenia pomiesz-

czeń oraz zakupu niezbędnego sprzętu. Powiedział, że przedszkole jest realizowane zgodnie  

z wymogami ustawy i nie będzie to przedszkole prywatne, więc za każdym razem będzie 

podkreślał, że realizowane są niezbędne zadania, które nakłada ustawodawca, nic więcej. 

Zwrócił uwagę, że wniosek, który złożyli mieszkańcy, za co dziękuje sprawił, że kontrola 

dotyczyła wszystkich  pomieszczeń  Szkoły Podstawowej  Nr 1  w Piwnicznej-Zdroju, łącz-

nie z obecnie funkcjonującym od września 2019 roku oddziałem przedszkolnym i nie wyka-

zała nieprawidłowości. Powiedział, że w tym czasie przeprowadzono również kontrolę kuch-

ni, a ponieważ kuchnia prowadzona jest przez ajenta nie znane są jej wyniki. Podkreślił, że 

jeszcze raz dziękuje za taki wniosek, który nawet się przydał. Powiedział, że gmina jest  

w trakcie przygotowań do inwentaryzacji pomieszczeń do remontu oraz zgłoszeń do odpo-

wiednich instytucji. Zwrócił uwagę, że koszty zaproponowane do wprowadzenia zmian  

w budżecie są wstępnym szacunkowym kosztem planowanego remontu i dostosowania po-

mieszczeń zgodnie z wymaganymi przepisami. Zapewnił, że przedszkole, które powstanie na 

terenie szkoły będzie spełniało wszelkie warunki, które są niezbędne na dzień dzisiejszym, na 

pewno nie będą unikane tematy, które należy rozwiązać. Zwracając się do byłego Zastępcy 

Burmistrza powiedział, że na pewno nie będzie to robione szpachelką. Stwierdził, że słysząc 

głosy, iż można było realizować przedszkole w ramach przyznanej dotacji przypomina, że  

w 2018 roku zostały przeprowadzone cztery procedury przetargowe, które zostały unieważ-

nione przez poprzedniego Burmistrza. Zapytał, dlaczego poprzedni Burmistrz nie podpisał 

umowy na budowę przedszkola odpowiadając, że tego nie wie. Powiedział, że po objęciu 

przez niego stanowiska Burmistrza Piwnicznej-Zdroju i po analizie dokumentów wspólnie  

z radnymi, okazało się i to już ustalono niejednokrotnie, że należy dokonać zmiany projektu 

budowlanego i uzyskać pozwolenie zamienne na wykonanie wentylacji, ponieważ ta zapro-

ponowana w projekcie nie spełnia dzisiejszych norm, ponadto należy zmienić solarkę okien-

ną, bo ta zaproponowana w projekcie, nie spełni norm energetycznych w momencie oddania 

przedszkola do użytkowania czyli w roku 2021. Stwierdził, że jeśli już gmina ma za coś pła-

cić to za coś, co spełnia wymagania. Powiedział, że już w trakcie projektowania było wiado-

mo, że należy wykonać dodatkowe ujęcie wody dla nowo budowanego obiektu, co było do-

datkowym kosztem nie umiejscowionym w projekcie. Poinformował, że dopiero po uzyska-

niu niezbędnych zmian należałoby automatycznie ogłosić kolejny, piąty już przetarg, a cała 

procedura z tym związana, wymagałaby czasu, czyli tym samym skróciłby się czas niezbędny 

na właściwe prace budowlane. Zwrócił uwagę, że nie wykonanie robót budowlanych w ter-

minie wskazanym w umowie o dofinansowanie, doprowadziłoby w konsekwencji do utraty 

wstępnie otrzymanego dofinansowania. Stwierdził, że wątpliwym też jest fakt, czy w ogóle 

gmina otrzymała dofinansowanie, ponieważ założono, że w przedszkolu na Czerczu powinno 

być 200 dzieci. Przypomniał, że w międzyczasie otwarto przedszkole w Kosarzyskach, czyli 

jest to jakaś niespójność działań. Powiedział, że kolejna kwestia to taka, że gmina w celu rea-

lizacji projektu musiała wziąć kredyt około 4 mln, a równocześnie przez poprzedniego Bur-

mistrza została podpisana umowa na zagospodarowanie Nakła na realizację, którego gmina 

też bierze kredyt. Stwierdził, że ten problem był już wielokrotnie wyjaśniany, a teraz jest 

błędnie interpretowany i w ogóle się o tym nie mówi. Zwrócił uwagę, że mówi się, iż Bur-

mistrz stracił dofinansowanie, ale nikt nie wskazał finansowania, które gmina ma ponieść. 
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Powiedział, że była zgoda na wzięcie kredytu, ale przy tak dużym zadłużeniu gmina nie jest 

w stanie realizować dwóch tak dużych inwestycji przy takim ogromnym, kolejnym zadłuże-

niu jak na nasze możliwości finansowe. Podkreślił, że tu nie chodzi o kwestie dofinansowania 

10 mln zł, tylko kwotę, która miała uzupełnić wartość projektu. Stwierdził, że każdy, kto bę-

dzie chciał jeszcze dyskutować o czasach minionych czyli o przedszkolu na Czerczu niech 

zastanowi się najpierw odpowiedzialnie nad możliwościami kredytowania tej inwestycji, bo 

to jest podstawowy problem. Powiedział, że w razie potrzeby może udostępnić zalecenie 

RIO, które pan Przewodniczący czytał dwie sesje temu, a które szczegółowo wypowiedziało 

się w kwestii dalszego zadłużania gminy. Poinformował, że reasumując przeprowadzany re-

mont w Szkole Podstawowej Nr 1 w celu przeniesienia placówek przedszkolnych jest odpo-

wiedzią na głosy mieszkańców i radnych. Powiedział, że obecne warunki panujące w istnie-

jących przedszkolach nie spełniają oczekiwań rodziców i chce je poprawić na bazie posiada-

nych obiektów. Zwrócił uwagę, że nie sztuką jest budować kolejne obiekty, które będą gene-

rowały koszty, ale sztuka polega na tym, aby zagospodarować te obiekty, które już są i pod-

nosić ich standard. Stwierdził, że to jest odpowiedzialne zarządzanie gminą, a nie siedzenie  

z boku i mówienie, że Burmistrz powinien wziąć kolejny kredyt, tym bardziej, że ten kto to 

podpowiada nie poniesie za to odpowiedzialności. Powiedział, że on nie traci ani minuty cza-

su, aby każdego dnia realizować dwa zadania, czyli dalsze niezadłużanie gminy, realizowane 

bieżących potrzeb mieszkańców oraz wychodzenie do przodu jeśli chodzi o funkcjonowanie 

oświaty, wychowania przedszkolnego, czy innych niezbędnych rzeczy, które były zarzucone 

w poprzednich latach. Poprosił, aby o tym pamiętać, nie obawia się tych zadań i realizuje je 

każdego dnia. Poprosił o pomoc, a nie przeszkadzanie. Powiedział, że chciałby przypomnieć, 

że koszty na przeprowadzenie niezbędnych remontów w celu dostosowania pomieszczeń dla 

dzieci oraz kuchni będą minimum dziesięciokrotnie mniejsze niż koszty wybudowania nowe-

go przedszkola. Powiedział, że dodatkowo oprócz zarządzania przedszkolem w projekcie 

była kwota utrzymania 43 osobowej załogi i zapytał, kto ma na to pieniądze. Przypomniał, że 

na terenie naszej gminy funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach zarówno w Łomnicy 

Zdroju jak i Kosarzyskach, więc prosi, aby porównać, czy ta zasada funkcjonowania tych 

przedszkoli się przyjęła, sprawdza się w naszej gminie, jakie są koszty i czy to może jest cel, 

do którego powinno się iść. Zapewnił, że obiecuje, iż jeśli ktoś wskaże środki z zewnątrz to 

wybuduje co tylko kto będzie chciał, tylko prosi, aby pomóc znaleźć takie dofinansowanie. 

Poinformował, że drugim tematem jest częściowe wsparcie dla osób najbardziej potrzebują-

cych zwracając uwagę, że gmina stara się znaleźć program osłonowy. Zwrócił uwagę, że na 

Komisji już były przeciwwskazania co do tego programu, więc radni będą mogli się nad tym 

pochylić i zagłosować albo za albo przeciw. Poinformował, że uchwałą Rady Miejskiej z dnia 

25 stycznia zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

które obowiązują od 1 marca 2020 roku i nie było wyjścia taka jest sytuacja. Poinformował, 

że usługę odbioru odpadów na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój świadczy Miejski 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i według jego wyliczeń obowiązujące do-

tychczas stawki nie pokrywały kosztów zbiórki odpadów. Zwrócił uwagę, że duży wpływ na 

podniesienie stawek za odbiór odpadów ma ukształtowanie terenu i rozproszenie zabudowań, 

oraz wzrost cen na wysypiskach, a ustalona stawka za odbiór odpadów pozwoli jedynie po-

kryć wykazane koszty. Poinformował, że gmina na odbiorze odpadów komunalnych nie zara-

bia i nie może zarabiać, jest to wymóg ustawowy. Podkreślił, że podwyżki są związane tylko 

i wyłącznie z kosztami obsługi odbioru i utylizacji odpadów, ale ma świadomość, że podwyż-

szenie opłat najbardziej uderzy w osoby będące w ciężkiej sytuacji materialnej, dlatego też 

zaproponował wprowadzenie ulg w przedmiotowej uchwale. Powiedział, że analizowano inne 

możliwości wprowadzenia ulg, niestety ustawodawca na inne nie pozwala. Poinformował, że 

ulga w wysokości 2 zł miesięcznie od członka rodziny dotyczy gospodarstw domowych,  

w których średni dochód miesięczny w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej 
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do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kwota uprawniająca do zwolnień w przy-

padku osób zamieszkujących samotnie wynosi 701 złotych miesięcznie, w przypadku rodzin 

528 zł miesięcznie na członka rodziny. Zwrócił uwagę, że ulgę dla wszystkich mieszkańców 

przewidział ustawodawca i w naszej gminie Radni zdecydowali, że wynosi ona1 zł miesięcz-

nie od osoby dla właścicieli budynków jednorodzinnych, posiadających przydomowy kompo-

stownik i kompostujących bioodpady. Powiedział, że szczegółowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miejskim. Zwrócił uwagę, że na wniosek pana Radnego Lisa, który cały czas 

punktuje pana Przewodniczącego za działalność w latach poprzednich chciałby przypomnieć 

sytuację finansową gminy. Powiedział, że poprzedni Burmistrz w lata 2014-2018 dysponował 

dodatkową kwotą 7 mln zł. Stwierdził,  że pan Radny mówi, że poprzednicy spłacili 2,5 mln 

zł, ale otrzymali w prezencie po swoim poprzedniku 7 mln zł. Stwierdził, że w międzyczasie 

w 2015 roku przełożono kredyt na jego konto 500 tys. zł, w 2016 roku 700 tys. zł, a w 2018 

roku zostało by do spłaty 355 tys. zł. Powiedział, że mając kwotę 7 mln zł poprzednicy prze-

łożyli ponad 1,5 mln zł do spłaty na lata następne. Poinformował, że w 2017 roku zaciągnięto 

nowy kredyt w kwocie 3 950 000 zł. Podziękował za uwagę.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o głos pana Zastępcę Burmistrza.      

 

Dariusz Reśko – Zastępca Burmistrza  

Powiedział, że do Urzędu wpłynęła informacja, a właściwie dokument w postaci decyzji Mi-

nistra Zdrowia, nie będzie czytał go w całości, gdyż jest on do wglądu w Urzędzie. Odczytał 

fragment informujący, że zgodnie z at. 43 ust, 1 ustawy uzdrowiskowej potwierdza się speł-

nienie przez obszar Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój wymagań określonych w ustawie. Zwrócił 

uwagę, że w ślad za tym pismem chciałby poinformować, że Uzdrowisko Piwniczna-Zdrój 

istnieje na kolejne 10 lat.    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że przystępuje do punktu kolejnego.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jeszcze pytania.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zapytał w jakich miejscowościach jest największe zapotrzebowanie na działki pod zbiorniki 

gazu skroplonego. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz musi to podać, aby ludzie wiedzieli. Po-

wiedział, że projekt przedszkola według dzisiejszych norm nie spełniał by znowu norm poju-

trzejszych, ponieważ tak się to wszystko zmienia jak w kalejdoskopie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy pan Radny Długosz zrezygnował z wypowiedzi.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że nie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Podziękował panu Radnemu Długoszowi, zwrócił uwagę, że pan Długosz widział, że on się 

wcześniej zgłaszał, ale pan Przewodniczący jakoś nie rzuca okiem w tę stronę. Powiedział, że 

chciałby się odnieść do tego, co pan Burmistrz przekazał i dziwi go fakt, że pan Burmistrz 

powiedział, iż została zrobiona kontrola kuchni, jednak prowadzi ją ajent i nie ma wglądu do 
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sprawozdania z kontroli. Stwierdził, że to przecież pan Burmistrz jest właścicielem tego 

obiektu i jeśli nie ma wglądu do kontroli to powinien poprosić i taką informację posiadać. 

