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PROTOKÓŁ NR 21/2020 

z XXI Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 31 marca 2020 r. 

 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się 31 marca 2020 r.  

o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczyło 9 radnych, nieobecni: 

Adamuszek Maria, Długosz Krzysztof, Lis Mariusz, Maślanka Lech, Rusiniak Bronisław, 

Toczek Jan. 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 11 o treści: „11. Uchwała w sprawie za-

wieszenia pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego par-

kowania w Piwnicznej-Zdroju.” Zapytał, czy są jakieś propozycje, co do zaproponowanego 

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 9 radnych i w związku z tym 

Rada może podejmować prawomocne uchwały. Powiedział, że jak wiadomo Rada obraduje  

w sytuacji szczególnej i decyzja o zwołaniu Sesji nie była decyzją łatwą, gdyż wiadomo, że są 

pewne ograniczenia związane ze stenem epidemiologicznym w kraju. Poinformował, że nie 

podejmował decyzji bez konsultacji, ponieważ konsultował to z nadzorem prawnym Woje-

wody oraz zasięgał opinii ludzi, którzy w tej materii mają coś do powiedzenia i opierają się 

również na opinii Związku Miast Polskich. Zwrócił uwagę, że organizacja ta wystosowała 

petycję do władz rządowych, aby wprowadzić stan wyjątkowy i gdyby został on wprowadzo-

ny zawieszona była by funkcjonalność organów administracji publicznej w tym takiego orga-

nu jakim jest rada gminy. Stwierdził, że sytuacja, która jest związana z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia jest sytuacją celową, ale nie do końca ma uwarunkowania prawne, gdyż 

powinno ono być w oparciu o ustawę jaką musi podjąć Sejm. Powiedział, że Rozporządzenie 

ogranicza pewne kontakty, ale po głębokiej analizie uznał, że jest konieczność stosowania 

zaleceń, ale jednocześnie konieczność zwołania Sesji. Zwrócił uwagę, że w związku z zagro-

żeniem jakie panuje w kraju organy takie jak rada gminy muszą podejmować decyzje, które 

są istotne dla istnienia i funkcjonowania gminy. Poinformował, że taką opinię ma również dr 

hab. Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w sposób jednoznaczny powiedział, że nie 

może być tak, aby zawiesić funkcjonowanie rad gmin i powiatów na czas epidemii, chyba, że 

działalność tych instytucji będzie niemożliwa. Zwrócił uwagę, że XXI Sesja jest zwykłą zwo-

łaną w celu wykonania ustawowych obowiązków organu władzy gminnej. Powiedział, że 

zgodnie z § 11a, ust 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej staniu epidemii zakaz organizowania zgro-

madzeń, imprez, spotkań i zebrań nie dotyczy spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem 

czynności zawodowych lub zadań służbowych. Zwrócił uwagę, że Sesja technicznie i organi-
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zacyjnie jest prowadzona przy udziale wyłącznie radnych i osób służbowo związkanych z jej 

przebiegiem. Wyjaśnił, że opinie prawne są jednoznaczne, iż brak publiczności na sesjach nie 

jest niezgodny z zasadami prawnymi, z uwagi na to, że jest przekaz online. Powiedział, że 

Wojewoda Małopolski przysłał w dniu dzisiejszym pismo, odczytał fragment (kserokopia 

pisma stanowi załącznik do protokołu). Poinformował, że z uwagi na to, iż nie ma możliwości 

przeprowadzenia zdalnego głosowania, gdyż wymóg taki nie był do tej pory stosowany, Sejm 

dopiero w ostatnich dniach podejmował taką ustawę, a nasza gmina przymierzy się do tego  

w najbliższych dniach. Zwrócił uwagę, że jak wiadomo regulamin pracy Rady został wpro-

wadzony w 2018 roku i nie ma w nim zawartego takiego wątku, który dotyczył by możliwo-

ści zdalnego głosowania. Powiedział, że w związku z powyższym na pewno trzeba będzie  

w najbliższym czasie zmienić regulamin i przystosować to pomieszczenie do możliwości 

zdalnego głosowania. Poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianą 

poprzez dodanie w CZĘŚCI II – PODJĘCIE uchwał punktu 11 o treści: „11. Uchwała  

w sprawie zawieszenia pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie 

płatnego parkowania w Piwnicznej-Zdroju.”  

