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PROTOKÓŁ NR 22/2020 

z XXII Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 14 maja 2020 r. 

 

XXII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się 14 maja 2020 r.  

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

Długosz Krzysztof, Maślanka Lech, Sesję prowadził Adam Musialski – Przewodniczący Ra-

dy Miejskiej. 

 

CZEŚĆ I - WSTĘPNA 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Dokonał otwarcia obrad Sesji. Odczytał porządek obrad. Zapytał, czy są jakieś uwagi, co do 

zaproponowanego porządku obrad.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że chciałby złożyć wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 6 i 8 dotyczą-

cych gruntów, ponieważ radni trzymali materiały tylko trzy dni przed Sesją, nie mieli możli-

wości zapoznać się i zagłębić w temat. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o punkt 6 jest opinia 

Rady Sołeckiej, natomiast co do punktu 8 tej opinii nie ma. Poinformował, że przed wejściem 

rozmawiał z panem Osiedlowym, który stwierdził, że w związku z tym, iż nie opiniował tej 

działki do sprzedaży złożył na policji zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia 

przestępstwa. Powiedział, że chciałby, aby przede wszystkim ten punkt 6 został usunięty  

z porządku obrad.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że w związku z pismem, które zostało rozdane radnym, a napisane przez 

pana Ściegiennego, pan Rec udostępnił kopię opinii, którą wydało Osiedle, czyli jest opinia, 

tylko z roku 2019. Poinformowała, że przed chwilą rozdała to każdemu na stół, było to jesz-

cze opiniowane przez poprzedni Zarząd. Zwróciła uwagę, że opinia taka jest, specjalnie po 

nią poszła, oczywiście pan Ściegienny jej nie opiniował, ale była ona wydana ok. 2 miesiące 

przed tym kiedy został on Osiedlowym.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że ma on kartę typowania i Rada Osiedla Kosarzyska opiniuje pozytywnie zmia-

ny i jest w podpisie pan Piotr Ściegienny.   

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że tak, ale to dotyczy działki pana Antoniego i Ewy Liber i tutaj jest opinia, ale 

chodzi o inną działkę, która jest w punkcie 6 i dotyczy sprzedaży 24a na poszerzenie. Zwrócił 

uwagę, że tutaj właśnie nie ma tej karty typowania i podpisów.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zaproponował, aby poprosić pana Reca.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym uchwała może dotyczyć tylko zgo-

dy, a nie warunków, to do zadań Burmistrza należy gospodarowanie mieniem komunalnym. 
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Zwrócił uwagę, że zwyczajowo przyjęto w naszej gminie, że Rada przed podjęciem uchwały 

posiłkuje się opinią rady sołeckiej lub osiedla. Stwierdził, że często tez radni pytają o zdanie 

radnych z okręgu, na którym nieruchomość jest położona, ponieważ to oni lepiej znają uwa-

runkowania i zasadność. Powiedział, że opinie takie nie są formalnymi ani wiążącymi, a za-

sięganie ich to zwykła współpraca z jednostkami pomocniczymi w sprawach gminy.     

   

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jak wchodzili do Urzędu to pan Osiedlowy stał przed budynkiem, ale ze zro-

zumiałych względów nie mógł wejść, ponieważ jest nieodpowiednia ilość miejsc, jeśli byliby 

wszyscy radni. Zwrócił uwagę, że nie ma wszystkich radnych i w związku z tym bez łamania 

przepisów jest możliwość poproszenia pana Osiedlowego i wyjaśnienia. W kwestii opinii 

Osiedla powiedział, że nie można robić kuriozalnych rzeczy i opiniować powinna Rada Osie-

dla, która obecnie urzęduje, ponieważ to oni są władni. Stwierdził, że równie dobrze można 

zakwestionować zamianę gruntów przez Burmistrza Bogaczyka, który  22 ha zamienił na 5 ha 

i radni to wszystko zaklepali. Zaproponował, aby poprosić pana Osiedlowego i jeśli była taka 

opinia i są podpisy to nie ma problemu. Zwrócił uwagę, że jest miejsce, nie ma wszystkich 

radnych, więc nie łamane są przepisy.   

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz    

Podkreślił, że opinia nie jest wiążąca, sprzedawane jest mienie gminne i to Burmistrz wyzna-

cza działki do sprzedaży i nie ma żadnej potrzeby uczestnictwa Osiedlowego przy opiniowa-

niu i głosowaniu nad sprzedażą nieruchomości.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Oddał głos panu Recowi.  

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM  

Zapytał jakie było pytanie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że chodzi o punkt 6 posiedzenia Rady.  

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM  

Powiedział, że wnioskodawca złożył do Urzędu wniosek o sprzedaż części działki i w związ-

ku z tym wystąpiono do Zakładu Leśno – Drzewnego i Komitetu Osiedlowego o opinię. Poin-

formował, że było to w zeszłym roku 4 marca i w ślad za tym otrzymano odpowiedź od ZLD 

w dniu 13 marca i od Komitetu Osiedlowego, gdzie podpisanych jest pięć osób.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poprosił o przedstawienie tej opinii, ponieważ nie wierzą, już tyle kłamstw się tutaj nasłucha-

li, że chcą to widzieć. Zwrócił uwagę, że odnośnie tego, co pan Burmistrz mówił, że opinia 

nie jest wiążąca nie jest tak do końca jak mówi. Powiedział, że jeśli pójdzie się tym tokiem 

myślenia to w zasadzie Burmistrz nie potrzebuje nikogo, ani radnych, ani osiedlowych i może 

sprzedać całą gminę, ponieważ nic nie jest wiążące. Stwierdził, że równie dobrze pan Bur-

mistrz za chwilę będzie chciał sprzedać magistrat i w sumie nie potrzebuje opinii osiedla. 

Zwrócił uwagę, aby pan Burmistrz tak nie mówił, ponieważ zawsze było przyjęte, że słucha-

no rad osiedla i radni chcą zobaczyć te podpisy.  
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Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

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

raża zgodę na sprzedaż, oddanie w dzierżawę, uchwała może dotyczyć tylko zgody. Zwrócił 

uwagę, że nie jest to jego wymysł.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że kserując nie zauważyła drugiej strony, ale do tego pisma, które skierował pan 

Dyrektor ZLD jest dołączona kartka, że Zarząd Osiedla opiniuje pozytywnie wniosek, wy-

mieniła podpisane osoby.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że to nie jest Rada Osiedla.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zapytała, kto.  

 

Ewa Liber – Radna  

Powiedziała, że taka była.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że jest to z marca 2019 roku.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jest inna Rada Osiedla.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że opinia ta jest opinią pomocniczą, zawsze tak było i jest to tylko sugestia 

dla Rady Miejskiej. Powiedziała, że w poprzedniej kadencji również były opinie negatywne,  

a mimo wszystko Rada Miasta przychyliła się do sprzedaży, czy zamiany działki. Zwróciła 

uwagę, że cały czas mówi się, że są to jednostki pomocnicze i nawet są przypadki, że nie wy-

dają oni opinii, ale Rada nie musi na nią czekać i sama może podjąć decyzję.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że powinna być opinia Rady, która jest w tej chwili. Stwierdził, że jest to tak jak-

by radni podpierali się opinią, więc dlaczego nie buduje się przedszkola, chociaż Rada chciała 

i pani Radna również chciała, ale w tej chwili jakoś nie chce. Poprosił, aby nie mówić, że 

gdzieś tam w poprzedniej kadencji pani Librowa była Osiedlową, wydali oni opinię i obecna 

Rada się nią podpiera. Stwierdził, że po to pan Burmistrz wybrał nowe Osiedle, był pan Se-

kretarz, było zebranie, wybrana jest nowa Rada. Zwrócił uwagę, że uwarunkowania sprzedaży 

działek również się zmieniają i to nie jest tak, że można sięgać siedem, czy ileś lat wstecz.  

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM   

Zaproponował, aby przerwać te rozmowy do niczego nie prowadzące. Poinformował, że 

sprawa sprzedaży, zamiany, czy kupna zaczyna się od uchwały Rady, te wszystkie sprawy są 

wstępne i pomocnicze, które mogą być, ale nie muszą, decyduje uchwała. Powiedział, że jeśli 

będzie uchwała pozytywna to wtedy jest mowa o sprzedaży czy kupnie i tak mówi ustawa  

o gospodarce nieruchomościami.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że zgadza się z tym i jeśli chodzi o opinię rady osiedlowej, czy sołeckiej jest ona 

pomocnicza i tak jak wskazał wcześniej Burmistrz jest to dobra wola, że z takich opinii się 

korzysta. Zwrócił uwagę, że jeśli ustawodawca nie zabrania podjęcia przez Burmistrza decy-

zji w sprawie sprzedaży, posiłkowania się opiniami to nie jest to czyn karalny i zabroniony. 