Stwierdził, że pan Burmistrz naprawdę się ośmiesza w pewnych sytuacjach. Zwrócił uwagę, 

że pan Burmistrz pyta, dlaczego poprzednik nie podpisał umowy na budowę przedszkola, ale 

zwraca uwagę, że pan Burmistrz mógł to zrobić, ponieważ w okresie zimowym miał być 

ogłaszany kolejny przetarg i to wielokrotnie było wałkowane, w tym okresie ta cena byłaby 

niższa. Stwierdził, że rzeczywiście miał być to piaty przetarg, tutaj pan Burmistrz ma rację, 

że były cztery, ale nie podjął on wcale trudu ogłoszenia kolejnego przetargu i mógł być 

sprawcą sukcesu budowy nowego przedszkola. Powiedział, że nie zgadza się z tym, co pan 

Burmistrz powiedział o normach, że było to beznadziejnie zrobione, stwierdził, że podważa 

to autorytet firmy, która to wykonywała. Poinformował, że jeśli robi się projekt budowlany  

i jest on robiony np. w lutym 2020 r. a realizacja jest w kolejnym roku to już normy się zmie-

niają, ponieważ projekt wykonawczy, a dokumentacja do pozwolenia na budowę to zupełnie 

coś innego. Stwierdził, że pan Burmistrz doskonale to wie, ale manipuluje informacją w wia-

domym celu. Zacytował słowa Burmistrza dotyczące remontu przeszkola, który będzie kosz-

tował dziesięciokrotnie mniej niż budowa przedszkola i zapytał, czy dobrze rozumie, że 1,3 

mln zł. Zwrócił uwagę, że przypomina o ostatnim rzucie środków unijnych, gdzie każda zło-

tówka ze środków gminy powinna przyciągną przynajmniej jedna złotówkę ze środków Unii 

Europejskiej, ale pan Burmistrz z tego nie korzysta. Zwrócił uwagę, że jako gmina mamy  

niesamowite zaległości, powiedział o termomodernizacji przypominając, że dopiero w kaden-

cji 2014-2018 została zrobiona termomodernizacja szkoły w Łomnicy, co dało oszczędności 

ok. 100 tys. zł rocznie. Zapytał, gdzie był pan Musialski i radni przez te lata i dlaczego nikt 

nie monitował, aby zejść z tych kosztów. Powiedział, że jest to ostatni rzut jeśli chodzi o ka-

nalizację i są tak potężne zaległości jeśli chodzi o inwestycje jak mało która gmina w okolicy. 

Odnosząc się do tego, co powiedział pan Musialski odnośnie potrąceń poinformował, że nie 

jest to potrącane jeśli są zastępstwa, natomiast jeśli nie można takich zastępstw zrobić to wte-

dy jest to potrącane i były takie miesiące, ale jeśli pan Przewodniczący nie wierzy jemu to 

można zapytać pani Dyrektor, czy taka sytuacja miała miejsce, ponieważ rozumie, że to, co 

on powie jest zawsze odbierane jako nieprawda. Zwrócił uwagę, że z uwagą śledzi wystąpie-

nia i aktywność pana Burmistrza, chciałby poruszyć temat kładki na Międzybrodziu. Powie-

dział, że kładka ta miała być robiona ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich i zapytał, czy 

odbyło się jakiekolwiek spotkanie z nimi, czy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie pozy-

skania środkowe na wykonanie tej kładki. Poinformował, że w Muszynie budują się dwie 

kładki na Miliku i w Andrzejówce, poprzednicy walczyli o to, aby przynajmniej ta jedna 

kładka była włożona, ale temat był zapóźniony ponieważ jeszcze za wcześniejszego Burmi-

strza nie zostało to rozwiązane. Wyjaśnił, że ustalono, że jest zrobiona dokumentacja na 

kładkę rowerową na Międzybrodziu i teraz rolą Burmistrza jest pozyskanie środków, a gminę 

nic to nie kosztuje i to jest najlepsza inwestycja. Stwierdził, że rezygnuje się z 10 mln zł na 

przedszkole, a tutaj rezygnuje się z kolejnych milionów, a dokumentacja jest zrobiona zarów-

no po stronie polskiej jak i słowackiej, a jest to naprawdę trudna procedura, koszt tej doku-

mentacji jeśli chodzi o Zarząd Dróg Wojewódzkich to 2 mln zł. Stwierdził, że w którymś  

z wystąpień pana Burmistrza chciałby usłyszeć, że odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w sprawie budowy kładki. Zwrócił uwagę, że nie oczekuje od razu rozstrzy-

gnięć, ponieważ nic się nie da od razu załatwić, ale wierzy, że naciskając, w jakiś sposób  

w końcu uda się to zrobić. Poinformował, że Urząd Marszałkowski tę kładkę tam umieścił  

z uwagi na to, że Wierchomla jest miejscowością turystyczną, odbywa się tam szereg zawo-

dów rowerowych i walka o tę kładkę to jest pana Burmistrza i radnych obowiązek. Poprosił, 

aby ten temat nie został odpuszczony, ale był rozwijany dalej. Odnosząc się do 7 mln zł,  

o których pan Burmistrz wspomniał powiedział, że kwota ta była zaciągnięta na obligacje na 

budowę hali sportowej, na która gmina nie miała pieniędzy i niektórzy radni podejmowali  
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w tej kwestii uchwały. Zwrócił uwagę, że niestety później trzeba było zapłacić za budowę tej 

hali, ponadto trzeba było wykonać masę rzeczy dodatkowych takich jak obcinki kanalizacji, 

piłko chwyty i inne, bez których w zasadzie tej inwestycji nie można było by zakończyć. 

Stwierdził, że już nie wspomni o tym, że był przygotowany projekt zamienny i nie wie, czy 

radni o tym nie wiedzieli, ponieważ wcześniejszy Burmistrz taki projekt akceptował i gmina 

miała stracić 150 tys. zł na budowie innej wentylacji niż była zaprojektowana. Poprosił, aby 

nie manipulować i nie mówić, że poprzedni Burmistrz miał 7 mln zł, z którymi mógł sobie 

zrobić, co chciał, ponieważ jest to kłamstwo.    

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że poprzednicy otrzymali to od wcześniejszego Burmistrza i nawet złożył by 

wniosek na kolejnej Sesji, aby uhonorować go jako honorowego Obywatela Piwnicznej-

Zdroju, ponieważ do skali inwestycji jaka była za Burmistrza Bogaczyka nie ma porównania. 

Poinformował, że poprzednicy otrzymali od niego w prezencie 7 mln zł, 1,5 mln zł przesunęli 

na jego barki, a spłacili 2,5 mln zł, więc rachunek jest bardzo prosty. Zapytał, czy piłko 

chwyty na hali kosztowały 6 mln zł i czym poprzednicy się chwalą, czy tym, że przejedli 6 

mln zł.    

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz przedstawił swoje sprawozdanie mówiąc, że będzie punkt 

oświatowy jeśli chodzi o przeniesienie przedszkoli do szkoły. Powiedział, że nic nie jest wy-

raźnie powiedziane, brak jest projektu, brak konkretów. Stwierdził, że mówi się, iż będzie 

zakup sprzętu, ale nie rozumie jak można nowy sprzęt dać do starych ścian. Poinformował, że 

Wojewoda wydał pozwolenie o przedłużeniu na rok budowy przedszkola na Czerczu i zdecy-

dował, aby można było zmienić projekt, więc prosi, aby nie kłamać. Zapytał, czy pan Bur-

mistrz był na spotkaniu w Kuratorium w sprawie tych przedszkoli w szkole i jakie były 

uzgodnienia, ponieważ nic się o tym nie mówi. Poinformował, że na ostatniej Sesji w rogu 

postawiona była kamera, mieszkańcy pytają po co ona była i czyja była, więc prosi o odpo-

wiedź. Zwrócił uwagę, że powinna zaistnieć druga kamera, aby cała sala obrad była transmi-

towana jednoznacznie, a nie stawianie jakichś takich niespodzianek, ponieważ nikt nie po-

wiedział, co to było i komu to miało służyć. Stwierdził, że nieprawdą jest, iż mieszkańcy są 

zachwyceni przeniesieniem przedszkoli do szkoły, ponieważ nie podwyższa się żadnego 

standardu, a tylko mydli się ludziom oczy. Zwrócił uwagę, że szkoła powinna dać przykład, 

ponieważ można zaczerpnąć wiele rożnych dotacji i środków na polepszenie sal tematycz-

nych w SP w Piwnicznej-Zdroju, ale nic nie mówi się o tym, a powinien być to priorytet, po-

nieważ jest dużo dzieci ten standard powinien być na wysokim poziomie. Stwierdził, że trze-

ba się nad tym pochylić, a nie robić takiego molocha.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że znajdujemy się w obiekcie, który jest objęty audio wizualizacją, przed 

drzwiami jest tablica i wszyscy wchodzący na tę salę wiedzą, że Sesja jest monitorowana, 

mało tego korzystają z tego i oglądają obrady. Powiedział, że będzie się to rozwijać, wiado-

mo, że jest dużo zaległości również na tej sali, ale wszystkiego nie da się od razu zrobić. 

Zwrócił uwagę, że powoli skutecznie jest to robione, również Urząd Miejski jest monitoro-

wany dla bezpieczeństwa, czego wcześniej nie było, powoli zostanie zmonitorowany Rynek  

i cała gmina dla bezpieczeństwa. Zwracając się do pana Radnego Długosza powiedział, że nie 

chodzi o to, iż Wojewoda przedłużył ważność projektu, oczywiście, że dyskutowano, pan 

Radny był na rożnych Komisjach i uczestniczył we wszystkich rozmowach, które chciał. Wy-

jaśnił, że robiono ewentualne propozycje projektu zamiennego, gdzie chodziło o zmniejszenie 

wartości projektu, ale w grę wchodziło również zmniejszenie wartości dofinansowania pro-
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porcjonalnie. Zwrócił uwagę że cały czas wraca do tego, że poprzednicy dostali od wcze-

śniejszego Burmistrza 7 mln zł, ustalono tutaj, że przejedli 6 mln zł, zadłużyli gminę na 30 

mln zł, ale RIO nie pozwoliło dalej zadłużać, najpierw została podpisana umowa na Nakło, 

ale nie było miejsca na przedszkole na Czerczu. Stwierdził, że to nie chodziło o projekty  

o trwałość, wartość, regres tych projektów, ponieważ ze wszystkim gmina by sobie poradziła 

tak jak codziennie z rożnymi tematami. Zapytał, gdzie finansowanie stwierdzając, że trzeba 

było patrzeć dalekosiężnie, nie przejadać 6 mln zł, ale budować przedszkole, ponieważ bez 

dofinansowania również udało by się to zrobić za 6 mln zł, czy z projektu, który był nad 

szkołą, który się przedawnił, czy na terenie obok. Powiedział, że nie pochylono się nad tema-

tem, ale teraz kiedy on jako gospodarz gminy próbuje coś zrobić i zrobi to wyszukuje się te-

maty zastępcze, dlaczego nie było zrobione to czy tamto, ale proponuje, aby to pytanie zadać 

sobie przy goleniu.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że chciałby do tego nawiązać.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Powiedział, że nie ma polemiki, ponieważ nic to nie zmieni.  