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

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

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał protokół pod głosowanie.  

 

PROTOKÓŁ NR 20/2020 z XX Sesji Rady – przyjęto, 8 – za, 1 – wstrzymujący się (pro-

tokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ  

 

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

i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020. 

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Omówiła proponowane zmiany w budżecie, których opis stanowi załącznik do projektu 

uchwały.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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UCHWAŁA NR XXI/162/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

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

Piwniczna-Zdrój.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że jeśli chodzi o tę uchwałę jest ona związana z podjęciem zmian w budżecie  

i dokonuje się tylko i wyłącznie zwiększenia przychodów o kwotę 81 tys. zł.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/163/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że jeśli chodzi o udzielenie pomocy to tak, jak jest napisane w uzasadnieniu do-

tyczy to przekazania dokumentacji dla Powiatu Nowosądeckiego na budowę chodnika.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/164/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ograniczonego zarządzania 

drogą powiatową nr 1518 Piwniczna-Wierchomla Wielka w granicach pasa drogowego. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Przywitał radnych obecnych na Sesji. Poinformował, że obie uchwały dotyczą tego samego 

zadania, czyli czasowego przejęcia przez Gminę Piwniczna-Zdrój ograniczonego zarządzania 

wymienionymi drogami powiatowymi w granicach wyłącznie pasa drogowego. Powiedział, 

że jest to związane z zadaniem pod nazwą „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą  

w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących 

do zmniejszenia emisji CO2.” Zwrócił uwagę, że przejmując w ograniczonym zakresie te 

drogi gmina będzie uczestniczyć w przygotowaniu najpierw dokumentacji projektowej 

dotyczącej remontu odcinków tych dróg wraz z infrastrukturą również pod kątem 
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przystosowania ich do wytyczenia po nich dróg rowerowych. Stwierdził, że chodzi o to, aby 

w jednym czasie spiąć dwa tematy, dofinansowanie z UE na budowę dróg rowerowych oraz 

planowane przez Starostwo Powiatowe remonty tych dróg, aby tematy te się nie rozbiegły  

i była spójność.  

  

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/165/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ograniczonego zarządzania 

drogą powiatową nr 1519 Piwniczna- Łomnica Zdrój  w granicach pasa drogowego. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/166/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że opracowana strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój z perspektywą do 2035 roku stanowi odpowiedź na potrzebę 

zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawiony na wykorzystywanie pojazdów zero 

emisyjnych elektrycznych w Polsce, a także na prowadzoną politykę klimatyczno-

transportową. Powiedział, że przyjęta strategia i realizacja jej założeń pozwolą obok 

usprawnienia ruchu miejskiego, na ograniczenie niskiej emisji i poziomu hałasu 

generowanego przez sektor transportowy w mieście.     

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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UCHWAŁA NR XXI/167/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 7. Uchwała w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju. 

 

Urszula Sikorska – p.o. Dyrektor ZEAS  

Poinformowała, że uwzględniając planowaną zmianę sieci publicznych szkół i przedszkoli do 

1 września, a tym samym ujęcie w obecnie przygotowywanych arkuszach organizacyjnych na 

rok szkolny 2020/2021 postanowiono podjąć uchwałę w sprawie likwidacji, aby móc ująć  

w planowanych arkuszach zatrudnienie pracowników Przedszkola nr 1. Powiedziała, że 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej obowiązują terminy i m.in. 

najpóźniej do 3 kwietnia trzeba przekazać organizacjom związkowym arkusze do zaopinio-

wania. Zwróciła uwagę, że po zaopiniowaniu arkusze wracają do organu prowadzącego  

i w tych arkuszach, które pójdą teraz do opiniowania chciano uwzględnić już pracowników 