Stwierdził, że wydaje się mu, że kiedy opiniowano to była już ta Rada, która jest obecnie.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że pan Przewodniczący nie rozumie podstawowych rzeczy.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, z którego jest to roku.  

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Powiedział, że jest to z ubiegłego roku.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że wtedy pani Liber była Osiedlową, a teraz jest Radną. Stwierdził, że jest to 

sprzeczność interesów, ponieważ pani Liber ma również drugą działkę jeśli chodzi o sprze-

daż, dlatego podtrzymuje wniosek pana Radnego Toczka o zniesienie tego. Powiedział, że nie 

wyklucza tego i na następnej Sesji można to podjąć, ale skoro jest tyle nieścisłości, ponadto 

dzisiaj jest inny tryb Sesji, nie ma komisji i wiele rzeczy nie zostało wyjaśnionych. Zwrócił 

uwagę, że gdyby np. o 8.00 była Komisja i wyjaśniono by te rzeczy, później była by Sesja to 

rozumie, ale jak tak można zrobić.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Zwrócił uwagę, że można było zrobić tak jak pan Lis zrobił na Czerczu.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, co na Czerczu.  

 

Ryszard Lewicki – Radny  

Powiedział, że była opinia, a pan Lis sprzedał działkę, więc w czym teraz jest problem.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że on nie sprzedawał żadnej działki, na Czerczu to pan Radny zablokował 

budowę przedszkola dla ludzi i to wie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, aby zakończyć tę dyskusję. Zaproponował przystąpienie do głosowania nad po-

rządkiem obrad.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy była negatywna opinia odpowiadając, że była, a dzisiaj opinii nie ma i pan Rad-

ny nie rozumie podstawowych rzeczy.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Ponownie zaproponował przystąpienie do głosowania nad porządkiem obrad.  
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Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że ma pytanie dotyczące działek.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił o spokój.  

    

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że tak jak powiedział nie ma Komisji i ma pytanie, ponieważ mieszkańcy do 

niego dzwonią. Zapytał, czy może zadać pytanie korzystając z obecności pana Reca.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Wyraził zgodę.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jeśli chodzi o działkę pani Liber to 80 m2 zostaje wymieniane za 643 m2. Za-

pytał, czy jest rzeczoznawca, który określi wartość tej działki. Zwrócił uwagę, że tam jak 

wiadomo rosną jodły po kilka kubików jedna sztuka, więc według niego powinna być wycena 

tego drewna i ta różnica powinna być zapłacona i nie ma nic przeciwko temu, ale wartość 

drzewa powinna być określona. Stwierdził, że nie ma nic przeciwko, ale aby było to zrobione 

we właściwy sposób. Powiedział, że jeśli chodzi o drugą sprzedaż to 25 a nigdy nie jest na 

poszerzenie, może to być 1 lub 2 a, ale nie tyle. Zwrócił uwagę, że z tego co wie to też jest 

teren leśny, ale radni nic nie wiedzą, zapytał pana Reca.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy pan Rec udzieli odpowiedzi, czy jest to teren leśny. 

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM       

Powiedział, że jest to teren leśny.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy wartość drzewa, które tam rośnie jest określona przez rzeczoznawcę.  

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Powiedział, że po uchwale Rady jeśli oczywiście będzie ona pozytywna będzie podstawa do 

tego, aby zrobić wycenę, wcześniej trudno mówić o wydawaniu środków na wyceny gdyby 

nie było stanowiska pozytywnego.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że wie, ale radni muszą mieć wiedzę na ten temat przed, aby podjąć decyzję, po-

nieważ jak już będzie uchwała Rady to wszystko można zrobić.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zaproponował, aby zakończyć dyskusję.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że podtrzymuje wniosek pana Radnego Toczka w sprawie przesunięcia, zrezy-

gnowanie z tych punktów, o które pan Radny wnioskował.  
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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 13 radnych i w związku z tym 

Rada może podejmować prawomocne uchwały. Następnie poddał pod głosowanie wniosek 

pana Radnego Jana Toczka o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 6.  

 

Wniosek odrzucono, 5 – za, 3 – przeciw, 5 – wstrzymujące się (protokół z imiennego gło-

sowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że punkt został wykreślony.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Wyjaśnił, że przy zmianie porządku obrad musi być bezwzględna większość głosów  

i w związku z tym punkt 6 jest utrzymany w porządku obrad. Następnie poddał pod głosowa-

nie wniosek pana Radnego Jana Toczka o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 8. 

 

Wniosek odrzucono, 4 – za, 3 – przeciw, 6 – wstrzymujące się (protokół z imiennego gło-

sowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.  

 

Porządek obrad przyjęto, 10 – za, 3 – przeciw, (protokół z imiennego głosowania stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi, co do treści zawartych w protokole z XXI Sesji Rady.  

 

Nie było uwag.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej.  

 

PROTOKÓŁ NR 21/2020 z XXI Sesji Rady – przyjęto, 9 – za, 4 – wstrzymujące się (pro-

tokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że ostatnia XXI Sesja miała miejsce 31 marca br. Zwrócił uwagę, że spotykają 

się po raz drugi w rzeczywistości, podyktowanej sytuacją trwającej od ponad 6 tygodni epi-

demii w Polsce i na świecie. Powiedział, że dzisiejsza Sesja została z potrzeby uchwalenia 

niezbędnych uchwał, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie gminy. Zwrócił uwagę, 

że w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Radnych, obecność na sali obrad zmniejszona 

została do niezbędnego minimum. Poinformował, że przedstawi po któtce działania jednostek. 
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I. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Informacja w zakresie za-

dań realizowanych przez MZGKiM. 

Poinformował, że:  

 

1. Rozpoczęto prace na oczyszczalni ścieków w Piwnicznej-Zdroju które obejmują mon-

taż kraty do mechanicznej separacji i transportu Skratek która uległa fizycznemu zu-

życiu. Zwrócił uwagę, że są to prace które nie były uwzględnione w ramach przepro-

wadzonej nie dawno modernizacji oczyszczalni, całkowita wartość zadania 212 

298,00 zł - Zadanie realizuje firma Iter Tech z Krakowa Kraków. 

2. W związku z przygotowanym do zdalnego odczytu zużycia wody i ścieków które pla-

nuje się wprowadzić na terenie gminy jeszcze w tym roku, przeprowadzono zapytania 

ofertowe na sukcesywne dostawy wodomierzy i modułów radiowych wraz z dostawą 

systemu do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. Wybrano ofertę firmy Apator - 

całkowity koszt zadania 41 619 zł brutto, oferta najdroższa wynosiła 131 364,00 zł.  

3. Ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie wizyjnego system kontroli 

miejsca magazynowania, składowania odpadów na terenie Miejskiego Zakładu Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju. Zadanie jest wymagane 

ze względu na zmianę przepisów w zakresie zbierania odpadów.  

4. Ogłoszono przetarg na przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów ko-

munalnych z terenu gminy Piwniczna-Zdrój dostarczanych własnym transportem Za-

mawiającego w II półroczu 2020 roku.  

5. Przeprowadzono pozimowe sprzątanie ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój, trwają też na prace związane z dezynfekcją przystanków autobuso-

wych.  

 

II . Miejsko-Gminny Dom Kultury: 

Poinformował, że: 

− wykonano bieżący remont sali widowiskowej m.in. pomalowano salę, wyczyszczono 

kraty i kanały wentylacyjne, wymieniono uszkodzone deski podłogowe, zamontowano 

dodatkowe oświetlenie ścian wystawowych,  

− wykonano bieżący remont w holu przed salą widowiskową, 

− wykonano prace na dachu budynku – zamontowano taśmy uszczelniające kalenicę, 

przykręcono zakończenia blachy nad rynną na całej długości, uszczelniono cieknącą 

rynnę, zamocowano dodatkowe śniegołapy, naprawiono zgiętą rurę spustową, 

uszczelniono okucie okna, 

 

III.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju   

 

Poinformował, że Biblioteka od 15 marca była nieczynna dla użytkowników, została prze-

prowadzona selekcja księgozbioru (ostatnia była w 2003 r.), która polegała na wycofaniu ze 

zbiorów m.in. książek zniszczonych, przestarzałych. Powiedział, że Biblioteka jest z powro-

tem otwarta dla użytkowników od dnia dzisiejszego, oczywiście zgodnie z reżimem Covid - 

19.  