 

Justyna Deryng – Radna   

Nawiązując do informacji pana Burmistrza w sprawie muzeum powiedziała, że właśnie 

otrzymała informację, iż w 2019 roku obsłużono 3118 osób w tym ok. 2900 osób w grupach  

i dyżury były prowadzone prze pięć miesięcy dla osób indywidualnych. Poinformowała, że 

otrzymała również informację, że pani Barbara zrezygnowała z funkcji kustosza i po ludzku 

jest jej przykro, ponieważ bardzo ceni ją za wiedzę. Stwierdziła, że ona jest z tego młodszego 

pokolenia i bardziej kojarzy ją z tego muzeum niż pana Długosza, chociaż za jego czasów 

bardzo często tam bywała, gdyż bardzo lubi przebywać w takich miejscach. Powiedziała, że 

uważa, iż pani Basia jako jedna z kilku osób ma naprawdę bardzo wysoką wiedzę, dlatego  

w tamtym roku bardzo zaangażowała się, aby udało się jakieś porozumienie wypracować, 

szkoda, że skończyło się to tak jak się skończyło. Zwróciła uwagę, że chciała by pani Basi 

bardzo podziękować za tę pracę, którą przez tyle lat wkładała w muzeum.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że z racji tego, iż temat był wywołany na początku tamtego roku to bardzo wni-

kliwie analizował pracę muzeum i oprócz kartki, która zawierała jego numer telefonu nie by-

ło tam żadnych kartek z informacją, kiedy jest czynne muzeum, więc jeśli były obsłużone 

osoby jako grupy, które dodzwaniały się do pani Basie to rozumie. Stwierdził, że muzeum nie 

funkcjonowało, co obserwował dokładnie dla osób indywidualnych, a po to zostało tam stwo-

rzone i otwarte i po to tak naprawdę była ta cała dyskusja, aby znaleźć rozwiązanie. Poinfor-

mował, że niestety przez cały rok Zarząd TMP nie wystąpił z żadnym wnioskiem oprócz fi-

nansowego, czyli roszczeniowego. Zwrócił uwagę, że dla niego jest to bardzo prosta sprawa, 

najpierw należy pokazać co się robi, a później domagać się za to finansowania i taki układ 

rozumie, ponieważ wtedy można negocjować, czy kwota zaproponowana Zarządowi od 

stycznia jest wystarczająca. Powiedział, że jego oferta na starcie została odrzucona, poszła za 

tym reklama do Gazety Krakowskiej, czyli negocjowano na łamach prasy, a w międzyczasie 

nic nie było czynione oprócz wywieszenia kartki z jego numerem telefonu. Stwierdził, że 

chciałby, aby wybrzmiało, że tak wyglądała współpraca z TMP przez cały rok. Poinformo-

wał, że wystosował pismo po to, aby ten rok, który jest przed nami nie był takim samym jak 

ubiegły i to on wyszedł do TMP z informacją jak widzą teraz funkcjonowanie muzeum, aby 

przynosiło ono zyski mentalne, a nie finansowe dla mieszkańców. Stwierdził, że przez cały 
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rok powstała antyreklama, ponieważ te osoby, które przyszły i pocałowały klamkę wróciły do 

swoich miejsc zamieszkania i taką informację przekazały następnym ludziom, że muzeum 

było nieczynne. Powiedział, że jeśli udało się jakieś indywidualne grupy zorganizować ja-

kimś kanałem to gratuluje, ale nie jest to przedmiot funkcjonowania muzeum, ponieważ jeśli 

ma ono być placówką otwartą to są pewne zasady, wisi tabliczka z godzinami otwarcia,  

w tych godzinach ktoś funkcjonuje, a muzeum jest otwarte i każdy ma prawo wejść. Zwrócił 

uwagę, że chcieli się z Burmistrzem przejść do muzeum, ale niestety było ciągle zamknięte.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że ma pewną informację dotyczącą muzeum, ponieważ odbył spotkanie z przed-

stawicielami, ale będzie to w jego wystąpieniu.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że pan Burmistrz nie odpowiedział mu na dwa pytania, a na dwa go zbył. Zwra-

cając się do pana Przewodniczącego zapytał, czy jest prawnik i powiedział, że bardzo by pro-

sił go na Sesję, ponieważ taka była umowa. Poinformował, że po ostatniej Sesji napisał pismo 

do prawnika w sprawie braku udzielenia głosu i chciałby prawnie usłyszeć jak to wygląda, 

czy ma prawo zabierania głosu na Sesjach. Powiedział, że dodatkowo ma informację od soł-

tysów i osiedlowych, że również im zabierano głos na Sesjach, więc chciałby to wytłuma-

czyć, ponieważ tak dalej nie może to być.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Powiedział, że jest taka zasada i jest to usankcjonowane ustawowo, że Burmistrz może udzie-

lić odpowiedzi na Sesji, na której są zadawane pytania lub może udzielić odpowiedzi w ter-

minie późniejszym w formie pisemnej lub ustnej. Zwrócił uwagę, że nie wie, czy pan Radny 

sporządził jakieś pismo, na które nie uzyskał odpowiedzi to prosi, aby je ponowić lub zwrócić 

się do Burmistrza, dlaczego ta odpowiedź nie została udzielona.   

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że przed chwilą pięć minut temu zadał panu Burmistrzowi pytania i są to proste 

pytania. Zapytał ponownie po co była ta kamera i czy pan Burmistrz był w Kuratorium  

i uzgodnił jakieś warunki, ponieważ to jest dla niego ważne.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Stwierdził, że pan Radny połączył cztery pytania do dwóch osób, stąd nawet pan Przewodni-

czący nie wiedział jak odpowiedzieć na to pytanie. Zwrócił uwagę, że odpowiedział, tylko 

należało by zrozumieć, że wszyscy znajdują się w sali, gdzie odbywa się monitoring i tak jak 

zauważył pan Radny powinna być kamera jeszcze z przodu, ale jej nie ma i pojawiła się na 

poprzedniej Sesji. Stwierdził, że z racji tego, iż była umiejscowiona nie w tym miejscu, gdzie 

trzeba to prawidłowo zamontowana kamera zgodnie z przepisami się pojawi. Poinformował, 

że tutaj nie ma żadnych kamer prywatnych. Poinformował, że jeśli chodzi o spotkania doty-

czące przedszkola odbywa ich codziennie kilka lub kilkanaście w zależności od potrzeb. Po-

wiedział, że w Kuratorium byli już nie jednym w zależności od potrzeb i nie ma żądnych 

ustaleń, ponieważ nie jeździ się tam z ustaleniami, złożono stosownie do ustawy, która naka-

zuje najpierw przeprowadzenie posiedzenia Rady, przygotowania uchwały intencyjnej i tę 

uchwałę zawieźli do Kuratorium. Zwrócił uwagę, że być może między jedną, a drugą Sesją 

będzie kilkanaście spotkań, są to spotkania robocze, więc prosi, aby wybaczyć nie będzie  

z każdego spotkania zdawał relacji, chyba, że jest to istotne dla funkcjonowania gminy. 

Stwierdził, że wyraźnie powie, iż zgromadzeni nie zatrzymają go w kwestii poprawienia wa-

runków dla dzieci, czyni to zgodnie z tym, co nakłada na niego ustawa i zgodnie z pozwole-
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niem, nic innego. Poprosił o względny spokój i szansę działania dla niego, ponieważ nie za-

trzyma się w tym temacie po to, aby po jakimś czasie można było ocenić, czy Burmistrz 

funkcjonował jako Burmistrz, czy siedział za biurkiem i drzemał.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że uważa, iż muzeum regionalne pełni funkcję promocji kultury, sztuki i tradycji 

oraz wykonywanych zawodów, już rzadkich, mało spotykanych Czarnych Górali. Stwierdził, 

że nie było nigdy problemów z funkcjonowaniem muzeum za czasów wszystkich poprzed-

nich burmistrzów, których on pamięta, a jest już Radnym czwartą kadencję. Powiedział, że 

zdaje sobie sprawę z tego, iż pan Burmistrz ma wysokie wymagania i bardzo dobrze, lecz nie 

może to negatywnie się odbijać na funkcjonowaniu placówki, która naprawdę była podziwia-

na i nawiedzana przez różne grupy, a tak jest to zamknięte i nic z tego nie ma.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Podziękował za informację i powiedział, że chciałby podkreślić słowo „była”, ale to słowo 

nie dotyczy niestety Burmistrza, ponieważ on ani nie zmienił zamków w drzwiach, ani nie 

wyłączył oświetlenia.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Stwierdził, że nie dał pieniędzy.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że na funkcjonowanie muzeum Burmistrz już wydaje pieniądze w postaci dar-

mowego użyczenia obiektu, jest on udostępniony w najlepszym miejscu jakie posiada gmina, 

za darmo są wszystkie media, więc postawy już są spełnione. Przypomniał, że w styczniu 

złożył TMP propozycję dofinansowania, na starcie kiedy nie wiedział jak będzie ono funk-

cjonował. Poinformował, że oferta została od razu odrzucona, skierowano informację do Ga-

zety Krakowskiej przedstawiając sytuację jaka jest pozycja TMP do Burmistrza. Stwierdził, 

że niestety w muzeum zawsze była uprawiana polityka i wszyscy wiedzą, że różne były pro-

blemu, ale on do polityki jeśli chodzi o TMP nigdy nie chciał wchodzić, po prostu zapropo-

nował swoje menadżerskie warunki współpracy. Stwierdził, że należało przez cały rok wyka-

zać choć odrobinę zaangażowania i można było negocjować następne warunki, ale zaanga-

żowanie było zerowe, więc tak jak pan Radny był łaskaw powiedzieć muzeum mogło być 

reklamą dla Piwnicznej, ale było i niestety rok w marketingu jest nieodwracalny. Zwrócił 

uwagę, że nie wie jakie gmina poniosła straty z tego powodu, że ludzie przyszli i pocałowali 

klamkę, ale było to nie z powodu działań Burmistrza, ale z powodu braku chęci do działań 

pracowników muzeum. Stwierdził, że nie można go za to obarczać, ponieważ on pewne kwo-

ty na początku przeznaczył, czy one były zgodne z oczekiwaniami to już prosi, aby wyba-

czyć. Zwrócił uwagę, że to jest na zasadzie współpracy z pracownikiem, który przychodzi do 

pracy i mówi do dyrektora czy prezesa, że chce zarabiać tyle i prezes albo mu daje, albo nie, 

ponieważ uważa, że ta praca jest tyle warta. Poinformował,  że w tym wypadku rzeczywiście 

miała miejsce taka sytuacja, że było zero oferty współpracy, wyjście na zewnątrz do prasy, 

zamknięcie obiektu i tyle.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że zamyka dyskusję w tej sprawie.      

 

Bronisław Rusiniak – Radny 

Poprosił Pana Przewodniczącego o zorganizowanie spotkania TMP z radnymi, którzy chcieli 

by przyjść.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że uprzedzi w takim razie swoje wystąpienie. Poinformował, że kilka dni temu 

odbył spotkanie z przedstawicielami TMP, są oni ugodowo nastawieni, oczywiście byli bez 

pani, która prowadzi to muzeum, ale są nastawieni do negocjacji. Zwrócił uwagę, że wstępnie 

uzgodnił z panem Burmistrzem, że dojdzie do poszerzonego spotkania z przedstawicielami 

TMP, zaprasza zainteresowanych radnych, będzie to niestety pod koniec marca, ponieważ oni 

uwarunkowali to jego obecnością, ale do 25 marca nie ma go w Piwnicznej, więc przystali na 

ten termin. Powiedział, że mieli mieć oni na dzisiejszej Sesji wystąpienie, ale gdy to zapropo-

nował to odstąpili od tego. Zwrócił uwagę, że wydaje mu się, iż w temacie muzeum uda się 

dojść do porozumienia, Burmistrz wyraził zgodę na takie spotkanie, a termin zostanie podany 

kiedy będzie konkretnie uzgodniony.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny 

Powiedział, że bardzo się cieszy.  

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że wkrótce urodzi się mu dziecko i nie będzie mógł przyjechać Sesję, ale 

prosi, aby zaproponować TMP, aby ich przedstawiciel pracował w Informacji Turystycznej  

w wyznaczonych godzinach, muzeum było by otwarte i ta osoba pełniła by dwie funkcje, 

czyli oprowadzała po muzeum i działała  w Informacji, zadania te by się pokrywały, a osoba 

ta miała by wynagrodzenie pracownika MGOK i być może temat ten by się rozwikłał. Po-

wiedział, że jest to jego propozycja i prosi o jej przedstawienie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że różne warianty będą rozpatrywane i zobaczy na który wariant TMP się zgodzi. 

Zwrócił uwagę, że ze wstępnych ustaleń wie, iż na niektóre warianty nie przystają m.in. 

ewentualne przejęcie muzeum przez gminę lub MGOK, ponieważ gminie nie wolno wprowa-

dzać kogoś na etat i nie być właścicielem jednostki.   

 

Ad. 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady wpłynęła następująca korespon-

dencja:   

1) Listy poparcia z prośbą do Rady Miejskiej i Burmistrza o nadanie Honorowego Oby-

watelstwa Barbarze i Jerzemu Paluchom, 

2) Pismo Komisariatu Policji z dnia 24 stycznia w sprawie przedłożenia sprawozdania o 

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.  

3) Pismo mieszkanki Piwnicznej-Zdroju z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie nieprzepro-

wadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli.  