Przedszkola nr 1. Powiedziała, że aby podjąć powyższą uchwałę organ prowadzący w celu 

przeprowadzenia procedury likwidacyjnej Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju uzyskał 

wymagane prawem pozytywne opinie Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz organizacji 

związkowych i zgodnie z zapisami projektu uchwały wychowankom Przedszkola Nr 1 za-

pewnia się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego, w tym rocznego obo-

wiązkowego przygotowania w budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju, gdzie 

obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami oraz wszystkim pracownikom nau-

czycielom, pracownikom administracji i obsługi, obecnie zatrudnionym w Przedszkolu Nr 1 

w Piwnicznej-Zdroju zapewnia się dalszą możliwość kontynuacji zatrudnienia. Zwróciła 

uwagę, że chciała by jeszcze przekazać informację, że w związku z panującą sytuacją posta-

nowiono przedłużyć termin rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych do końca kwietnia na 

dzień dzisiejszy. Poinformowała, że takie informacje dyrektorzy szkół zamieszczą na stronach 

internetowych swoich placówek.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poinformował, że do biura Rady wpłynęło pismo od Klubu Radnych „Gminna Prawda” i ma 

ono wady prane, gdyż nie jest podpisane, co je dyskredytuje i to, że jest wydruk internetowy 

to nic nie znaczy. Zwrócił uwagę, że ponadto Klub Radnych „Gminna Prawda” powołuje się 

na to, że odwołali się do Kuratora Oświaty wnosząc zażalenie, ale wnieśli je oni już po okre-

sie jaki przysługiwał, gdyż wnosi się je za pośrednictwem Małopolskiego Kuratora do Mini-

stra Oświaty i Nauki w okresie 7 dni, a oni wnieśli to po tym terminie. Powiedział, że  

w związku z powyższym kierował się zasadą, że jeśli pismo posiada wadę prawną to nie 

można go rozpatrywać, ponadto jest wymóg, że osoba, która zgłasza ten wniosek powinna 

być obecna fizycznie na Sesji Rady, a nie poza nią. Zwrócił uwagę, że jest to tylko informa-

cyjnie i dlatego pismo to nie jest rozpatrywane. Zapytał, czy są jakieś pytania.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że w związku z tym, co pan Przewodniczący przeczytał, że Klub Radnych skła-

dał zażalenie chciałaby zapytać, czy wiadomo kiedy będzie odpowiedź na ich pismo, czy 

składali oni to tylko do biura Rady.  

 

Adam Musialski - Przewodniczący Rady   

Stwierdził, że podejrzewa, iż Kurator nie ma obowiązku udzielać odpowiedzi jeśli było to 

składane po terminie. Zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. 

 

Nie było pytań.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/168/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 8. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piwnicznej-Zdroju.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że związku z przeniesieniem Przedszkola Nr 1 do Szkoły Podstawowej  

w Piwnicznej Zdroju przy ul. Krynickiej zachodzi możliwość sprzedaży działki ewidencyjnej, 

na której zlokalizowany jest budynek Przedszkola. Powiedział, że wielokrotnie mówiono, że 

gmina jest w trudnej sytuacji finansowej, dlatego też utrzymywanie budynku, który nie będzie 

wykorzystywany albo remontowanie go w sytuacji gdy nie ma na to środków jest 

nieracjonalne. Zwrócił uwagę, że jeśli chce się myśleć o przyszłości naszej gminy i planować 

rozwój w pierwszej kolejności tego, co oczekują mieszkańcy, czyli infrastruktury drogowej  

i kanalizacyjnej trzeba mieć na to własne środki finansowe. Poprosił, aby wybaczyć, że  

w takim przyspieszonym tempie przedstawia tę uchwałę. Poinformował, że otrzymano od 