 

IV. Działania OPS w Piwnicznej-Zdrój 

 

Poinformował, że w kwietniu dokonano zmiany formy pomocy z posiłku na zasiłek celowy tj. 

świadczenie pieniężne na zakup żywności. Tę formę pomocy pieniężnej otrzymały 174 osoby 

i zostanie ona zachowana do czasu powrotu dzieci do szkół. Powiedział, że w związku z fak-
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tem, iż Małopolski Urząd Wojewódzki w czasie stanu epidemii pracuje zdalnie, zlecono 

Ośrodkom Pomocy Społecznej przekazywanie wszelkiej korespondencji w sprawach koordy-

nacji Stronom postępowań będących mieszkańcami danej gminy. Poinformował, że z powodu 

nakazanej izolacji domowej wywołanej pandemią, zamknięciem szkół, świetlic, ogranicze-

niem możliwości korzystania z terapii dla uzależnionych od alkoholu, znacząco pogorszyła 

się sytuacja  rodzin, objętych wsparciem asystenta rodzin m.in.: 

− w jednej rodzinie 24 kwietnia z powodu podejrzenia o stosowanie przemocy założono 

niebieską kartę.  

− w jednej rodzinie 20 kwietnia odebrano dziecko i umieszczono je w spokrewnionej 

pieczy zastępczej w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania, kilkakrotnie 

zastano matkę dziecka pod wpływem alkoholu.  

− złożono do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicz-

nej-Zdroju trzy pisemne informacje o osobach nieutrzymujących abstynencji, a zobo-

wiązanych przez Komisję do realizowania terapii dla osób spożywających alkohol w 

sposób szkodliwy. 

− objęto 50 osób pomocą żywnościową z POPŻ , którą dostarczono do miejsc zamiesz-

kania przy współpracy ze strażą pożarną w Piwnicznej – były to osoby samotne, ko-

rzystające z usług opiekuńczych, niepełnosprawne lub pozostające w kwarantannie, 

osobom starszym, niepełnosprawnym, objętym usługami opiekuńczymi dostarczono 

maseczki ochronne, wyprodukowane przez miejscowe firmy.   

 

V. Przedszkola i szkoły (na dzień 12.05.2020) 

 

Poinformował, że jeśli chodzi o szkoły zgodnie z ogłoszonym rozporządzeniem MEN  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 24 maja 2020 r. reali-

zują zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zwrócił uwagę, że 

jeśli chodzi o przedszkola aktualnie są konsultacje między dyrektorami wszystkich placówek.  

Planowane jest otworzenie jednego dyżurującego przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 1  

w Piwnicznej-Zdroju dla dzieci, których rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania 

związane z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, gdyż jako jedyne  

w Piwnicznej-Zdroju na ten moment spełnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,  

w pozostałych  obiektach jest utrudniony spełnienie niżej wymienionych wymogów z tego 

względu, że: 

a) jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, 

b) w grupie może przebywać do 12 dzieci, 

c) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza 

niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna, 

d) brak osobnego pomieszczenia służącego do odizolowania osób przejawiających obja-

wy choroby, 

e) brak miejsc przeznaczonych wyłącznie do spożywania posiłków, 

f) wspólna klatka schodowa z mieszkaniami lokatorskimi, 

 

Odczytał treść komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 r.  

„Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia 

zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek 

realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zde-

cyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym 
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specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich 

przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zda-

wać egzamin ósmoklasisty. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci  

i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na 

terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także wa-

runków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie 

zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.” 

 

Ponadto poinformował, że: 

1. Została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach  zadania Nowy produkt tu-

rystyczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11-kontynuacja budo-

wy trasy na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, realizowany w ramach Progra-

mu Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Zakres ro-

bót  budowlanych obejmuje: 

− remont drogi rowerowej w ramach modernizacji mającej na celu włączenie ruchu 

rowerowego w związku z powstaniem trasy rowerowej EuroVelo11  

− rozbudowę drogi gminnej 293579K na długości 110,43 m w miejscowości Piw-

niczna-Zdrój, remont i rozbudowa ma na celu dostosowanie parametrów dróg  do 

wymogów trasy rowerowej EuroVelo 11, wykonawcą jest Firma Zibud z Kamie-

nicy, wartość  umowy 976 338,82  zł 

2. Trwają prace w ramach realizacji  Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowości 

Młodów i Zubrzyk. 

3. Zamontowano bariery energochłonne na terenie osiedla Czercz (droga w kierunku Pi-

wowarówki i Bucznik),  

4. Wystąpiono z zapytaniem o wycenę kosztów remontów emulsją i grysami dróg o na-

wierzchni asfaltowej na terenie gminy Piwniczna-Zdrój. 

5. Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację dróg rowerowych na te-

renie Wierchomli, Łomnicy Zdroju, Kokuszki i Młodowa. 

6. Trwają uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu  dotyczące realiza-

cji budowy chodnika w Kosarzyskach przy drodze powiatowej.  

7. Zlecono remont dachu na przystanku autobusowym w Kosarzyskach – Tromowa 

8. Zlecono remont drogi w Łomnicy – Solisko.  

9. Pozyskano 70 000,00 zł tj. 100% dofinansowania w ramach programu Ministerstwa 

Cyfryzacji „Zdalna szkoła” na zakup komputerów  do szkół ze środków finansowa-

nych z budżetu Unii Europejskiej z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyelimi-

nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 

o wysokich przepustowościach  “ZDALNA SZKOŁA”. W ramach pozyskanego dofi-

nansowania zakupiono 29 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, które przekazano 

szkołom w Piwnicznej-Zdroju, Łomnicy, Kosarzyskach i Głębokiem. 

10. Od 11 maja 2020r udostępniliśmy boisko na Radwanowie, można z niego korzystać 

po wcześniejszej rezerwacji, telefon jest podany na stronie internetowej Miasta 

www.piwniczna.pl. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi  rozporządzeniem Rady Mi-

nistrów na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 tre-

ner  z wyłączeniem obsługi, na kortach tenisowych może przebywać w tym samym 

czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener z wyłączeniem obsługi; 

11. Obostrzenia wywołane przez rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa 

stawia nas przed nowymi wyzwaniami dlatego, też uruchomiono akcję „Wspieramy 

Lokalny Biznes w Gminie Piwniczna”. Zachęcił zarówno przedsiębiorców jak i też 

http://www.piwniczna.pl/
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mieszkańców do włączenia się do akcji więcej informacji na stronie internetowej mia-

sta.   

12. Na stronie internetowej miasta www.piwniczna.pl prowadzona jest bieżąca informacja 

związana z korona wirusem, zachęcił do jej śledzenia. 

 

IV. Przedstawił uzasadnienie do podejmowanych Uchwał: 

1) Uchwałę w sprawie zmiany w budżecie, WPF oraz udzielenia pomocy przedstawi 

Skarbnik – Pani Zofia Kulig. 

2) Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

dla przedsiębiorców z terenu naszej gminy, których płynność finansowa uległa pogor-

szeniu. Poinformował, że po podjęciu przez Państwa Radnych Uchwały, przedsiębior-

cy uzyskają możliwość przedłużenia terminu spłaty rat podatków od nieruchomości 

płatnych w maju i czerwcu br, do 30 września br. 

3) Uchwała w sprawie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypa-

dających Gminie Piwniczna-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do 

podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w której proponuje się 

odroczenie płatności lub rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego za kwiecień i maj w 

wysokości 30 lub 50 %. 

4) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-

2023. Program opracowano z art. 176, pkt. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.,  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w myśl, którego do zadań własnych 

gminy należy opracowanie i realizacja programów wspierania rodziny Poprzedni pro-

gram zakończył się w 2019 r.,  

5) Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewo – jesion wyniosły 

szt. 1 o obwodzie pnia 270 cm z grupy drzew na starym cmentarzu, położonego na 

działce nr 2551/1, obręb Piwniczna-Zdrój. Pozbawienie statusu pomnika przyrody na-

stępuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 

6) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała znosi niewłaściwy zapis zamiesz-

czony w formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi dotyczący 14-dniowego terminu składania deklaracji. 

7) Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 2011/173 Proponowana do sprzedaży działka 

o pow. 0,24 ha, położona jest w Suchej Dolinie, przylega do nieruchomości zabudo-

wanej nr 4858 stanowiącej własność wnioskodawcy. Poinformował, że w dniu 26 lu-

tego 2019 r. zainteresowany wystąpił o nabycie  przedmiotowej nieruchomości,  

w dniu 04 marca 2019 r. wystąpiono do Zarządu Osiedla Kosarzysk oraz ZLD w Ko-

sarzyskach w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości w odpowiedzi Zarząd 

Osiedla oraz ZLD pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy wniosek. W dniu 19 marca 

2019 r. poinformowano wnioskodawcę  o pozytywnym stanowisku  dotyczącym 

sprzedaży działki. Kolejnym etapem było zlecenie podziału geodezyjnego przez osobę 

nabywającą nieruchomość. W dniu 30 grudnia 2019 r. zatwierdzono podział geode-

zyjny. Kolejnym etapem jest podjęcie Uchwały o sprzedaży nieruchomości, który 

otwiera możliwości wyceny nieruchomości na koszt nabywającego. 

8) Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 1507/5. Proponowana do sprzedaży działka o 

powierzcjni 2,8a położona jest w Łomnicy-Zdroju w środku nieruchomości zabudo-

wanej składającej się z działek nr 1507/6, 1507/6, 1531/1 stanowiącej własność wnio-

skodawców. 

9) Uchwała w sprawie zamiany gruntów. Działka nr 6086 o powierzchni 0,0084 ha, zo-

stała zajęta pod drogę gminną wewnętrzną dojazdową do przysiółka Tromowa i Ci-

choniówka, poprzez urządzenie na niej jezdni betonowej. W ramach rekompensaty 

http://www.piwniczna.pl/
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działkę nr 2111/174 stanowiącą własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przeznacza 

się na uzupełnienie działki 6087, stanowiącej własność wnioskodawców. Zamiany do-

konuje się celem uregulowania stanu prawnego gruntów. Rozliczenie zamiany nastąpi 

przez porównanie wartości zamienionych nieruchomości. W związku z koniecznością 

uregulowania statusu drogi w kierunku osiedla Tromowa i Cichoniówka koniecznym 

jest uregulowanie własności po której ta droga przebiega. Zaliczenie drogi do dróg 

publicznych jest możliwe jedynie w przypadku posiadania własności przez hminę, nie 

może być innego tytułu do władania, własność gminy musi być wprost. W dniu 30 

grudnia 2019 r. zainteresowany wystąpił o zamianę gruntów na  przedmiotowej nieru-

chomości. W dniu  3 marca2020 r. wystąpiono do Zarządu Osiedla Kosarzysk oraz  do 

ZLD w Kosarzyskach w sprawie opinii dotyczącej przedmiotowej zamiany nierucho-

mości, w odpowiedzi Zarząd Osiedla oraz ZLD pozytywnie zaopiniowali przedmio-

towy wniosek. Kolejnym etapem jest podjęcie Uchwały o zamianie gruntu, który 

otwiera możliwości wyceny nieruchomości. Koszty będą wzajemnie opłacone. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jak wiadomo w dobie pandemii nauka w szkołach prowadzona jest zdalnie 

i w takiej miejscowości jak Zubrzyk występuje problem, ponieważ szczególnie rodzice mają 

problemy z przesyłaniem prac i zadań do nauczycieli. Powiedział, że problem tego internetu 

w Zubrzyku był kilkakrotnie podejmowany z panem Burmistrzem i chcieli by, aby zainterwe-

niować. Zwrócił uwagę, że chodzi głównie o firmę Orange, która jak wiadomo jakiś czas te-

mu została sprzedana i jest prywatną spółką, ale chodzi o to, aby pan Burmistrz podjął w tym 

kierunku jakieś działania. Powiedział, że wyszło to szczególnie teraz w dobie pandemii, że 

Zubrzyk, ale nie cały, ponieważ tzw. Sulin ma dobry internet i zasięg, gdyż jest dobry widok 

na przekaźnik na Kicarzu. Zwrócił uwagę, że główny Zubrzyk jest osłonięty górami z każdej 

strony, czyli nie widać ani przekaźnika w Żegiestowie, ani na Kicarzu. Poinformował, że 

wspólnie z Sołtysem podjęli już pewne działania, jednak bez wsparcia Urzędu Miasta i Gmi-

ny nie są w stanie tego zrobić, tym bardziej, że jak wiadomo był projekt rządowy, który do-

prowadzał światłowody do tych miejscowości, gdzie były szkoły. Zwrócił uwagę, że w Zu-

brzyku nie ma szkoły i z tego tytułu jest poszkodowany, ponieważ Wierchomla i Żegiestów 

mają światłowód, a Zubrzyk nie ma. Stwierdził, że te dzieci tak samo chodzą do szkoły  

w Łomnicy i w przypadku powtórki takiej sytuacji są duże problemu z przekazywaniem za-

dań. Powiedział, że kiedyś na Sesji zadał pytanie odnośnie kładki Wierchomla – Zawodzie 

jakie działania Burmistrz podjął w tym kierunku. Poinformował, że dokumentacja tej kładki 

została zrobiona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, została zrobiona dokumentacja po stronie 

słowackiej i całość dokumentacji jest gotowa. Zwrócił uwagę, że trzeba było wykazać się 

staraniami ośrodki z Zarządu Dróg Wojewódzkich i są to dwa lata, więc jakie działania pan 

Burmistrz podjął w tym kierunku i czy były jakieś spotkania. Stwierdził, że inwestycja jest  

o tyle fajna, że gmina nie wkłada w to praktycznie żadnych pieniędzy. Powiedział, że czasem 

ktoś pyta, po co nam kładka, ponieważ są ważniejsze sprawy, ale skoro gmina nic nie wydaje 

z kasy to dlaczego nie mieć tej kładki. Poinformował, że Muszyna ma trzy takie kładki,  

a Piwniczna może mieć przynajmniej jedną, tym bardziej, że Wierchomla jest miejscowością 

turystyczną, odbywają się zawody rowerowe i to połączenie jest bardzo ważne. Zwrócił uwa-

gę, że w poprzedniej kadencji szczególnie pan K. denerwował się jak otrzymał materiały na 

Sesję dzień później i był wielki raban łącznie z włączaniem gazet, a w tej chwili normą stało 

się, że radni dostają te materiały później, niekompletne. Zapytał dlaczego tak się dzieje.   

 



12 
 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz     

Powiedział, że jeśli chodzi o internet w Zubrzyku, planowane jest wspólnie z firmą Masspol, 

która zwróciła się do gminy o możliwość połączenia rurami w tym wykopie kanału do ułoże-

nia światłowodu wspólnie z firmą Orange i ten temat będzie rozwiązany jeszcze w tym roku. 

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o kładkę jest to zadanie po stronie Zarządu Dróg Wojewódz-

kich, nie jest to zadanie gminy. Powiedział, że zamiast tego zadania znacznie bardziej po-

trzebnym i niezbędnym uważa wybudowanie chodnika na Twarogach, również przy drodze 

wojewódzkiej i zadanie to będzie w tym roku realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Woje-

wódzkich. Stwierdził, że uważa, iż to zadanie jest bardziej istotne i niezbędne. Zwrócił uwa-

gę, że jeśli chodzi o materiały na Sesję to prosi, aby wybaczyć, ale są one przygotowywane 

zgodnie z możliwościami gminy, ale minimalny czas jest zachowany.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że chyba źle się zrozumieli, ponieważ to, że światłowód będzie doprowadzo-

ny do rozlewni to pan prezes czy kierownik nie prowadzą lekcji, a jemu chodzi o mieszkań-

ców Zubrzyka.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że to raczej pan Radny nie rozumie swojego pytania i jego odpowiedzi, ponieważ 

internet będzie do wykorzystania przez mieszkańców.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że trzeba było to od razu powiedzieć. Zwrócił uwagę, że trzyma za słowo.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że podejrzewa, iż firma na swój koszt nie rozprowadzi go dla mieszkańców, 

tylko będą oni musieli we własnym zakresie sobie go podprowadzić, ale u nich tak jest, że 

główną nitkę prowadzi firma, każdy indywidualnie doprowadza do siebie. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że pan Przewodniczący chyba nigdy nie był w Zubrzyku, ponieważ z tego co pan 

Burmistrz mówi to chyba wiadomo, gdzie są robione wykopy i gdzie ta nitka pójdzie, więc 

jeżeli mieszkańcy mają to robić na własny koszt to przeprasza, ale pan Burmistrz puści sobie 

na facebooka, że załatwił internet, z którego nikt nie będzie korzystał i nie będzie go miał.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że zdaje się, iż zakończyła się już sprawa w sądzie, w której gmina była po-

zwana przez byłą Dyrektor MZGKiM i chciała by zapytać jakie są tego efekty. Poruszyła 

sprawę, która miała miejsce w styczniu, gdzie Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Go-

spodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na posiedzeniu niejawnym 

na skutek pozwu wniesionego w dniu 30 października 2019 r. przez firmę Reincon i nakazał 

stronie pozwanej czyli Miastu i Gminie Piwniczna-Zdrój zapłatę stronie powodowej Reincon 

kwoty  1 324 000 zł wraz ustawowymi z odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 764 

tys. zł, z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od 28 czerwca 2018 

r. w kwocie 330 tys. zł i odsetkami liczonymi od kwoty 229 tys. zł liczonymi od kwietnia 