4) Wniosek klubu radnych „Gminna Prawda” z dnia 20 lutego w sprawie ujęcia w po-

rządku obrad Sesji Rady projektów uchwał w sprawie diet radnych oraz wynagrodze-

nia pana Burmistrza,  

5) Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 lutego w sprawie przedłożenia opi-

nii o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu, 

6) Pismo mieszkańców Zaczerczyka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zabezpieczenia 

środków na remont drogi.  

Powiedział, że jak już wcześniej wspominał odbył spotkanie z TMP w sprawie funkcjonowa-

nia muzeum. Poinformował, że w ostatnich dniach wspólnie z Dyrektorem SP w Kosarzy-
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skach uczestniczył w komisji ze Starostwa w sprawie podjęcia decyzji odnośnie wycinki 

drzew, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci w SP w Kosarzyskach. Zwrócił uwagę, że de-

cyzja pań, które były na wizji jest pozytywna, nawet wskazały one dodatkowo dwa lub trzy 

drzewa, które są konieczne do wycięcia.  

 

Ad. 6. Oświadczenia radnych powiatowych.  

 

Marian Dobosz – Radny Powiatu Nowosądeckiego  

Powiedział, że chciałby zapoznać zgromadzonych z tematami, które dotyczą Powiatu Nowo-

sądeckiego. Poinformował, że w dniu 6 lutego odbyło się spotkanie na drodze powiatowej  

w Wierchomli przedstawicieli Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych, który reprezentował pan 

Adam Czerwiński, był także obecny pan Burmistrz Dariusz Chorużyk, Radny, a zarazem Soł-

tys pan Wiesław Keklak, przedstawiciel Nadleśnictwa Piwniczna oraz członkowie Rady So-

łeckiej. Zwrócił uwagę, że on również uczestniczył w tym spotkaniu i miało ono na celu za-

poznanie z koncepcją przygotowaną przez projektanta dotyczącą modernizacji drogi powia-

towej. Powiedział, że zwrócono również uwagę na to, że równocześnie projektowana jest 

ścieżka rowerowa, która ma przebiegać wzdłuż drogi powiatowej. Stwierdził, że jest to ważne 

zadanie wspólne po to, aby opracować koncepcję, a później projekt, aby nie było jakichś pro-

blemów w przyszłości. Powiedział, że te ustalenia i spotkanie miało również na celu to, aby 

przedstawiciel zarówno projektanta, czyli ze strony powiatu jak i przedstawiciel Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój współpracowali ze sobą i porozumiewali się w sprawach istotnych  

i ważnych dla modernizacji tej drogi. Poinformował, że w dniu 14 lutego odbyła się Komisja 

Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Powiatu Nowosądeckiego, której jest członkiem i na niej 

opiniowano wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, robót budowlanych przy za-

bytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowosądeckie-

gow2020 r. Powiedział, że przyznano m.in. środki finansowe na takie zadanie jak remont 

dachu nad prezbiterium, remont pokrycia dachu, konstrukcji dachowej, instalacja odgromowa 

w kościele w Zubrzyku etap III, kwota 7 tys. zł. Zwrócił uwagę, że cyklicznie przeznaczane 

są te kwoty i te temat ten dotyczy kościoła z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Poin-

formował, że w ostatnich dniach na drogach powiatowych są uzupełniane ubytki w drodze na 

gorąco masą bitumiczną po sezonie zimowym. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż należy 

to jeszcze powtórzyć w niektórych miejscach, ponieważ nawierzchnia sie kruszy i to też wi-

dać. Zwrócił uwagę, że 26 lutego na Zarządzie Powiatu Nowosądeckiego przyjęto uchwałę 

dotyczącą wszczęcia postępowania przetargowego dotyczące modernizacji boiska sportowe-

go przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju, kwota przetargu będzie opiewała na 

kwotę ok. 600 tys. zł. Powiedział, że wykonywane będą następujące zadania: rozebranie 

ogrodzenia, podwyższenie poziomu boiska do poziomu drogi, położenie nawierzchni synte-

tycznej, ogrodzenie boiska, poprawa otoczenia, trawniki, chodniki. Zwrócił uwagę, że pan 

Przewodniczący już o tym wspomniał i rzeczywiście miała miejsce w dniu wczorajszym ko-

misja z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, przedstawiciele byli na jego wniosek składany 

wcześniej w sprawie oceny drzew pod kątem możliwości ich wycięcia.  

 

Ewa Liber – Radna  

Zwróciła się do Radnego w imieniu swoim i mieszkańców z prośbą o remont nawierzchni na 

drodze od ul. Szczawnickiej do Kosarzysk, która pan Radny również codziennie jeździ do 

pracy. Powiedziała, że są tam potworne dziury i mieszkańcy pytają, co i kiedy będzie robio-

ne. Poprosiła o to, aby jakiś remont nastąpił w najbliższym czasie, ponieważ po sezonie zi-

mowym droga ta wygląda bardzo źle.  
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Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chciałby podziękować panu Marianowi jak również panu Stanisławowi Suł-

kowskiemu za to, że zabiegali o to, aby te środki, które co prawda nie są bardzo znaczące  

i duże, ponieważ remont kościoła wymaga potężnych nakładów, tym bardziej jeśli robi się to 

blachą miedzianą, jednak to coroczne wsparcie przyczyniło się do tego, że przez te kilka lat 

remont kościoła w Zubrzyku jest na ukończeniu. Poinformował, że była to podstawowa inwe-

stycja zabezpieczająca jeden z dwóch kościołów w kraju robionych taką techniką. Powie-

dział, że składa serdeczne podziękowanie za to wsparcie. Wyraził nadzieję, że na dalszym 

etapie kiedy prace konserwatorskie będą w dalszym ciągu robione starostwo będzie o tym 

pamiętało i jakieś środki na ten cel będą przeznaczane. Stwierdził, że żałuje tylko, iż pan 

Burmistrz nie dotrzymał słowa, radni również za tym głosowali i zostały zabrane środki  

w kwocie 11 tys. zł, które miały pomóc w ogarnięciu terenu na cmentarzu. Powiedział, że 

niestety to zostało zabrane i pan Burmistrz tego słowa nie dotrzymał, ponieważ mówił, że 

środki te wrócą z powrotem, ale niestety nie wróciły.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Powiedział, że bardzo dziękuje panu Radnemu za dobre wiadomości. Zwrócił uwagę, że radni 

Łomnicy Zdroju oraz Sołtys proszą również o spotkanie z przedstawicielami Powiatu  

w sprawie tej ścieżki rowerowej, ponieważ będą tam robione również chodniki i chcieli by 

wskazać, które miejsca były by pilniejsze. Stwierdził, że widzi, iż będą masy bitumiczne na 

drogach, więc chcieli by się tylko spotkać w sprawie tych chodników.   

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwracając się do pana Radnego poprosiła, aby pomógł z Polskimi Wodami. Powiedziała, że 

ma protokół z 14 sierpnia, gdzie jeździli i podczas wizji lokalnej obiecywano, że zostaną pod-

jęte działania zmierzające do pozyskania środków z rezerwy na 2019 rok w celu wykonania 

prac zabezpieczających uzupełnienie wyrwy. Poinformowała, że chodzi tutaj m.in. o tę nie-

szczęsna wyrwę i ciek wodny w okolicy cmentarza, gdzie trwa to już chyba 7 lat. Zwróciła 

uwagę, że obiecali oni, że z 2019 roku jakieś środki na to wygospodarują. Powiedziała, że 

byli tam gdzie jest potok Gronik i w 2010 roku były tam zabezpieczone głazy i były to spra-

wy popowodziowe i w niektórych miejscach są podmyte i odsunięte. Powiedziała, że przed-

stawiciele RZGW stwierdzili, że konieczne jest ujęcie zadania związanego z wykonaniem 

projektu regulacji potoku w propozycjach do zadań inwestycyjnych na rok 2020. Zwróciła 

uwagę, że raczej tych środków nie ma, ponieważ kiedyś pan Radny mówił, że jakieś tam 

środki są ale na te wyrwy koło cmentarza, ale to zadanie chyba nie będzie wykonane. Zapyta-

ła, co dzieje się w tym temacie, czy jest to ujęte, ponieważ oni nic o tym nie wiedzą, a obie-

cywali, że na 2020 r. będzie to w budżecie. Poprosiła o pomoc.  

 

Marian Dobosz – Radny Powiatu Nowosądeckiego       

Odnosząc się do wypowiedzi pani Liber powiedział, że rzeczywiście to potwierdza, ponieważ 

jeździ tą drogą codziennie do pracy i wie jak ona wygląda i wie również jak ona wyglądała 

kilka lat temu zanim nie zrobiono tego 1,5 km asfaltu. Poinformował, że w swoim wystąpie-

niu również mówił o tym, że trzeba zdawać sobie sprawę, że to ostatnie łatanie dziur nie wie-

le dało, ponieważ wiadomo, że woda je wypłukuje i wychodzą cały czas kolejne ubytki. 

Zwrócił uwagę, że systematycznie będą podejmowanie działania nie tylko na tej drodze, ale 

również na wszystkich drogach powiatowych. Zapewnił, że taką interpelację zgłosi i przypo-

mni o tym panu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg. Powiedział, że nie wysnuwa dalej 

tematu ulicy Szczawnickiej i robienia kolejnego odcinka, ponieważ wiadomo, że te 1400 m 

kosztowało prawie ponad 1,2 mln zł, oczekiwania ze strony starostwa są takie, aby włodarze 

gmin jeśli mają takie możliwości starali się również włączyć. Zwrócił uwagę, że na razie te-



19 

 

matu robienia kolejnego odcinka w Kosarzyskach nie ma, ale będzie czynił starania, aby  

w kolejnych latach się to pojawiło, nie jest w stanie powiedzieć w jakiej długości, ale na 

pewno ta modernizacja powinna być. Podziękował panu Mariuszowi Lisowi za słowa uzna-

nia, zapewnił, że przez te ostatnie wiele lat starają się wspierać, nie jest w stanie operować 

kwotą, ale były one mniej więcej podobne do tej, o której była mowa. Zwrócił uwagę, że 

zawsze jest to jakieś wsparcie ze strony Starostwa połączone ze środkami samorządu Woje-

wództwa Małopolskiego, czy tez Ministerstwa Kultury, co tworzy wiązankę finansowa i zaw-

sze coś można zrobić. Stwierdził, że wiadomo jak to jest na niektórych parafiach, nie zawsze 

proboszczowie dysponują takimi środkami, aby można było pewne rzeczy zrobić. Odnosząc 

się do tematu poruszanego przez pana Radnego Rusiniaka zwrócił uwagę, że jak rozumie 

chodzi o to, aby przy projektowaniu ścieżek rowerowych wziąć po uwagę to, co jest na dro-

dze powiatowej, aby nie było jakichś kolizji i problemów. Powiedział, że gmina jest cały czas 

zorientowana, więc te służby ze strony Starostwa jak i Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój po-

winny współpracować w tym zakresie, czyli kontaktować się często, rozmawiać i ustalać. 

Odnosząc się do kwestii poruszanych przez panią Marię Adamuszek zwrócił uwagę, że temat 

jest dobrze znany zarówno jemu jak i panu Stanisławowi Sułowskiemu. Powiedział, że rze-

czywiście nie na wszystkich spotkaniach był i nie mówi, że jest to temat trudny i dalszy, po-

nieważ nie ma związku z Powiatem. Poinformował, że miał okazję pokazać panu Staroście tę 

wyrwę na potoku Łomniczanka, o której wspominała pani Maria, ale nie mogą oni w to inge-

rować, ponieważ nie ma to związku z drogą powiatową i podjęcie decyzji jest w gestii Wód 

Polskich. Powiedział, że nie ukrywa, iż starania ze strony gminy również powinny iść w tym 

kierunku, są to rozmowy, które powinny się odbywać w miarę często i trzeba szukać jakichś 

rozwiązań. Stwierdził, że jest to instytucja, która jak wiadomo ma niewiele środków finanso-

wych i mając przed sobą budżet oni również stają przed dylematem decydując, co jest naj-

ważniejsze, czyli to co zagraża bezpieczeństwu, życiu i mieniu ludzi. Zwrócił uwagę, że jeśli 

chodzi o te jedną część to pewnie nie są to duże środki, aby to uzupełnić, ale rzeczywiście na 

Łomnicy, gdzie mieli być okazję w kilku miejscach są pewne zagrożenia, a pewnie na terenie 

Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój takich miejsc jest więcej. Poinformował, że wszystko leży 

w gestii Wód Polskich, na tyle na ile są możliwości zapewnił, że będą czynić starania, ale nie 

wszystko zależy od nich.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że są w stałym kontakcie z Powiatowym Zarządem Dróg, były już dwa spotka-

nia, pierwsze dotyczyło Wierchomli, następne było już w Powiatowym Zarządzie Dróg. 