Przewodniczącej Zarządu Osiedla Miasto informację, którą argumentuje różnymi 

informacjami z zebrania, że Rada Osiedla wstrzymuje się z opiniowaniem nieruchomości do 

sprzedaży. Powiedział, że art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że rada 

wyraża zgodę na sprzedaż, oddanie w dzierżawę lub najem. Zwrócił uwagę, że uchwała może 

dotyczyć tylko zgody na określoną działkę, budynek lub lokal bez warunków komu, czynszu, 

rodzaju przetargu, ceny wywoławczej ustalonej wyżej niż szacunek biegłego. Powiedział, że 

art. 33 ust. 2 pkt 3 mówi, że do zadań burmistrza należy gospodarowanie mieniem 

komunalnym. Zwrócił uwagę, że zwyczajowo przyjęto w naszej gminie, że Rada przed 

podjęciem uchwały posiłkuje się opinią rady sołeckiej lub zarządu osiedla, co do sprzedaży 

lub dzierżawy. Stwierdził, że radni często pytali również o zdanie radnych z okręgów, na 

których nieruchomość jest położona i chodziło o to, że lokalnie to oni najlepiej znają 

uwarunkowania, potrzeby i zasadność. Poinformował, że opinie takie nie są formalnymi  

i wiążącymi, a zasięganie ich to zwykła współpraca z jednostkami pomocniczymi w sprawach 

gminy.     

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że w związku z tym, że budynek ten będzie przeznaczony na sprzedaż ma 

prośbę, aby część środków była wydatkowana na ich Osiedlu, ponieważ mają oni swoje 

potrzeby. Stwierdziła, że widomo jaka jest sytuacja w gminie, że potrzeba pieniędzy, są inne 

działki, które się nie sprzedają, dlatego prosi, aby z tych środków można było sfinansować 

jakiś remont na terenie Osiedla.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że dzisiaj jest głosowanie zgodą na sprzedaż, a potem ewentualne decyzje 

finansowe i tak Rada będzie przegłosowywała, ale jest to kolejny etap. Zwrócił uwagę, że 

dzisiejsza zgoda lub jej brak pozwoli lub nie pozwoli na podjęcie działań, które będą trwały 

może nawet i pół roku, ponieważ później są kolejne formalne etapy, które należy wykonać. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że chodzi tylko o to, aby pamiętać.  
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Adam Musialski - Przewodniczący Rady   

Zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/169/2020 – przyjęto, 7 – za, 2 – wstrzymujące się (protokół z 

imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

    

Ad. 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że zniesiono niewłaściwy zapis zamieszczony w formularzu deklaracji o wy-

sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczący 14-dniowego terminu 

składania deklaracji od daty jej doręczenia, właściwy zapis pozostawiony został na drugiej 

stronie formularza. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że sprawa ta została już wyjaśniona z Regionalną Izbą Obrachunkową, poszło 

wyjaśnienie i Rada musi dokonać tylko kosmetycznej zmiany i podjąć uchwałę o zmianie 

zapisu. Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/170/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 (protokół z imiennego gło-

sowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Ad. 10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Piwnicznej-Zdroju 

Pana Dariusza Chorużyka.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że Rada głosuje za tym, aby odrzucić uchwałę, która została skonstruowana 

przez Klub „Gminna Prawda:. Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Projekt uchwały został odrzucony, 0 – za, 9 – przeciw (protokół z imiennego głosowania 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

  

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że chciałby przedstawić stan przygotowania gminy związany z ogłoszonym sta-

nem epidemii.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że jest jeszcze jeden punkt.  
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Ad. 11. Uchwała w sprawie zawieszenia pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania w Piwnicznej-Zdroju. 

 

Adam Musialski - Przewodniczący Rady   

Zapytał, czy są jakieś uwagi. 