2018 r. wraz z kosztami postępowania. Powiedziała, że była możliwość w terminie dwóch 

tygodni od dnia doręczenia nakazu wniesienia sprzeciwu i zapytała, czy został on wniesiony  

i na jakim etapie jest postępowanie oraz czy może teraz otrzymać odpowiedź.  
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Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że jeśli chodzi o sprawę byłej Dyrektor MZGKiM jest ona w toku, wyrok  

w pierwszej instancji jest taki, że pani N. nie jest już Dyrektorem MZGKiM. Zwrócił uwagę, 

że jeśli chodzi o drugie pytanie to prosi o wniesienie zapytania na piśmie i odpowiedź zosta-

nie udzielona.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że nie rozumie bełkotu pana Burmistrza, ponieważ tak trzeba to nazwać, gdyż 

pan Burmistrz mówi, że wyrok sądu sprawił, że pani Dyrektor nie jest już Dyrektorem 

MZGKiM. Powiedział, że pani ta już drugi raz wygrywa sprawę z gminą, ponieważ już taka 

sytuacja miała miejsce, w tej chwili jest to drugi raz. Stwierdził, że za błędne decyzje pana 

Burmistrza płaca wszyscy. Powiedział, że wie, iż jest odwołanie i nie wiadomo jak się to 

skończy, ale prosi, aby nie mówić, że taki był wynik prac sądu, ponieważ taką decyzję pan 

Burmistrz podjął i za te niestety błędne decyzje muszą płacić wszyscy.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Poinformował, że sąd w pierwszej instancji utrzymał jego decyzję w mocy.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że chciałby usłyszeć odpowiedź na pytanie zadane przez Radną Justynę Deryng 

odnośnie odszkodowania dla firmy, czy gmina wypłaciła czy nie.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że niezmiennie prosi o zapytanie pisemne.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zapytał, co to zmieni.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że radni uzyskają odpowiedź w formie pisemnej.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że uzyskają ją radni, a jak wiadomo Sesja jest online, społeczeństwo ogląda  

i również chciało by to usłyszeć.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Poprosiła, aby na następnej Sesji została udzielona przez pana Przewodniczącego odpowiedź 

na jej pytanie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania.  

 

Maria Adamuszek – Radna   

Zapytała, co ze sprawą pani G., sekretarki ze szkoły. Zwróciła uwagę, że słyszała, iż ona wy-

grała i ma być przywrócona do pracy. Zadała pytanie, co w tym temacie, kto będzie za to pła-

cił, ponieważ chyba przez rok ona nie pracowała, a temat ten był wałkowany od tamtego roku 

na Sesjach. Zwróciła uwagę, że chce wiedzieć kto będzie te koszty ponosił i jak wygląda ta 

sprawa.   
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Dariusz Chorużyk – Burmistrz   

Poinformował, że pytanie jest raczej skierowane do pani Dyrektor SP w Łomnicy Zdroju i jest 

to pytanie z zakresu spraw kadrowych. 

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz jest szefem.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że jeśli go pamięć nie myli było to powództwo cywilne.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Poinformowała, że pani Dyrektor podała panią G. do sądu karnego, że ją pomawia. Zwróciła 

uwagę, że było dużo świadków ona również, ponieważ ją podano i sąd karny jeszcze się nie 

zakończył przez epidemię wirusa, sprawy są odroczone i następne przesłuchanie będzie chyba 

w czerwcu, ale z tego, co wie pani G. wniosła w sprawie nieprawnego zwolnienia. Stwierdzi-

ła, że ona pyta Burmistrza, ponieważ jest on szefem szkolnictwa i wszystkich jednostek bu-

dżetowych. Zwróciła uwagę, że wie, iż sprawa się zakończyła, pani sekretarka wygrała, ma 

powrót do pracy. Zapytała, jak będzie to wyglądało, kto będzie pokrywał te koszty sądowe. 

Stwierdziła, że czeka na odpowiedź, ponieważ jest to bardzo ważne, ludzie chcą to słyszeć, 

więc prosi o odpowiedź nie na piśmie. 

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że również proponuje udzielenie odpowiedzi na kolejnej Sesji.    

 

Ad. 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

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

korespondencja:  

− Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 26 lutego w sprawie audy-

tu w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój w latach 2017-2019, 

− Pismo Radnego Jana Toczka z dnia 27 lutego w sprawie wyjaśnienia na jakiej podsta-

wie nie poddano jego wniosku formalnego pod głosowanie,  

− Pismo Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 2 marca w sprawie udzielenia odpowiedzi 

na pismo dotyczące Projektu „Jeżdżę z głową”, 

− Interpelacja Radnego Jana Toczka z dnia 3 marca w sprawie przedstawienia eksperty-

zy geologicznej  osuwiska przy Przedszkolu nr 1, 

− Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 marca w sprawie postępowania  

o stwierdzenie nieważności uchwały nr XVIII/132/2020 w zakresie części wstępnej 

deklaracji, 

− Interpelacja Radnego Krzysztofa Długosza z dnia 20 marca w sprawie ponowienia in-

terpelacji dotyczącej przedłożenia pism z Kuratorium Oświaty zawierających opinie  

o likwidacji przedszkola nr 1 i 3, 

− Pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 26 marca w sprawie procedur organizacji se-

sji rad w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, 

− Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z dnia 26 marca w sprawie 

przypomnienia o corocznym obowiązku przekazania informacji o osobach zobowiąza-

nych do złożenia oświadczenia majątkowego oraz podania okoliczności ich złożenia,   

− Protest Klubu Radnych „Gminna Prawda” z dnia 26 marca przeciw zwołaniu Sesji 

Rady Miejskiej, 
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− Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 marca w sprawie wydania opinii  

o możliwości spłaty kredytu, 

− Pismo Klubu Radnych „Gminna Prawda” z dnia 30 marca w sprawie organizacji XXI 

Sesji Rady Miejskiej, 

− Pismo Klubu Radnych „Gminna Prawda” z dnia 30 marca w sprawie zmiany porządku 

obrad XXI Sesji Rady Miejskiej, 

− Pismo Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW z dnia 14 kwietnia w sprawie przedłuże-

nia terminu składania oświadczeń majątkowych do 31 maja br., 

− Pismo Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW z dnia 17 kwietnia w sprawie pisma pani 

Radnej Marii Adamuszek dotyczącego prowadzenia Przez Przewodniczącego Rady 

obrad, 

− Pismo Ministra Finansów RP z dnia 17 kwietnia w sprawie możliwych do wprowa-

dzenia przez rady gmin rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości w celu zła-

godzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii,  

− Pismo Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW z dnia 14 kwietnia w sprawie złożenia 

wyjaśnień do pisma Klubu Radnych „Gminna Prawda” dotyczącego uchwały w spra-

wie likwidacji Przedszkola nr 1,  

− Pismo Dyrektora OPS w Piwnicznej-Zdroju w sprawie przedłożenia oceny zasobów 

pomocy społecznej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za 2019 r.  

− Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 kwietnia w sprawie wydania opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2019, 

− Skarga Prokuratora Rejonowego w Muszynie z dnia 4 maja skierowana do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę Rady Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój z dnia 30 marca 2018 r.  w sprawie stawek opłat za parkowanie po-

jazdów samochodowych,   

− Pismo Stowarzyszenia „Nasz Dom” z dnia 11 maja w sprawie dokonania ponownej 

weryfikacji umowy użyczenia lokalu znajdującego się pod Przychodnią Zdrowia, 

− Zapytanie Klubu Radnych „Gminna Prawda” z dnia 12 maja w sprawie procedur  

i bezpieczeństwa organizacji XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 maja, 

− Zapytanie Klubu Radnych „Gminna Prawda” z dnia 12 maja w sprawie pisma przed-

łożonego przez Klub przed Sesją w dniu 31 marca,  

− Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kosarzyska z dnia 13 maja w spra-

wie nieopiniowania do sprzedaży działki nr 2111/173, 

− Pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kosarzyska z dnia 13 maja w sprawie zło-

żonego na ręce pani Ewy Liber wniosku w sprawie przyznania środków finansowych 

dla Osiedla Kosarzyska.  