Zwracając się do pana Radnego zapewnił, że są w kontakcie, czy to chodzi o drogę w Wier-

chomli i połączenie z Eurovelo, czy również Łomnicę i kolejne odcinki, także są na bieżąco. 

Powiedział, że temat jest cały czas początkowy, ponieważ gmina jest dopiero przed podpisa-

niem umowy z Urzędem Marszałkowskim, sprawa jest monitowana i na pewno zostanie to 

sklejone jako całość. Odnosząc się do drogi na Kosarzyska poinformował, że były dyskusje  

z panem Starostą i Zarządem Dróg, na których ustalono, że domykane będą tematy, które 

były robione kiedyś. Zwrócił uwagę, że była zrobiona nitka drogi do Kosarzysk i przy niej 

jest już zakończona dokumentacja jeśli chodzi o chodnik, więc zostanie zakończony ten temat 

i dopiero wtedy zostanie zrobiony akces do Starostwa w sprawie przymiarki do kolejnego 

odcinka. Poinformował, że temat ten wybrzmi w przyszłym roku, ponieważ w tym roku 

chciałby zrobić chodnik, jest zapewnienie Zarządu Dróg, że środki są, ponadto gmina włączy 

się ze swoimi środkami. Stwierdził, że nie wie kiedy to będzie, nie będzie podawał terminu, 

ale na pewno w tym roku ten chodnik będzie wykonany i zostanie zamknięty jeden cały etap. 

Zwracając się do pana Radnego Lisa powiedział, że inwestycje, które będą robione w tym 

roku w Zubrzyku nigdy niemiały tam jeszcze miejsca, więc prosi, aby, mu nie mówić, że zo-

stało zabrane 11 tys. zł z cmentarza, ponieważ nie zostało to zabrane tylko przesunięte i tak 
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się to właśnie robi. Zwrócił uwagę, że już w tamtym roku została wykonana połowa na-

wierzchni betonowej drogi za kościołem, czyli zamieniono 11 tys. zł, a pan Radny wie jaka 

kwota była tam wydatkowana. Powiedział, że pan Radny obiecywał przygotowanie tabliczki 

z jego imieniem i nazwiskiem, więc niech pan Radny przygotowuje się do zakupu takiej ta-

bliczki, ponieważ ta droga będzie w tym roku dokończona, chociaż myśli, że ta tabliczka zo-

stanie zmieniona i będzie to droga imieniem pana Lisa. Poprosił, aby pamiętać, że to za ka-

dencji Burmistrz Chorużyka ta droga będzie wykonana od początku do końca w wersji beto-

nowej takiej jak oczekują mieszkańcy, więc prosi, aby pochwalić gminę za kontynuację dzia-

łań skutecznie w miarę możliwości finansowych. Powiedział, że jak coś jest zaczynane to 

idzie się do samego końca wspólnie z Lasami Państwowymi, za co również dziękuje panu 

Nadleśniczemu Michalikowi.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zgłosił się do wypowiedzi.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy w ramach polemiki jak zwykle.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że radny zawsze może mówić.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powtórzył, że radny zawsze może mówić, więc powie kilka słów. Powiedział, że przypisy-

wanie sobie pewnych rzeczy to jest specjalność pana Burmistrza jako menadżera. Poinfor-

mował, że sam przygotowywał dokumentację na te inwestycje i szkoda, że pan Burmistrz 

okroił zabezpieczenie potoku przy tej drodze betonowej, bo to, co zostało przygotowane zo-

stało wykonane zupełnie inaczej. Stwierdził, że szkoda, iż pan Burmistrz nie widział zjazdu 

do kościoła tylko musiał interweniować Sołtys i on, aby zostało to wykonane. Powiedział, że 

czeka na chwilę, kiedy pan Burmistrz zrobi jedną inwestycję, już zrobił drogę na Magóry, ale 

chodzi mu o jedną dużą inwestycję od początku do końca, czyli dokumentację, złożenie 

wniosku o dofinansowanie. Zwrócił uwagę, że te inwestycje, o których mówi pan Burmistrz 

to nie są jego inwestycje, ponieważ ich nie przygotowywał tylko złożył wniosek o pozyskanie 

środków i dzięki temu, że ministerstwo przeznacza sroki na tego typu drogi to zarówno droga 

na Młodowie i Zubrzyku jest realizowana. Stwierdził, że tabliczkę może ufundować jeśli pan 

Burmistrz sobie życzy i również na facebooku, bo pan Burmistrz jest specjalistą jeśli chodzi o 

facebooka i również można taki temat wrzucić. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz 

Powiedział, że wreszcie jest współczesny Radny. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił pana Burmistrza o zaniechanie komentarza.  

 

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  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  
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UCHWAŁA NR XX/151/2020 – przyjęto, 9 – za, 4 – przeciw, 1 – wstrzymujący się (pro-

tokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

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

Piwniczna-Zdrój.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XX/152/2020 – przyjęto, 9 – za, 4 – przeciw, 1 – wstrzymujący się (pro-

tokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty uzdrowiskowej. 

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że już wielokrotnie powtarzał, ponieważ widzi wymienioną w mieście agrotu-

rystkę i stwierdził, że jest to porażka. Zwrócił uwagę, że nie ma pana Zastępcy, ponieważ on 

mógłby coż na ten temat powiedzieć. Poprosił, aby to rozdzielić, ponieważ gdzie jest Miasto, 

a gdzie wieś i zastanowić się co robimy w tych uchwałach. Zaproponował, aby ktoś wytłu-

maczył ten przepis.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrza  

Powiedział, że zaprasza pana Radnego i wytłumaczy mu to w gabinecie.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, aby zrobić to tutaj publicznie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XX/153/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – wstrzymujący się (protokół z 

imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XX/154/2020 – przyjęto, 13 – za, 1 – wstrzymujący się (protokół z 

imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/131/2020. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XX/155/2020 – przyjęto jednogłośnie tj.14 – za, (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  
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Ad. 6. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XX/156/2020 – przyjęto, 11 – za, 3 – wstrzymujące się (protokół z 

imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XX/157/2020 – przyjęto jednogłośnie tj.14 – za, (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 

2020 roku.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XX/158/2020 – przyjęto jednogłośnie tj.14 – za, (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 9. Uchwała w sprawie diet radnych. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała nie została przyjęta, 4 – za, 9 – przeciw 1 – wstrzymujący się (protokół z 

imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA 

 

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

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Odnosząc się do kwestii diet radnych stwierdził, że nie ma prawa decydować za nikogo  

z obecnych, czy stać go na poświęcenie tej kwoty 500 zł i powinna być to indywidulana de-

cyzja, ponieważ są różne wynagrodzenia. Zwracając się do pani Magdy powiedział, że zrzeka 

się z półrocznej diety i prosi, aby przeznaczyć to na remont przedszkola. Stwierdził, że jak 

będzie potrzeba to dalej będzie się zrzekał i jest to jego osobista decyzja, ale nie podejmuje 

jej za nikogo, ponieważ nie ma prawa grzebać nikomu w kieszeni. Powiedział, że jeśli chodzi 

o kredyty i wyrzucanie 200 tys. zł za projekt w błoto to jest rolowanie kredytów z 2018 roku  

i wyrzucono w błoto 58 tys. zł. Stwierdził, że idąc tym tokiem rozumowania wszyscy powin-

ni się zrzekać diety, że jeszcze sołtysi niech się zrzekną. Zapytał, kto przyjdzie tutaj pracować 
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za złotówkę, kto mądry poświęci swoją działalność i będzie tutaj siedział i słuchał tego szam-

ba, wylewania na siebie pomyj. Zwrócił uwagę, że nie są tutaj od tej nienawiści, którą potem 

mieszkańcy oglądają, ale mają tutaj pracować dla dobra mieszkańców. Powiedział, że przy-

sięgali rok temu, że będą pracować dla dobra mieszkańców i gminy, więc prosi, aby wziąć 

sobie to do serca. Stwierdził, że były cztery lata, porządzili jedni, teraz trzeba dać porządzić 

drugim i okaże się którzy będą lepsi, mieszkańcy osądzą to sami, ponieważ są wybory, było 

jedno referendum. Zwrócił uwagę, że teraz będzie projekt kuchni, rozmawiali wspólnie z pa-

nią Ulą jak to rozwiązać i nad tym trzeba się pochylić, wygenerować środki na ten projekt. 

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o Czercz to gminy na to nie stać, już sam fakt, że w 2018 roku 

nie spłacono raty kredytu i świadczy to o finansach gminy, wiec skąd wziąć te pieniądze. 

Stwierdził, że jeśli gmina się zadłuży to nie będzie nas stać na podstawowe inwestycje. Po-

wiedział, że może warto było by, aby gmina miała budżet do przodu bez zaciągania kredytów 

to stać by było na jakieś małe dofinansowanie nie 10 mln zł, ale 100 tys. zł i może tak należy 

zacząć tym budżetem rozdysponowywać. Stwierdził, że dobrze, iż pani Skarbnik stoi na stra-

ży tego budżetu i poprosił, aby w tym roku wszystkie raty kredytów były spłacone, aby nie 

wyrzucać kolejnych środków w błoto. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że ma pytanie od mieszkańców, ponieważ w tamtej kadencji była inicjatywa 

zbierania na pomnik pani Danuty Szaflarskiej, były roszady i różne zmiany, ale gmina fir-

mowała to zbieranie środków swoją powagą. Powiedziała, że wiadomo, iż puszki były roz-

stawione w wielu miejscach gminy, także w urzędzie i mieszkańcy pytają, czy te pieniążki 

dalej są zbierane, ponieważ te puszki są w rożnych miejscach. Powiedziała, że nie wiadomo, 

czy trzeba je komuś przekazać, czy kto nich zapomniał. Z racji tego, iż gmina to firmowała 

prosi, aby pan Burmistrz wystosował pismo i oficjalne zapytanie, ponieważ gmina się w to 

włączała, a w tym momencie nie wiadomo na czym to stanęło. W kwestiach osiedlowych 

poinformowała, że szachy się sypią i wyglądają jak wyglądają, więc chciała by poprosić, aby 

zlecono do MZGKiM ich inwentaryzację i te, które są uszkodzone lub leżą obok zostały 

zdemontowane do czasu naprawy. Stwierdziła, że chyba lepiej będzie wyglądało puste miej-

sce niż szpecący pion, ponadto dzieci też tam biegają i wspinają się na to, więc szkoda, aby 

komuś stała się krzywda.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że jeśli chodzi o Społeczny Komitet budowy pomnika Danuty Szaflarskiej pod-

kreślił, że był on społeczny i jego zdaniem gmina w nim nie uczestniczyła, a już na pewno nie 

było wspólnych działań od czasu kiedy objął urząd Burmistrza. Poprosił, aby zwrócić się do 

prezesa tego Komitetu, jest nim były osiedlowy sąsiad pani Radnej i zapytać w jakim miejscu 

są w tym temacie. Stwierdził, że jemu jako Burmistrzowi i mieszkańcowi wstyd jest dywa-

gować na ten temat, bo jest to temat, który przynosi nam wszystkim wstyd. Poinformował, że 

były rozstawione puszki, rzeczywiście nikt nie wie, ile ich było i gdzie, ale prosi, aby nie 

rozmawiać na ten temat tutaj. Zaproponował pani Radnej, aby zrobić spotkanie z prezesem 

tego Komitetu i niech temat ten wybrzmi, podkreślił, że w poprzedniej kadencji nie była to 

gmina, jeśli już to imiennie był to poprzedni Burmistrz, a nie gmina, a po objęciu przez niego 

stanowiska nie było żadnych konsultacji, dyskusji, ani rozmów, dlatego nie będzie w tej kwe-

stii się wypowiadał. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o szachy to rzeczywiście można zdemon-

tować teraz już dwie figury, jedna z tego co wie jest całkowicie zerwana, druga jeszcze jakoś 

się trzyma, ale i tak trzeba znaleźć jakieś szersze rozwiązanie dla tego tematu.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że te wszystkie szachy są przenoszone.  
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Krzysztof Długosz – Radny  

Potwierdził, że tak. 

 

Dariusz Choruzyk – Burmistrz  

Stwierdził, że szachy ożyły.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jedyną formą kontroli tego Komitetu jest powiadomienie Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji, który nadzoruje zbiórki, że Komitet ten nie rozliczył się z pienię-

dzy i tylko on ma takie uprawnienia jeśli Komitet nie będzie chciał się spotkać dobrowolnie. 