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady         

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/170/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 (protokół z imiennego gło-

sowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Przeprosił za falstart. Powiedział, że chciałby przedstawić stan przygotowania gminy związa-

ny z ogłoszonym stanem epidemii. Poinformował, że jeśli chodzi o jednostki OSP to dniu 17 

marca decyzją Starosty Nowosądeckiego OSP w Piwnicznej-Zdroju została wyznaczona do 

działań związanych z pomocą osobom, które są objęte kwarantanną, strażacy tej jednostki 

zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku udzielania takiej pomocy oraz 

wyposażeni w niezbędny sprzęt ochronny. Zwrócił uwagę, że do chwili obecnej  podjęto dzia-

łania w jednym przypadku, w celu przywiezienia artykułów żywnościowych samotnej starszej 

osobie po wyjściu ze szpitala, osoba nie była objęta kwarantanną. Poinformował, że na bieżą-

co są przekazywane informacje na temat zagrożenia koronawirusem i sposobami zabezpie-

czania się w przypadku działań ratowniczych, ponadto wszystkie jednostki OSP zostały wy-

posażone z płyn dezynfekujący, ubrania ochronne, rękawiczki. Powiedział, że na bieżąco 

utrzymywany jest kontakt z Komendą Miejską PSP w Nowym Sączu, w zakresie wymiany 

informacji dotyczącej zagrożenia i doposażenia jednostek OSP w niezbędny sprzęt ochronny, 

działania w tym zakresie również podjęła Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu. Poinfor-

mował, że w dniach 28 i 29 marca wszystkie jednostki OSP prowadziły działania informacyj-

ne z wykorzystaniem sprzętu nagłaśniającego na samochodach strażackich, podobną akcję 

dwa dni wcześniej przeprowadziła Komenda Policji w Piwnicznej-Zdroju. Zwrócił uwagę, że 

w czwartek OSP Piwniczna jedzie do Caritasu w Krakowie po artykuły żywnościowe dla 

osób potrzebujących. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o działania informacyjne związane  

z wprowadzonym stanem epidemii to na oficjalnej internetowej stronie miasta, Facebook oraz 

na tablicach ogłoszeń prowadzona jest kampania informacyjna związana z stanem epidemio-

logicznym, zarówno w formie komunikatów, plakatów jak również został zrealizowany film. 

Poprosił mieszkańców o zastosowanie się do zaleceń, gdyż razem uda się zmniejszyć ryzyko 

potencjalnego zakażenia i pokonać pandemię. Poinformował, że Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-

Zdrój prowadzi dezynfekcję przystanków i miejsc ogólnodostępnych. Powiedział, że jeśli 

chodzi o działania  OPS w Piwnicznej-Zdrój informuje, że: 

− liczba osób samotnie mieszkających, objętych usługami opiekuńczymi w I kwartale 

2020 r. – 25 osób,  

− liczba osób samotnych objętych pomocą żywnościową w I kwartale 2020 r. - 93 oso-

by,   

− liczba osób  samotnych objętych inną formą pomocy w I kwartale 2020 r. - 42 osoby, 

− przyznanie pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu 

jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 
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SARS-CoV-2  w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie wypłacony  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności,  

− osoby pozostające w kwarantannie, których na obecną chwilę jest 58 nie zgłaszają po-

trzeby udzielenia im wsparcia, ale OPS jest przygotowany na takie działanie w formie 

przyznania pomocy, 

− udzielane jest również  świadczenie m.in. w formie interwencji kryzysowej, poradnic-

twa udzielanego w formie rozmowy telefonicznej,  

Zwrócił uwagę, że więcej informacji na temat aktualnej działalności OPS można uzyskać na 

stronie www.piwniczna.pl. Poinformował, że istnieje możliwość odbycia kwarantanny poza 

domem, wyznaczony jest do tego Internat Międzyszkolny przy ul. Daszyńskiego 19 w Starym 

Sączu. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że w wielu miejscowościach pojawia się pytanie, gdyż osoby pozostające  

w kwarantannie produkują śmieci i nie ma pewności, czy nie będą oni oddawali tych odpa-

dów z gospodarstwa domowego. Zapytała, czy jest jakieś zabezpieczenie pracowników 

MZGKiM, którzy odbierają te śmieci i czy są oni poinformowani, w których miejscach takie 

osoby się znajdują, aby pominąć te śmieci lub w jakiś specjalny sposób je odbierać.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że Dyrektor MZGKiM wdrożył odpowiednie procedury związane z obecną sytu-

acją, będą one przedstawione do wglądu wszystkim radnym.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że tym sposobem kończą się obrady Sesji.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwracając się do pani Dyrektor ZEAS w kwestii przedłużonej rekrutacji zapytała, czy jest 

możliwość składnia dokumentacji on-line, czy tylko osobiście lub ewentualnie pocztą. 