Poinformował, że uczestniczył w dwóch forach organizowanych drogą on-line, które dotyczy-

ły m.in. wprowadzenia tarczy antykryzysowej i jak można prowadzić sesje rady. Zwrócił 

uwagę, że dopuszczalna jest forma on-line i forma bezpośrednia. Powiedział, że byli przygo-

towani do przeprowadzenia Sesji w trybie on-line, ale było małe zainteresowanie ze strony 

radnych, gdyż tylko dwóch z nich w sposób jednoznaczny określiło się, że uczestniczyło by  

w Sesji on-line, więc w związku z powyższym dzisiejsza Sesja odbywa się w sposób bezpo-

średni poprzez obecność radnych na sali obrad. Poinformował że drugie forum dotyczyło 

funkcjonowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wszystkie tryby są w tej chwili uprosz-

czone, pewne terminy są zawieszone i nie obowiązują i w związku z tym jeśli ktoś kieruje 

pismo i domaga się, aby było ono rozpatrzone w ciągu 14 dni to takie pisma nie muszą być 

rozpatrywane w tym terminie, ale mogą. Powiedział, że terminy jurysdykcyjne tylko w nie-

których przypadkach obowiązują, ale są one tylko szczególne, gdy są do rozpatrzenia pilnie. 

Zwrócił uwagę, że w okresie przed 1 maja było wiele telefonów o tym, że mieszkańcy wyko-
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rzystują moment, iż policja jest zajęta innymi problemami i wysypują bardzo dużo nieczysto-

ści w rejonie gminy. Powiedział, że w związku z tym wspólnie z Przewodniczącym Komisji 

Skarg udali się w teren i oczywiście potwierdzili to, mają materiał poglądowy, w tych rejo-

nach gdzie byli wysypisk jest bardzo dużo, m.in. przed granicą, na Zapotoku, nad Popradem. 

Stwierdził, że sytuacja jest katastroficzna, nie wie jak gmina się tym upora, chyba konieczne 

będzie natychmiastowe zamontowanie kamer, które by w jakiś sposób odstraszyły potencjal-

nych użytkowników tych wysypisk. Zwrócił uwagę, że ludzie widząc ich sami wychodzili  

i ujawniali nawet nazwiska osób, które nielegalnie wypuszczają ścieki do potoków i prosili, 

aby jako przedstawiciele samorządu ukrócili ten proceder. Poinformował, że przed samą Sesją 

Rady dowiedział się, że na jednym z forów plotkarskich, których nie czyta został ujęty pseu-

donim jednego z mieszkańców. Powiedział, że uchwały otrzymali tylko radni, więc wypłynę-

ło to tylko od radnych. Zwrócił uwagę, że nie konsultował tego z Burmistrzem, ale jest skłon-

ny, aby po Sesji udać się na komisariat i to zgłosić, ponieważ jest to przestępstwo. Powie-

dział, że jeśli ktoś używa pseudonimu osoby, która jest po nim rozpoznawalna to doktryna 

prawna jednoznacznie mówi, że jest to karalne tak jakby się używało nazwiska. Stwierdził, że 

podejrzewa jaka jest to osoba i należy się zastanowić jak postąpić dalej, ponieważ nareszcie 

trzeba to ukrócić jeśli wyjdzie od którego z radych ta informacja wyciekłą to droga będzie 

bardzo prosta. Zapytał, czy są jakieś pytania.  

 

Mariusz Lis – Radny       

Powiedział, że wszyscy zauważają, że z tymi śmieciami jest naprawdę potężny problem. 

Stwierdził, że najbardziej przeraża go to, że nawet w lasach ilość tych śmieci jest tak duża, że 

wchodzi się w borowinę i chodzi po butelkach plastikowych i szklanych. Stwierdził, że miej-

sca, gdzie człowiek chce odetchnąć na łonie przyrody również są zaśmiecone. Zapytał, czy 

nie warto by również włączyć Zakładu Leśno – Drzewnego. Zwrócił uwagę, że każdy zna 

swoje rejony i wie gdzie te lasy są bardzo zaśmiecone, wiadomo, że całych lasów się nie wy-

sprząta, natomiast z tymi punktami newralgicznymi trzeba coś zrobić, ponieważ jest to trage-

dia. Stwierdził, że wchodząc do lasu chodzi się po butelkach i szkle i jego zdaniem nie można 

tego tak zostawić i coś w tym kierunku trzeba zrobić. Powiedział, że jakiś czas temu złożył 

pismo odnośnie budowy kanalizacji w Zubrzyku i tam właśnie ten problem, o którym mówi 

pan Przewodniczący jest. Zapytał, czy jakieś działania w tym kierunku zostały zrobione, 

oczywiście nie mówi o dokumentacji, ponieważ jest to proces i będzie to trwało, ale jakiś 

pierwszy krok np. wytypowanie terenu gdzie gmina mogła by tę oczyszczalnią zrobić. Zwró-

cił uwagę, że Zubrzyk nie może pozostać sam sobie, ponieważ Wierchomla ma swoją oczysz-

czalnię, a Zubrzyk nie ma, dlatego pyta jakie są działania w tym kierunku, ponieważ jest za-

pytywany przez mieszkańców i nie umie nic odpowiedzieć, więc prosi pana Burmistrza  

o informację. Stwierdził, że wspomniał o kładce i czy jakieś działania ze strony pana Burmi-

strza były w sprawie kładki na Wierchomli robione, a pan Burmistrz powiedział, że teraz bę-

dzie robiony chodnik na Twarogach. Zwrócił uwagę, że jest to jak najbardziej potrzebna in-

westycja, ale co jedno z drugim ma wspólnego. Poinformował, że kładka, która miała być 

robiona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich miała być robiona bezkosztowo dla gminy, więc to 

chodzi tylko o zabiegi gminy. Powiedział, że jeśli chodzi o Eurovelo to oni również zabiegali 

o to i to nie było tak, że gmina nic nie robiła, ponieważ przygotowano zgody od mieszkańców 

na poszerzenie tej drogi i masę innych rzeczy, które trzeba było zrobić. Stwierdził, że Eurove-

lo jest dzisiaj w realizacji z czego się bardzo cieszy. Powiedział, że jeśli chodzi o kładkę to 

pan Burmistrz nie może porównywać, że teraz jest robione coś na Twarogach, ponieważ jest 

to z wkładem własnym gminy, a kładka miała być budowana bez wkładu własnego gminy, 

tylko i wyłącznie z zasobu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Stwierdził, że nie 

można tego odpuścić i bardzo by prosił, aby jak najszybciej podjąć działania w tym kierunku, 
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pojechać na rozmowy do Krakowa, szukać źródeł finansowania, aby nam to nie uciekło, po-

nieważ Muszyna będzie miała trzy, a my żadnej.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Odnosząc się do słów pana Mariusza Lisa powiedziała, że problem dzikich wysypisk był po-

ruszany już przy okazji stawek za odbiór odpadów. Zwróciła uwagę, że wiadomo, iż ktoś kto 

płaci wysokie stawki za śmieci to i tak się ich pozbywa. Poprosiła, aby może podać do wia-

domości publicznej, że to, iż ktoś się pozbył problemu nie oznacza, że jest taki cwany, ponie-

waż to dzięki takim osobom mieszkańcy płacą za usunięcie tych śmieci, dzięki temu podno-

szone są stawki. Zwróciła uwagę, że niejednokrotnie zdjęcia tych miejsc były publikowane na 

facebooku i np. na Podoliku w tych śmieciach zleziono faktury. Zapytała, czy gmina nie po-

winna rozważyć, czy nie kierować by pism do tych osób, których dokumenty znajdują się  

w tych śmieciach. Zwróciła uwagę, że ponadto mówiono o foto pułapkach w tych miejscach, 

ponieważ jak wiadomo są to stałe miejsca, a nie co chwilę inne i w tych miejscach te śmieci 

pojawiają się często nawet jak gmina posprząta. Zapytała, czy nie można by w takich miej-

scach te foto pułapki zamontować i przedstawić na następną Sesję koszt tego zamontowania. 

Stwierdziła, że to, iż mamy nowe przejście graniczne nie znaczy, że turyści nie korzystają ze 

starego, ponieważ jest to bardzo ładna alejka, przechodzą oni przez ten Podolik i to widzą  

i jest to obraz gminy.    

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że wniosek, który pani Radna złożyła jest bardzo dobry, aby założyć to  

w tych newralgicznych miejscach, ponieważ są to te same miejsca i każdy w swojej miejsco-

wości wie, gdzie takie miejsca są. Powiedział, że taka inwestycja by się szybko zwróciła, po-

nieważ daje to oddźwięk społeczny jeśli złapie się jedną lub dwie osoby, ponieważ jest to 

mała społeczność i fama szybko idzie. Stwierdził, że jak ktoś zostanie schwytany, dostanie 

mandat i będzie okrzyknięty osobą zaśmiecającą otoczenie to efekty tego będą widoczne. 