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o to, co mówi pani Justyna to on również ma informacje  

z rożnych źródeł, że ludzie organizowali różnego rodzaju imprezy, z tytułu których uzyskali 

dość znaczne środki, przekazali je na ten Komitet i do dnia dzisiejszego nikt się z tych pie-

niędzy nie rozliczył.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że chciał się odnieść do słów pana Radnego Maślanki, który z jednej strony mó-

wi, że nie będzie decydował za kogoś, ponieważ każdy głosując decyduje w tę lub inna stro-

nę. Stwierdził, że dziwi go jego hipokryzja, ponieważ z jednej strony mówi, że nie będzie za 

kogoś decydował, natomiast z drugiej strony bardzo chętnie zagłosował za likwidacją przed-

szkola na Równi i Hanuszowie i nie miał żadnych obaw w ty kierunku, mimo, że widział jak 

zachowywali się rodzice. Zwrócił uwagę, że mógł się pomylić, bo nie wie, czy pan Radny 

głosował tak samo w przypadku Hanuszowa i jeśli się pomylił to przeprasza, ale na pewno 

jedno przedszkole chciał zlikwidować. Powiedział, że jest to hipokryzja do potęgi, ponieważ 

pan Radny mieszka w innej miejscowości, ale niech będzie konsekwentny, ponieważ nie jest 

w tej kwestii, jeśli tak mu zależy na dobru mieszkańców. Zwracając się do pana Przewodni-

czącego powiedział, że mówi on, iż będzie zgłaszał sprawę stowarzyszenia zbierającego pie-

niądze, więc niech od razu zgłosi sprzedaż działki pod Biedronką, którą gmina sprzedała wia-

domo w którym roku, kiedy pan Musialski również był Przewodniczącym o kwotę 40 tys. zł 

taniej niż można było to zrobić. Poinformował, że jeśli chodzi o kwestię kredytów to ich naj-

większe przesuwanie miało miejsce za pana Edwarda Bogaczyka i wtedy gdy gmina sobie nie 

radziła finansowo lub podejmowała duże inwestycje to takie zdarzenia miały miejsce.   

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Zwracając się do pana Radnego Lisa powiedział, że głosował za przeniesieniem obu przed-

szkolu. Poinformował, że prowadził długie rozmowy z Radą Rodziców, panią Dyrektor, która 

wyraziła zgodę i nawet poprała ten projekt dotyczący przeniesienia dzieci z Hanuszowa a do 

szkoły. Stwierdził, że nie wie, czy pan Radny Lis prowadził jakiekolwiek rozmowy. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że prowadził.    

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że on rozmawiał w niedzielę i we wtorek zaraz przed głosowaniem konsul-

tował się z rodzicami na sali i powiedzieli oni, że chcą tylko chcą wiedzieć skąd gmina weź-

mie środki na to wszystko. Stwierdził, że rodzice wiedzą, iż trzeba przenieść te przedszkola 

do szkoły, tylko boją się o środki, stąd jego gest wsparcia remontu szkoły.  
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Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, co pan Radny im powiedział jeśli chodzi o środki.  

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Powiedział, że są zagwarantowane.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że nie ma środków.  

 

Lech Maślanka – Wiceprzewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Radny mów, że nie ma środków, a chce budować Czercz. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że 10 mln zł było.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Stwierdziła, że nie lubi prowadzić takich rozmów, ale pan Lis nadał ton pewnej dyskusji, 

więc chciałaby zwrócić uwagę, że Radny Lech powiedział o zaglądaniu komuś w kieszenie. 

Zwróciła uwagę, że w tamtej kadencji były pewne zobowiązania, które podjął zarówno po-

przedni Burmistrz jak i pan Lis o wpłacaniu pewnej kwoty. Powiedziała, że może niektórym 

to umknęło, ale ona w pewnym momencie wnioskowała o zmianę nazwy tej nagrody, ponie-

waż nazywała się ona „Nagrodą Burmistrza”, a o ile dobrze pamięta kwoty to w pierwszym 

roku pan Burmistrz wpłacił ok. 1000 zł i robione były przesunięcia w jednym roku ok. 6 tys. 

zł, natomiast w drugim ok. 5 tys. zł i dlatego wnioskowało zmianę jej nazwy, ponieważ  tak 

naprawdę w większości była finansowana z prywatnych datków i przesunięć w budżecie, po 

to, aby nie dawać nagród o równowartości 1000 zł, ale pula wynosiła ok. 10-11 tys. zł. Przy-

pomniała, że na pierwszym spotkaniu dotyczących diet i wynagrodzeniu Burmistrza padały 

argumenty, że Burmistrz nie może zarabiać 8 tys. zł, ponieważ 1 tys. zł będzie oddawał dla 

dzieci, więc miał 9 tys. zł. Stwierdziła, że zostało to przegłosowane większością głosów,  

a potem okazało się, że zamiast 12 tys. zł było wpłacone ok. 1 tys. zł. Zwróciła uwagę, że pan 

Lis chwali się inwestycjami, a kiedy zaczynano tamtą kadencję było mówione, że gmina bę-

dzie się starać o dofinansowania, gdzie będą dawać minimum 50 tys. zł. Przypomniała, że 

dofinansowanie Równi wyniosło 1,5 mln zł, a cała inwestycja 4,5 mln zł, więc jest to dofi-

nansowanie na poziomie 33%, więc prosi, aby nie mówić o tym jak to wyglądało, ponieważ 

jest to bardzo duża kwota, którą gmina dokładała. Zauważyła, że budowane jest teraz Nakło, 

kiedy składano wniosek o dofinansowanie zakładano dołożenia z budżetu gminy tylko 2 mln 

zł, natomiast umowa, która jest podpisana oscyluje na wkład własny w wysokości 4 mln zł, 

czyli 2 mln zł więcej. Powiedziała, że w międzyczasie wykonano boiska, i o ile boisko na 

Majerzu jest miejscem dla niej sensownym, ponieważ działa na korzyść bardzo dużej spo-

łeczności i młodzi i starsi z niego korzystają, to na Radwanowi chciałaby się dowiedzieć ile 

osób korzysta. Zwrócili uwagę, że wie, iż część osób jest kierowana nad Poprad, ponieważ 

tam boisko się świeci i można z niego korzystać w każdy dzień. Zwróciła uwagę, że nie pa-

mięta jaka była wartość zadania, ale chyba ponad 2 mln zł, w pobliżu tak dużej ilości osób jak 

Majerz jest to dla niej jak najbardziej uzasadnione, tym bardziej, że to boisko zawsze tam 

funkcjonowało. Poprosiła, aby nie mówić, że jest tyle pieniędzy. Zwróciła uwagę, że wypo-

mina się obligacje i inne rzeczy, ale chciałaby przypomnieć, że kiedy przyszli w 2014 roku to 

środki na halę były w postaci środków niewygasających, które przeszły na nowy rok  

i w związku z zawartymi umowami były zabezpieczone, dodatkowo były 2 mln zł z obligacji 

uruchomionych pod koniec roku, więc tak naprawdę sytuacja była świetna. Poinformowała, 

że potem był także zwrot za halę ok. 900 tys. zł po odjęciu kwoty dla firmy, która ten VAT 
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odzyskiwała było to ok. 700 tys. zł. Zwróciła uwagę, że teraz były faktury do zapłacenia na 

duże kwoty, podniesiono umowę na realizację Nakła. Stwierdziła, że naprawdę uważa, iż 

Nakło nie jest tak istotne, aby stawiać je nad przedszkole, ponieważ jak zaczynali poprzednią 

kadencję to było mówione, że przede wszystkim będzie budowana kanalizacja i przedszkole i 

były to dwa priorytety. Powiedziała, że oczywiście, że chciałaby przedszkole na Czerczu, 

nowe i ładne w świetnym miejscu, ponieważ uważa, ze jest to naprawdę rewelacyjne miejsce, 

natomiast sytuacja finansowa na najbliższe lata jest taka, a nie inna, więc jej zdaniem dobrym 

rozwiązaniem jest, aby iść w kierunku polepszania warunków bytowych dzieci. Stwierdziła 

że uważa, iż na tym etapie jest czas, aby słuchać rodziców, ale przede wszystkim pań, które 

się nimi zajmują, ponieważ znają one warunki jaki powinny być stworzone dla dzieci, a nie 

osób, które mają dwa lata dzieci w przedszkolu i potem idą one do szkoły, ale takich osób, 

które w tym przedszkolu pracują na co dzień i mają kontakt z tymi dziećmi i wiedza co po-

winno być brane pod uwagę.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Odnosząc się do słów pani Justyny powiedział, że jest mu przykro, iż neguje ona ich boisko, 

ponieważ jak on jeździ tam wieczorami to odbywają się tam równe rozgrywki i ćwiczenia, 

przyjeżdżają tam zespoły. Poinformował, że tam wtedy się tylko oświetla jak są ludzie i tam 

nie świeci się tak jak tutaj cały wieczór, tylko załącza się oświetlenie jak ktoś jest na boisku 

czy na placu zabaw.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, ile płaci się za osobę, która to administruje, ponieważ jest to umowa i trzeba 

płacić osobie, która jest gospodarzem tego obiektu.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Zwrócił uwagę, że są pracownicy na basenach i można to kiedyś połączyć.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że przez pięć lat nie można.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Przypomniał o tym, co było omawiane z panem Dyrektorem i panem Burmistrzem na Komi-

sji i prosi o te studzienki. Powiedział o naprawie chodnika przy ul. Leśnej, gdzie jest 30 m, 

już kilka razy o to prosił, ale nie może się doprosić o to i obiecano mu, że może w tym roku 

uda się to poprawić. Poruszył temat odbudowy barierek przy kościele i powiedział, że jest to 

centrum i dużo ludzi korzysta z tego chodnika, jest to strome podejście i te barierki są dla 

ludzi starszych. Poprosił, aby te barierki jakoś odbudować. Przypomniał, że w tamtym roku 

było podpisane porozumienie w sprawie wykupu kanalizacji, w tym roku nie ma tego w bu-

dżecie i nic się o ty nie mówi. Powiedział, że w tamtym roku pierwsza transza była zapłacona  

i w tym roku pasowało by to dokończyć, aby MZGKiM wziął sobie ten odcinek i było wia-

domo na czym stoimy. Zwrócił uwagę, że będzie to zaczęte, nie wiadomo kto ma tym zarzą-

dzać, a powstają tam nowe domy i ludzie chcieli by się podpiąć, ale nie wiadomo do kogo się 

zwrócić, ponieważ część jest Urzędu, część prywatne i jest to pozostawione w przepaści. Po-

wiedział, że chciałby złożyć wniosek formalny do poddania pod głosowanie w sprawie pobie-

rania jego diet za rok 2019 z racji pełnienia funkcji Radnego oraz Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla. Zwrócił uwagę, że pod jego adresem płynie bardzo dużo oskarżeń, że pobiera diety, 

jak wiadomo są one uchwalone przez Radę w dniu 25 listopada 2016 r. Powiedział, że chce, 

aby Komisja Rewizyjna sprawdziła, czy te diety są pobierane przez niego zgodnie z uchwałą, 

a jeśli nie i będzie jakieś nadużycie to odda wszystko, co jest niezgodne z przepisami.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Zwrócił uwagę, że szczerze mówiąc nie rozumie w jakiej sprawie jest wniosek formalny, po-

nieważ pan Radny może zgłosić do niego, że są takie interwencje.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że to nie o to chodzi. Zwrócił uwagę, że on ma już dość tego pomawiania i prosi 

o poddanie pod głosowanie wniosku, aby Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w tej 

sprawie, ponieważ od tego jest, a on sam się na to godzi.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że należy zrobić zmianę w planie kontroli Komisji Rewizyjnej.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że w związku z tym należy poddać wniosek pod głosowanie, ponieważ inaczej 

nie da się tego wprowadzić, bo takie są procedury.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, aby nie zawracać głowy Komisji, ponieważ on może dokonać takiej kontroli 

wewnętrznie i udzielić informacji radnym, a nie zbierać Komisję Rewizyjną.  