 

Urszula Sikorska – p.o. Dyrektor ZEAS  

Powiedziała, że można to zrobić oczywiście przez internet, ale z tego co się orientowała nie 

powinno być problemów z rekrutacją, ponieważ są zapewnione miejsca w przedszkolach dla 

wszystkich dzieci i ci, którzy mieli już złożyć wnioski zostały one złożone, a jak wszystko się 

uspokoi w każdej chwili będzie można donieść wniosek.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Zwrócił uwagę, że nie są salą samobójców, że się tutaj dzisiaj spotkali, ponieważ doktrynerzy 

prawa mówią jednoznacznie, że gmina w sytuacjach kryzysowych musi odbywać spotkania  

i podejmować trudne decyzje. Stwierdził, że nie może być tak, aby tylko czekali po pierw-

szym, czy przelew przeszedł, a momencie kiedy sytuacja jest szczególna się nie spotykali,  

a gmina była zawieszona w próżni. Powiedział, że są różne zawody, które podejmują ryzyko  

i są na pierwszej linii frontu. Zwrócił uwagę, że część z radnych kiedyś służyła w takich for-

macjach, które są wystawione na pierwszy ogień i trzeba zdawać sobie sprawę, że kiedy pra-

cowali nie mieli możliwości odmowy, czy dyskusji na temat tego, czy działają czy nie, 

otrzymywali polecenie i musiało ono być wykonane. Powiedział, że oczywiście nie ma pre-

tensji do nieobecnych radnych, oni podejmowali decyzję osobiście i nikt na nich nie wymu-

szał obecności, ale wydaje mu się, iż udział w Sesji obecnych radnych jest wyrazem odpo-

wiedzialności za gminę i za to, co będzie się działo w przyszłości. Zwrócił uwagę, że termin 

kolejnej Sesji jest trudny do ustalenia, zawsze było to robione w ostatnim tygodniu miesiąca, 

http://www.piwniczna.pl/
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jeśli sytuacja się ustabilizuje to będzie to czwartek i piątek w kwietniu, jednak w jego we-

wnętrznym przekonaniu obawia się, że w kwietniu już się raczej nie spotkają.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Uzupełniając wypowiedź pana Przewodniczącego powiedziała, że jako radni zgadzali się na 

pracę na rzecz gminy. Zwróciła uwagę, że w obecnej sytuacji jest wiele osób, które nie mają 

wyjścia i muszą nadal pracować i są narażone codziennie na kontakt z wieloma osobami. 

Stwierdziła, że chociażby przez szacunek dla tych osób, które nie mają możliwości pozostania 

w domu pokazali solidarność z nimi i to, że nie jest im obojętne działanie w gminie. Powie-

działa, że gmina nie może się zatrzymać i w momencie kiedy ta epidemia minie gmina nadal 

musi funkcjonować, a decyzje podejmowane teraz wpływają na czas, który będzie później.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Poprosił, aby po zakończeniu Sesji wychodzić pojedynczo i zachować szczególne środki 

ostrożności, rękawiczki i maseczki wyrzucić do wyznaczonego miejsca. Zwrócił uwagę, aby 

nie chodzić po biurach i nie wykorzystywać tego pobytu do szukania jakichś materiałów, po-

nieważ to nie jest czas na to, jeśli jakieś materiały są potrzebne prosi, aby kontaktować się 

telefonicznie.   

 

Ad. 2. Zakończenie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady   

Podziękował wszystkim za przybycie i uwagę. Zakończył obrady.  

 

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

 

 

 

 

 

Protokołowała 

Magdalena Nieć 

 

 

 