Zwrócił uwagę, że te mobilne kamery nie są tak drogie, są stosowane obecnie np. przez Lasy 

Państwowe i jego zdaniem założenie na próbę kilku takich w miejscach notorycznego wyrzu-

cania śmieci przez pewne osoby byłoby dobrym rozwiązaniem. 

 

Jan Toczek – Radny  

Zwracając się do pana Przewodniczącego poprosił, aby przestrzegać ustawy o samorządzie  

i jak jest to możliwe aby te materiały dla radnych były dostarczane siedem dni przed Sesją. 

Stwierdził, że trudno jest cokolwiek analizować, tym bardziej, że nie ma wspólnego posie-

dzenia Komisji, a przypuszcza, że ani Komisja Budżetowa się nie zebrała i pani Przewodni-

cząca nie przedstawi opinii na temat zmian w budżecie, ani Komisja Ogólnospołeczna, która 

mogła by pójść w teren i zobaczyć jak te działki wyglądają, również nie przedstawi żadnej 

opinii odnośnie sprzedaży. Poprosił, aby termin ten był zachowany. Stwierdził, że rozumie, iż 

czasami trzeba zwołać Sesję w trybie pilnym, ale jest to jeden lub dwa punkty, a dzisiaj jest aż 

9 uchwał do podjęcia. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że w dniu dzisiejszym podejmuje się ważne decyzje odnośnie sprzedaży działek  

i skoro pan Przewodniczący otrzymał pismo w tej sprawie, a pana Osiedlowego nie ma na 

sali, więc prosi o przeczytanie tego pisma.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że pismo to jest datowane na 12 maja.  
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Justyna Deryng – Radna  

Zaproponowała, aby przez samą uchwałą przeczytać stanowisko pana Przewodniczącego.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Odczytał treść pisma (kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poinformował, 

że do tego jest opinia pozytywna z dnia 30 marca odnośnie działki na Tromowej, pismo Bur-

mistrza do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kosarzyska, odczytał treść, jest karta typowa-

nia, prośba wnioskodawców, mapa z projektem podziału i propozycja uchwały. Poprosił, aby 

sprowadzić, czy na korytarzu nie ma pani Marii Kulig, która prosiła o krótkie wystąpienie.  

 

W związku z nieobecnością pani Marii Kulig przystąpiono do realizacji dalszej części po-

rządku obrad.  

    

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  

Poprosił panią Skarbnik o wypowiedź.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik   

Omówiła zmiany w budżecie, których opis stanowi załącznik do projektu uchwały. Poinfor-

mowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali autopoprawkę, która wiąże się ze zwrotem 

nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powiedziała, że są to dochody, 

które wpływają do OPS, a następnie są przekazywane do Małopolskiego Urzędu Wojewódz-

kiego. Zwróciła uwagę, że proszą również o zwiększenie limitu zobowiązań na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 mln zł.    

 

Justyna Deryng – Radna  

Odnosząc się do limitu zobowiązań powiedziała, że wiadomo, iż przedtem było 2 mln zł,  

w tym momencie jest 4 mln zł. Zapytała, czy przewiduje się konieczność uruchomienia aż tak 

wielkiego kredytu przejściowego lub czy ewentualnie został już uruchomiony ten, który był  

w poprzednich limitach lub kiedy ewentualnie jest planowane zaciągnięcie tego zobowiąza-

nia.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Zwróciła uwagę, że jak wiadomo gmina realizuje zadanie Nakła, środki z Urzędu Marszał-

kowskiego nie spływają w takich transzach jakie były planowane, ponadto Urząd Marszał-

kowski pracuje zdalnie, więc utrudniony jest kontakt, a gmina musi opłacać faktury, ponieważ 

ma podpisaną umowę z wykonawcą. Powiedziała, że na dzień dzisiejszy jest podpisany kre-

dyt na rachunku w naszym banku na kwotę 2 mln zł i proponuje się, aby go zwiększyć do 3 

mln zł, ponieważ oczekuje na zapłatę faktura na kwotę 1 mln zł. Poinformowała, że jeśli cho-

dzi o kredyt, który jest w budżecie po uzyskaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obra-

chunkowej rozpoczęta została procedura, ale nie wyłoniono jeszcze wykonawcy, gdyż nikt 

nie zgłosił się w pierwszym przetargu.  

 

Justyna Deryng – Radna    

Zapytała, czy dobrze rozumie, że te 2 mln zł to jest na pokrycie tego deficytu.  
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Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że jest to przejściowy deficyt, który musi być spłacony do 31 grudnia. Zwróciła 

uwagę, że nie ukrywa, iż sytuacja w budżecie nie jest łatwa, udziały z Ministerstwa Finansów 

jakie gmina otrzymała już na dzień dzisiejszy są mniejsze o ponad 40% w stosunku do roku 

ubiegłego, ok. 20%  za poprzedni miesiąc, a jak wiadomo w budżecie jest 5 mln zł, dlatego 

też radni mają taką informację, że jest to kwota szacowana, która może ulec zmianie i już 

ulega. Powiedziała, że jej zdaniem po II kwartale gmina stanie przed wielkimi problemami  

i negatywne konsekwencje COVID – 19 będą miały katastrofalne skutki dla gminy. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że pani Skarbnik powiedziała, że nie spływają żadne środki z Urzędu Mar-

szałkowskiego i zapytała, czy gmina ma jakąś gwarancję, że zaplanowana wysokość środków   

spłynie w tym roku, czy może się okazać, że nie zostanie przekazana w takiej wysokości.      

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że nie umie odpowiedzieć, czy środki te wpłyną, czy nie. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że Kraków liczy, że będzie miał ok. 1 mld zł mniejsze wpływy w tym roku. 

Stwierdził, że jest to tragiczna sytuacja, podobnie jest w Kołobrzegu.    

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że tak jak pan Przewodniczący powiedział, Kraków liczy, ale Kraków jest  

o wiele większą aglomeracją. Zapytał pani Skarbnik jakie są orientacyjne szacunki tej kwoty, 

o którą pytała pani Justyna. Powiedział, że pani Skarbnik mówiła o fakturze, która jest do 

opłacenia i zapytał jaka to faktura. Zwrócił uwagę, że wszystkie kłamstwa pana Burmistrza  

z okresu przedwyborczego i od listopada 2018 roku mówiąc brzydko biorą w łeb, ponieważ 

Regionalna Izba Obrachunkowa pokazuje nadwyżkę ponad 2 mln zł i to mówi o tym w jakiej 

sytuacji finansowej była gmina. Powiedział, że do 2018 roku gmina zmniejszyła swoje zadłu-

żenie o 2,5 mln zł. Stwierdził, że nie realizowanie przez pana Burmistrza pewnych inwestycji 

daje pole manewru, ale nie chciał by, aby pan Burmistrz wszystkie swoje błędne decyzje 

składał na COVID – 19 i pandemię. Zwrócił uwagę, że trochę niepokoi ich ten kredyt 4 mln 

zł, dlatego chciałby słyszeć od pani Skarbnik odpowiedź dotyczącą tych szacunków w spra-

wie niewpłynięcia podatków.        

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że cały czas monitorowane jest wykonanie budżetu, ponieważ jak wiadomo 

gmina posiada zadłużenie, są do spłacenia raty kredytów 2,5 mln zł, w ubiegłym roku udało 

się spłacić kredyt, który był zaplanowany w budżecie. Poinformowała, że na rok 2020 plano-

wany był kredyt w budżecie i jego uzyskanie nie będzie sprawą prostą, pomimo dołożenia 

należytej staranności ze strony pana Burmistrza i uzyskaniu wszystkich opinii pozytywnych 

będzie to naprawdę ciężkie zadanie. Zwróciła uwagę, że szacowane są ubytki w dochodach  

i już wiadomo, że gmina nie uzyska zaplanowanych kwot w opłacie uzdrowiskowej, miej-

scowej, parkingowej, ponadto w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób praw-

nych ta sytuacja również na pewno się pogorszy, już odczuwane są skutki patrząc na wpływy. 