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Powiedział, że on chce, aby protokół był przedstawiony na Sesji, ponieważ on już nie może 

znieść tych oszczerstw. Zwrócił uwagę, że pracuje zawodowo, ma swoją działalność i to, że 

tutaj poświęca czas mieszkańcom i musi pogodzić wszystko to jego sprawa, ale nie lubi jak 

ktoś go oczernia.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jest to indywidualna sprawa pana Radnego i on udzieli takiej informacji na 

następnej Sesji bez przeprowadzania kontroli, ponieważ śmieszne byłoby, aby jak są jakieś 

pomówienia każdy życzył sobie, aby Komisja Rewizyjna to wyjaśniała. Stwierdziła, że Ko-

misja ma swój plan i jego zmian należy dokonywać tylko w bardzo specyficznych i koniecz-

nych warunkach.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Odnosząc się do wypowiedzi pani Justyny w sprawie „Nagrody Burmistrza” przyznawanej  

w poprzednim okresie powiedział, że on nie wie, ile pan Burmistrz wpłacał pieniędzy, ale wie 

ile sam wpłacał i wie, tez, ze pani Justyna nie wpłaciła na te nagrody ani złotówki. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że była to „Nagroda Burmistrza”.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił, aby mu nie przeszkadzać, ponieważ on pani Justynie nie przeszkadzał mimo, iż 

mówiła dużo nieprawdy. Powtórzył, że pani Justyna nie wpłaciła ani złotówki, dzisiaj też 

głosując w taki, a nie inny sposób potwierdziła to w jakim celu jest w tej Radzie. Powiedział, 

że w Gminie Muszyna również funkcjonuje „Nagroda Burmistrza” i wszystkie pieniądze idą 

z budżetu gminu, Burmistrz nie daje ani złotówki, ale nie ma też takiej Radnej jak pani Justy-

na, która wnioskuje, aby ta nagroda tak się nie nazywała. Poinformował, że Burmistrz wpła-

cał pieniądze, on również, a pani Radna nie wpłaciła ani złotówki, a ma swoją działalność  
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i mogła cokolwiek wpłacić. Odnosząc się do kwestii inwestycji powiedział, że pani Justyna 

mówi, iż 1,5 mln zł to jest mało na inwestycję, która poprawiła wygląd ulicy pani Radnej, 

kanalizację i wiadomo jak wyglądał ten temat. Zwrócił uwagę, że życzy obecnemu Burmi-

strzowi, aby w jakikolwiek sposób taką kwotę pozyskał, nie wspomni już o kwotach innych 

jak 1 mln zł na drogę powiatową do Kosarzyska, która wydało Starosto Powiatowe, ale wy-

maga to również zabiegów. Poprosił, aby docenić to, że poprzedni Burmistrz te zabiegi robił, 

bo być może dalej jeżdżono by po dziurach w Kosarzyskach, ale taki odcinek został zrobiony, 

nie wspominając już o innych dofinansowaniach, których lista jest długa, ponieważ poprzedni 

Burmistrz ściągnął masę pieniędzy. Poinformował, że dlatego gmina dostała pierwsze miej-

sce w dziedzinie inwestycji niektórzy ze zgromadzonych byli nawet na wręczeniu nagród, 

chociaż twierdzili, że należy się to wcześniejszemu Burmistrzowi, teraz może twierdzą, że 

panu Chorużykowi.  

 

Kazimiera Sikorska – Radna  

Stwierdziła, że było to za lata poprzednie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że czytał uzasadnienie. Zwrócił uwagę, że zgadza się z panem Przewodniczącym, 

ponieważ gdyby miał zgłaszać o oczernianie, gdzie pewne osoby wychodzą na papierosa i na 

jego temat gadają różne bzdury, łącznie z tym, że jakiś panele fotowoltaiczne, które miały 

być na MZGKiM są na jego działce. Stwierdził, że na tej zasadzie również bierze się udział  

w wyborach, nie jest to jego kierunek, ale oskarża się. Powiedział, że wiadomo, iż z poprzed-

niego Burmistrza robiło się piąte koło u wozu, mówiło się rzeczy zupełnie nie prawdziwe na 

zasadzie plotki, co też świadczy o tym jak społeczeństwo funkcjonuje. Stwierdził, że niestety 

jest to duży problem, iż niektórzy są tak łatwowierni. Odnosząc się do poruszanej przez panią 

Justynę sprawy oświetlenia powiedział, że na Radwanowie się właśnie nie świeci, tyko wtedy 

kiedy przychodzi jakaś grupa światło jest włączane. Zwrócił uwagę, że na Sesji publicznie 

mówił i pani Justyna jakoś tego nie widzi, że koło niej za torami świeci się cały czas, a nie ma 

nikogo i mówił, aby to wyłączyć. Stwierdził, że na tej inwestycji, którą oni robili tak nie jest, 

ponieważ wyłącza się kiedy nikogo nie ma. Zapytał, ile prądu zużyto przez ten czas na tym 

boisku koło pani Justyny. Powiedział, że jeździ i obserwuje, że nie ma tam nikogo, a świeci 

się cały czas. Stwierdził, że bardzo dziwi go fakt, iż pani Justyna monitowała o to przedszko-

le, zaangażowała się w to bardzo mocno i nagle za wszelką cenę pod każdym względem broni 

Burmistrza i jego działań, chociaż wcześniej przedszkole było dla niej i pana Krzysztofa prio-

rytetem. Powiedział, że on również rozmawia z mieszkańcami pani Justyny i oni także są 

zawiedzeni jej zachowaniem.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że właśnie dlatego na Równi się świeci, bo pan Dyrektor MGOK jeśli nie ma 

dużej grupy na Radwanowie to prosi, aby skorzystać właśnie z boiska nad Popradem. Zwróci-

ła uwagę, że jeśli zgasi się to oświetlenie to prosi, aby zobaczyć jak już w tym momencie 

wygląda Cmentarz Żydowski, który nie ma żadnego oświetlenia i jest zdewastowany. Powie-

działa, że zgłaszała już do pana Burmistrza prośbę, aby go naprawić, ponieważ często są tam 

oprowadzani turyści. Zwróciła uwagę, że nie wiadomo, co się stało z bramkami do tenisa, 

które nagle zniknęły i nie wiadomo gdzie się podziały. W kwestii „Nagrody Burmistrza” po-

wiedziała, że to poprzedni Burmistrz wpłacił w 2015 r. 1800 zł, w 2016 r. 1000 zł, w 2017 r. 

1000 zł, co za trzy lata daje 3800 zł, a powinno być 36 tys. zł. Zwróciła uwagę, że dlatego 

wnioskowała, aby była to Nagroda Miasta i Gminy, a nie Nagroda Burmistrza, ponieważ ten 

1000 zł miesięcznie to była deklaracja pana Burmistrza. Poinformowała, że wszyscy to pa-
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miętają, jest to udokumentowane, nagrane oraz było szeroko komentowane w prasie. Powie-

działa, że widzi również, ile pan Lis wpłacił, ale pominie to milczeniem. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, ile pani Radna wpłaciła.     

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że ona nie wpłaciła nic, ponieważ to nie ona nie podpisywała się pod Nagrodą 

Burmistrza. Stwierdziła, że jak będzie chciała to złoży wniosek, aby gmina dołożyła jej to 6 

tys. zł i będzie miała nagrodę Radnej, ale wolała by robić to ze środków własnych, a nie 

gminnych jeszcze podpisywać się, że jest to jej. Zwróciła uwagę, że mieszkańcy byli przez 

wiele lat wprowadzani w błąd, ponieważ rzeczywiście uważali, że jest to nagroda ze środ-

ków, które przeznaczył poprzedni Burmistrz, a tak naprawdę te środki, które przeznaczył on  

i pan Lis to była kropla w morzu tej kwoty, która jest na to przekazywana. Powiedziała, że 

jeśli chodzi o Czercz i przedszkole to zaczynano to w 2015 roku i jakby zobaczyć na jakim 

poziomie oddłużenia powinna być teraz gmina to w pewnym momencie trzeba ją przestać 

zadłużać dalej. Poinformowała, że już teraz trzeba zapłacić za Nakło, na co należy wziąć ko-

lejny kredyt, co za chwilę może doprowadzić do tego, że jak będzie kolejna kadencja i przyj-

dą nowi radni, a część przejdzie to, aby mieli oni komfortową sytuację i aby ich kadencja nie 

polegała na tym, że nic nie zrobią i będą musieli tylko i wyłącznie spłacać, a będą chcieli 

również coś zrobić.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zapytała, które pieniądze. Powiedziała, że plac zabaw w Zubrzyku był zrobiony bez żadnego 

dofinansowania, a można było poczekać rok i pozyskać środki. Zwróciła uwagę, że wydano 

20 tys. zł na projekt, 100 tys. zł na realizację nie było żadnego problemu. Poinformowała, że 

był również projekt rozbudowy przedszkola na szkole i on również kosztował ok. 130 tys. zł  

i wtedy jakoś nie było tego argumentu. Zwróciła uwagę, że nie ma przy sobie wcześniejszych 

budżetów, ale z tego co pamięta to powinno być zadłużenie gminy ok. 19 mln zł. Zapytała 

pani Skarbnik, ile jest w tym momencie.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedział, że ok. 22 mln zł.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że zaciągane są nowe kredyty, aby zapłacić Nakło, więc to oddłużanie bardzo 

się spowolniło, co roku nie ma sprzedaży majątku i należy brać pod uwagę, że planuje się te 

kwotę i ona nie będzie zrealizowana i są to środki, których już na początku brakuje.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że należy zgodzić się z krytycznymi ocenami wyborców, że nie spełniają słu-

żebnej roli wobec wspólnoty samorządowej, która udziela kredytu zadufania wiedząc, że bę-

dą skutecznie reprezentować ich interesy w Radzie. Zwróciła uwagę, że przyjęli mandat rad-

nego z własnej nie przymuszonej woli, potwierdzony uroczystą rotą przysięgi, ale mają wra-

żenie, że przeważająca część radnych ten uroczysty akt uważa za wierność władzy Burmi-

strza. Poinformowała, że znane są przykłady sprzeniewierzenia się jednego Radnego swoim 

wyborcom, którzy zapowiadają dla niego wotum nieufności. Powiedziała, że nie traktują zło-
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śliwie swoich decydentów, jak twierdzą nie raz radni, ale popierają wszystkie działania  

w dobrej sprawie. Stwierdziła, że Burmistrz z pogardą wyraża się przy każdej okazji, że np.  

„z chwilą zaprzysiężenia radni opozycji mieli już genetyczne uprzedzenia wobec niego”. 

Zwróciła uwagę, że na nieformalnym spotkaniu, w którym miała ogromny zaszczyt uczestni-

czyć na Przewodniczącego Rady został wskazany pan Musialski. Stwierdziła, że nie trzeba 

było długo czekać od rozpoczęcia kadencji, aby przekonać się, że nasz Burmistrz cwaniakuje 

i kombinuje, ponieważ już po pierwszej decyzji personalnej przekonali się jak okłamał wy-

borców kiedy zapowiadał, że sam poradzi sobie w zarządzaniu gminą bez wiceburmistrza, co 

przysporzyło mu wielu wyborców. Powiedziała, że czas pokazał jaki przebiegły jest Bur-

mistrz, ponieważ kiedy wyszło na światło dzienne, że pod koniec 2018 roku negocjował ob-

jęcie stanowiska Zastępcy z dr ekonomii Reśko, który przyjął to stanowisko. Odesłała do ar-

tykułu w „Znad Popradu”. Poinformowała, że na kolejnej Sesji Rada przyjęła z dużą stawką 

uposażenie Burmistrza z rekomendacją Sekretarza, iż jest to rekompensata za pełnienie 

dwóch funkcji. Zapytała jak mają traktować tę uchwałę, czy to pazerność Burmistrza, czy 

umizgi radnych, którzy chcieli się przypodobać. Stwierdziła, że myśli, iż młodzi radni pomi-

mo braku doświadczeni samorządowego czują co się dzieje w naszej piwniczańskiej rzeczy-

wistości. Wyraziła nadzieję, że pomimo złego klimatu jaki panuje w Radzie nie pójdą na ma-

nowce. Zasygnalizowała, że na naszym podwórku dochodzi do nadużycia prawa przez brak 

reakcji radnych, Przewodniczący Rady nie odpowiada na wnioski formalne, zapytania, pety-

cje, nie przestrzega terminów odpowiedzi. Zwróciła uwagę, że jeden raz otrzymała odpo-

wiedź na piśmie w pokrętnym tonie, że może ewentualnie przychyli się do części jej wniosku 

motywując to dawnymi tradycjami, a pozostałą część uwzględni w nowym regulaminie, cze-

go nie mogą się doczekać. Powiedziała, że Przewodniczący jawnie łamie prawo w obecności 

radcy prawnego lekceważąc formalny wniosek i nie pozwala go przegłosować. Zwróciła 

uwagę, że dotyczy to również pozostałych jej wniosków formalnych, których nie poddano 

pod głosowanie i nie dostała po odpowiedzi. Po raz kolejny zgłosiła wnioski formalne: 

1) dotyczący uchybienia powagi Sesji przez Burmistrza, który dopuścił się okropnego 

czynu łamiąc prawo trzykrotnie, wyłączając mikrofon panu Lisowi podczas jego 

wystąpienia, na co dowodem jest 48 minuta nagrania Sesji z 30 września,  

2) na ostatniej Sesji 12 lutego w czasie transmisji została nagrana rozmowa 

Przewodniczącego z Burmistrzem w pierwszej minucie trwania przekazu, zacytowała 

słowa Przewodniczącego „znowu powiedzą, że wyłączasz” oraz Burmistrza „a ja 

załączam”. Stwierdziła, że ten fakt potwierdza poprzedni wybryk Burmistrza 

ośmieszając Radę przed wyborcami i mieszkańcami Piwnicznej.  

Powiedziała, że w związku z tym zgłasza wniosek formalny w sprawie przestrzegania regu-

laminu i organizacji Sesji i żąda kategorycznie przyjęcia zasady, że w prezydium Sesji repre-

zentuje jedynie Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Rady. Zwróciła uwagę, że realizacja 

tego wniosku zapewni powagę Sesji, ład i porządek, a społeczeństwu śledzącemu obrady po-

wagę narady, a nie jak dotychczas kabaret. Zapytała, gdzie jest ta kamera, o którą pytał pan 

Długosz i która tutaj stała, czyja ona była, co tam jest nagrane, po co to służyło i gdzie jest 

ona dzisiaj. Zwracając się do pana Burmistrza zadała pytanie, co mają mówić mieszkańcom 

Łomnicy i kiedy będzie droga na te słynne Kąty do 22 domów, płyty na Solisko, płyty z od-

zysku na szlak do Łabowskiej Hali, a w kwestii domu przedpogrzebowego kiedy będą jakieś 

środki na wybudowanie tego obiektu i czy otrzymają jakieś środki na zakupienie od osób 

prywatnych działek. Zwracając się do pana Przewodniczącego zapytała, czy będzie przegło-

sowanie jej wniosku formalnego.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że sytuacja z wnioskami pani Marii wygląda tak, że są one w nadzorze Wojewo-

dy, więc nie można rozstrzygać czegoś, co nie zostało rozstrzygnięte przez organ nadzoru. 
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Zwrócił pani Radnej uwagę odnośnie poprawności wypowiadania cytowanych przez nią 

słów. Poprosił, aby nie przytaczać słów których nigdy by nie użył. Powiedział, że jak wiado-

mo pani Maria napisała skargę, jest ona u Wojewody, a to, że zwyczajowo jest to przyjęte  

w rożnych sesjach w całej Polsce burmistrzowie siedzą za tym samym stołem prezydialnym, 

gdzie przewodniczący. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o część dotyczącą wystąpień, zamon-

towana została mównica, a więc w jakiejś części spełnili żądanie pani Marii i jest możliwość 

wystąpienia radnych bez nacisku ze strony publiczności. Stwierdził, że uważa, iż do momentu 

rozstrzygnięcia przez nadzór Wojewody nie będzie żadnych innych zmian, a jeśli Wojewoda 

przyśle opinię, że Burmistrz powinien siedzieć w innym miejscu, to nic nie stoi na przeszko-

dzie, aby takie miejsce zajmował. Poinformował, że jeśli chodzi o kamery to jak wiadomo 

Sesje są jawne, każdy może przyjść i nagrywać i nie ma żadnych ograniczeń. Zwrócił uwagę, 

że to jest właśnie jawność życia publicznego i to pani Radna powinna wiedzieć.   

 

Krzysztof Długosz – Radny  

Odnosząc się do placu zabaw i boiska to nie pamięta w którym było to roku, ale był Prze-

wodniczącym Komisji Rewizyjnej i przeprowadzono kontrolę w tym temacie. Poinformował, 

że jest tam monitoring i już wtedy stwierdzono, że jest bardzo dużo naruszeń, jedna kamera 

została rozwalona i nie wie, czy ten monitoring działa i czy ktoś się tym zajmuje. Poprosił  

o wznowienie tego tematu, ponieważ jeśli coś jest zrobione i ma służyć dla bezpieczeństwa 

mieszkańców to po to był on zrobiony, aby działał. Powiedział, że nie wie, kto tym monito-

ringiem zarządza, czy to MGOK, czy MZGKiM.      

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Poinformował, że w ostatnim roku złożył kilka interpelacji w sprawie odbudowy dróg gmin-

nych w Łomnicy Zdroju. Wyraził nadzieję, że pan Burmistrz pochyli się nad tymi problema-

mi i mieszkańcy będą mogli się cieszyć i poruszać się po drogach jak w XXI wieku. Stwier-

dził, że niektórym radnym wydaje się, że posiedli wszystkie umysły, nawołują do zgody  

a sami jątrzą. Powiedział o niezrealizowanych projektach kanalizacji w Wierchomli w kwocie 

240 tys. zł, kanalizacji w Łomnicy 150 tys. zł, projekt kąpieliska w Łomnicy Zdroju 100 tys. 

zł, projekt przedszkola ok. 200 tys. zł. Zwrócił uwagę, że budowa przedszkola była zaplano-

wana na trzy lata, a więc i spłata tego miała być również według tego wykonania. Powiedział, 

że basen na Radwanowie został wykonany z ogromnymi wadami technicznymi, byli inżynie-

rowie nadzoru i otrzymywali wysokie wynagrodzenia, były komisje radnych, ale jakoś niko-

mu nie było po drodze. Stwierdził, że obarczanie poprzedniego Burmistrza o zadłużenie gmi-

ny jest czystą hipokryzją, może i te kredyty nie były spłacane należycie ale były wykonywane 

zadania na dość szeroką skalę m.in. odbudowa dróg i chodników, osiedle Równia, droga  

chodnik na Kosarzyska, odbudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Łomnicy, termo-

modernizacja SP w Łomnicy Zdroju.  

 

Maria Kulig – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Miasto    

Powiedziała, że chciałaby poinformował, że Stowarzyszenie „Nasz Dom”, które reprezentuje 

przystąpiło do kampanii „Kilometry dobra”, przez trzy miesiące od 1 marca do 31 maja bę-

dzie ich widać wszędzie, w instytucjach, sklepach, zakładach, na ulicy i mają ten czas dla 

siebie, aby zbierać środki finansowe na cel dokończenia budowy ośrodka w Kosarzyskach. 

Zwróciła uwagę, że kampania ta jest prowadzona przez Polski Instytut Filantropii przy Mini-

sterstwie Sprawiedliwości i czują się zaszczyceni, że spośród 40 organizacji w całej Polsce 

dostrzeżono Stowarzyszenie „Nasz Dom”. Poinformowała, że członkowie Stowarzyszenia 

byli na szkoleniu w Warszawie i Rzeszowie, są przygotowani, będą mieć identyfikatory  

i koszulki i będą się wyróżniać spośród innych kwestujących. Powiedziała, że będą zbierać  

w różny sposób, poprzez puszki, kwesty na ulicach, uczestnictwo w różnych imprezach lo-
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kalnych, przez wpłaty na konto, które będzie uruchomione oraz poprzez platformę interneto-

wą gdzie należy kliknąć i wybrać Stowarzyszenie „Nasz Dom”, które jest pod numerem 

siódmym. Zwróciła uwagę, że kampania ma na celu wspomóc organizacje w głównych ce-

lach ich działań i tak jak już powiedziała głównym celem Stowarzyszenia jest dokończenie 

budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Powiedziała, że symbolem jest złotówka, która 

jest przeliczana na 2,5 cm, później nastąpi finał, który jest przewidziany na 6 czerwca i odbę-

dzie się jako piknik rodzinny z okazji Dnia, Matki, Ojca i Dziecka i wtedy te złotówki będą 

przeliczane zna kilometry. Dla zobrazowania poinformowała, że 1 m to 44 zł, a 1 km to 44 

tys. zł. Stwierdziła, że jej zdaniem Piwniczną stać na kilometry dobra. Poinformowała, że 

patronat nad kampanią objęli samorządowcy pan Burmistrz Dariusz Chorużyk, pan Radny 

Powiatu Marian Dobosz oraz pani Radna wojewódzka Marta Mordarska, natomiast patronat 

biznesowy sprawuje Piwniczanka, Masspol, Bank Spółdzielczy w Piwnicznej, Florencja  

i Ultrek. Powiedziała, że jest to okazja do wypromowania się, ponieważ do Piwnicznej zjadą 

media i wstępnie liczą, że ten piknik odbędzie się na polu namiotowym lub na boisku, w za-

leżności od tego jak pozwolą warunki pogodowe, w razie czego jest jeszcze hala sportowa. 

Zwróciła uwagę, że jak wiadomo w ubiegłym roku budowę ośrodka wsparł PEFRON, dofi-

nansowanie jest 50/50, zostały przeznaczone środki w kwocie 250 tys. zł i Stowarzyszenie 

musiało wydać 250 tys. zł środków własnych. Powiedziała, że jak wiadomo zabiegają do róż-

nych instytucji, fundacji, sami również pracują, organizują kiermasze, biegi, pikniki, a także 

poprzez różne licytacje. Poinformowała, że w tym roku również będzie ogłoszona licytacja  

w internecie, już zebrano gadżety i jeden z nich powinien zostać w Piwnicznej, ponieważ 

Lewandowski znów przeznaczył dla Stowarzyszenia koszulkę, piłkę, plecak oraz gadżety ze 

swoim autografem. Wyjaśniła, że to wszystko będzie wystawione do licytacji, kiedy była 

piłka kilka ta temu to łezka jej popłynęła, że poszła ona do Nowego Sącza, a mogła zostać  

w Piwnicznej. Wyraziła nadzieję, że w tym roku zostanie i że szczególnie Ogniwo się w to 

zaangażuje. Poinformowała, że w tym roku złożyła dokumentację na drugi etap dofinansowa-

nia do PEFRONU na kwotę 200 tys. zł, pierwszy został pozytywnie rozpatrzony i wszystko  

w terminie zostało wykonane i rozliczone, więc w tym roku Stowarzyszenie będzie musiało 

wykazać kwotę 200 tys. zł wkładu własnego, więc z przyjemnością przejęli ofertę uczestnic-

twa w tej kampanii. Powiedziała, że pozwoliła sobie zadzwonić rano do Zarządu Instytutu 

Filantropii i zapytać, czy na dzisiejszej Sesji może już pierwsze puszki postawić, więc jej 

pozwolono. Stwierdziła, że pomyślała, iż warto zacząć od nas, ponieważ mieszkańcy obda-

rowali ich mandatem zaufania, więc ma nadzieję, że te „Kilometry dobra” połączą Piwniczną 

i zgormadzeni zrobią coś dobrego, a przy okazji przyczynią się do tego, aby w naszej gminie 

ta jedność nastała, czego życzyła sobie i zgromadzonym. Przekazała puszki.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Zapytał panią Szkaradek, czy chce się wypowiedzieć, ponieważ zgłaszała chęć przed Sesją.  

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 

Powiedziała, że rezygnuje, ponieważ wszyscy już tyle nagadali i naubliżali sobie, że dziękuje 

bardzo. Stwierdziła, że nie jest to Sesja, tylko koncert życzeń. 

 

Andrzej Jamrozowicz – Sołtys Wsi Młodów  

Przywitał wszystkich zgormadzonych. Powiedział, że w pracy samorządowej nie ma zbytnie-

go doświadczenia, ale myślał, że uczestnicząc w Sesjach będzie coraz bardziej się doskonalił. 

Zwrócił uwagę, że nie ma Sesji, aby nie wylewać na siebie gnoju i zapytał, czy jest to po-

trzebne i budujące i dające chęć do dalszej pracy. Stwierdził, że wydaje się mu, iż nie. Po-

wiedział, że ciągle są zapytania, iż Przewodniczący jednych docenia, drugich nie. Zwracając 

się do pana Lisa powiedział, ze 70% wystąpień to jego wystąpienia i gdzie tutaj mamy do 



33 

 

czynienia z nieodpowiednim traktowaniem radnych. Podziękował panu Burmistrzowi, że 

rozpoczęła się budowa drogi przez Młodów, projekt ten co prawda powstał wcześniej, ale nie 

było na tyle mocy z gminy, aby go uruchomić i wdrożyć. Powiedział, że przy okazji chciał 

prosić, aby jeśli będzie możliwość, pewne drogi tak wyremontować, aby kolejne 50 lat wy-

trzymały jak ta obecna droga remontowana.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Zgłosił chęć wypowiedzi.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił bez polemiki i zapytał komu to służy. Powiedział, że nie dopuszcza już do głosu, 

ponieważ przedmówca powiedział, że 70% wystąpień to wstąpienia pana Lisa. Poinformo-

wał, że wyczerpano tematykę obrad Sesji.   

 

Ad. 2. Zakończenie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Podziękował wszystkim za przybycie. Zakończył obrady.  

 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Adam Musialski 
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Magdalena Nieć 