Powiedziała, że w bardzo optymistycznych scenariuszach może być to kwota 1,5 mln zł, na-

tomiast w scenariuszach pesymistycznych może ona sięgnąć nawet 3 mln zł. Stwierdziła, że 

na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie oszacować tych skutków, będą one widoczne po spo-

rządzeniu sprawozdań za pierwsze półrocze. Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o opłaty faktur 

są to faktury związne realizacją zadania zagospodarowania Nakła.    
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

UCHWAŁA NR XXII/172/2020 – przyjęto, 10 – za, 3 – przeciw (protokół z imiennego 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 2. Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomo-

ści dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 (wi-

rusa SARS-CoV-2).  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zwrócił się z prośbą o objęcie uchwałą ulg w podatku od samochodów transportowych  

i czynszu dzierżawnego gruntów, na których parkuje się samochody. Stwierdził, że widzi jak 

nasi mieszkańcy, przedsiębiorcy branży transportowej nie mają możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej. Powiedział, że niektórzy z nich posiadają sprzęt budowlany dro-

gowy i mogli by w tych ciężkich czasach wykonywać dla naszej gminy prace zlecone i przy-

najmniej zarobić na utrzymanie. Stwierdzał, że byłaby to ręka wyciągnięta wobec tych, którzy 

są solą naszej ziemi. Zwrócił uwagę, że ludzie angażują się w parafii, straży pożarnej, radzie 

sołeckiej i w tych ciężkich czasach byłoby to piękne, że nasza ojczyzna nie tylko potrafi wy-

ciągnąć rękę po daniny, ale także stara się odważnie dopomóc ludziom w przeżyciu tego cięż-

kiego czasu.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy ktoś udzieli wyjaśnienia w tej kwestii. Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XXII/173/2020 – przyjęto, 12 – za, 1 – wstrzymujący się (protokół  

z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 3. Uchwała w sprawie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Piwniczna-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym w stosun-

ku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu związku z ponosze-

niem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że dotyczy to naszego majątku i chciałaby zapytać, ilu przedsiębiorców ma 

podpisane umowy z gminą jeśli chodzi o najem lokali. Powiedziała, że w § 4 jest napisane, że 

ulga polegająca na obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność 

Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r., a jak wiadomo 

ta sytuacja miała miejsce trochę wcześniej, co już od marca. Zapytała, czy nie warto było by 

ten marzec ująć w tym. Zwróciła uwagę, że oczywiście wiadomo, iż składane są oświadczenia 

do gminy, natomiast jest napisane, że Burmistrz ma prawo do przeprowadzenia w okresie 3 

lat od daty udzielenia ulgi kontroli prawdziwości oświadczeń składanych przez przedsiębiorcę 

w celu uzyskania ulg. Zapytała, czy gmina ma upoważnienie do takiej kontroli, ponieważ jest 

sprawdzana dokumentacja finansowa i jak to by ewentualnie wtedy wyglądało.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że odpowiedź będzie albo na kolejnej Sesji, albo pisemnie.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że dzisiaj jest głosowanie nad tym.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powtórzył, że w dniu dzisiejszym jest głosowanie nad uchwałą i radni chcieli by wiedzieć.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zapytała, który urzędnik się tym zajmuje i mógłby to wytłumaczyć.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że nie zna dokładnie tej tarczy antykryzysowej, ale jego zdaniem jest w niej 

zwarty okres dwumiesięczny i gminy nie mają możliwości udzielania ulg.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że chciała by mieć wyjaśnione z czego to wynika.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi marzec to np. jeśli chodzi o oświatę to wszystko zaczęło ok. 

27, więc nie wydaje mu się, aby można było robić to wstecz, kiedy nie było ogłoszonej tej 

pandemii. Powiedział, że jest to przekładanie z jednej kieszeni do drugiej. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że zdaje sobie sprawę z tego, że pomoc państwa jest dosyć zakrojona, ale 

pyta skąd wzięły się te terminy, dlaczego od kwietnia, a zwolnienia z ZUS – u są za marzec. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że od 27 marca dopiero było zaskoczenie czymś takim, czego nigdy nie było. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 

Powiedział, że jeśli chodzi o sesje on-line to te, które obywały się do 31 marca były w sumie 

nielegalnymi, ale Wojewoda powiedział, że nie będzie tego usterkował, wszystkie podjęte 

uchwały będą przyjmowane i nawet wpływające skargi, czy zażalenia na treść podjętych 

uchwał nie będą rozpatrywane. Zwrócił uwagę, że dopiero po 31 marca można było organi-

zować sesje on-line zgodnie z prawem. Zapytał, czy czekają na odpowiedź.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że chciała by wiedzieć jak będzie wyglądała ta kontrola. Zwróciła uwagę, że 

można przejść od następnego punktu, a później wrócić.   

 

Ad. 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2020-2023. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poprosił pana Dyrektora o wypowiedź w tej materii.  

 

 

 



22 
 

Grzegorz Chochla – Dyrektor OPS  

Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały. Powiedział, że ustawodawca w 2011 roku 

podniósł do bardzo wysokiej rangi sprawy pomocy rodzinie, a w szczególności jej podstawo-

wej funkcji opiekuńczo – wychowawczej wobec dzieci. Zwrócił uwagę, że zostało to zrobio-

ne przez uchwalenie ustawy o pomocy rodzinie i systemie pieczy zastępczej, w której zawarto 

szereg zadań zarówno dla organów państwowych jak i samorządowych, w tym podstawowe 

zadania dla gminy. Poinformował, że jednym z tych zadań jest opracowanie i przyjęcie trzy-

letniego gminnego programu pomocy rodzinie. Zwrócił uwagę, że program ten został przygo-

towany, przedstawiony i prosi o jego podjęcie. Wyjaśnił, że zawiera on zadania, które gmina 

może zrobić mając na uwadze zasoby jak również są to zadania wyszczególnione w ustawie  

o pieczy. Poprosił o ewentualne pytania.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Odniosła się do informacji zawartej na stronie 6 tego programu, odczytała fragment dotyczący 

zauważalnego wzrostu świadczenia wychowawczego oraz braku umiejętności zarządzania 

budżetem. Zapytała jak się to przejawia.  

 

Grzegorz Chochla – Dyrektor OPS  

Zwrócił uwagę, że rodzina ma zwiększone środki, ponieważ 500+ spowodowało dużą popra-

wę w sytuacji finansowej rodziny, ponadto od ubiegłego roku rodziny otrzymują 500+ na 

pierwsze dziecko, ale nie ma to nic wspólnego z pewną dysfunkcją związaną z wykorzysty-

waniem tych środków np. ktoś otrzyma sporą kwotę, ale wyda ją w jednym dniu niekoniecz-

nie na rzeczy niezbędne i potrzebne. Powiedział, że zadaniem przede wszystkim asystenta 

rodziny jest pobyt w tej rodzinie i uczenie jej zwykłego życia, tłumaczenia, że środki są po-

trzebne przez 30 dni, że ważne jest opłacenie rachunków, że dzieci muszą być ubrane, nakar-

mione i czyste i na tym polega pomoc pracownika socjalnego, a przede wszystkim asystenta 

rodziny. Poprosił, aby mu uwierzyć, że są takie rodziny, którym każde środki nie pomogą, 

ponieważ nie wiedzą, co z nimi zrobić    

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XXII/175/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za, (protokół z imienne-

go głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Udzielił głosu pani Marii Kulig, poprosił o bardzo krótkie wystąpienie, ponieważ Rada pracu-

je w szczególnych warunkach.  

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” 

Powiedziała, że Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Dom” pozwolił sobie skierować pismo celem 

ponownego zweryfikowania umowy użyczenia lokalu pod Przychodnią Zdrowia w celu usta-

lenia realnych i możliwych do poniesienia opłat za media przez Stowarzyszenie „Nasz Dom”. 

Poinformowała, że opłata za lokal, która jest fakturowana, co miesiąc wynosi 1329 zł i jest to 

czynsz. Stwierdziła, że niemożliwością jest to do udźwignięcia przez Stowarzyszenie, dlatego 

zwróciła się do Dyrektora MZGKiM o anulowanie, co otrzymano za rok poprzedni. Zwróciła 

uwagę, że pół roku już urzędują w lokalu, ale sprawa jest nieuregulowana, ponieważ za ener-

gię, wodę i ścieki Stowarzyszenie płaci na postawie wystawionych faktur, a z tego lokalu ko-

rzystają również inne grupy i stowarzyszenia, które na dzień dzisiejszy oprócz wędkarzy jesz-

cze nie uiściły ani złotówki. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy całość za media ponosi Stowa-
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rzyszenie i jest to kwota 2230 zł w roku bieżącym. Zwróciła uwagę, że pewnie nie wzbudziło 

by to jakiegoś wzruszenia, gdyby nie ostatnia faktura za energię elektryczną opiewająca na  

504 zł oraz woda i ścieki za kwiecień na kwotę 35 zł, gdzie wcale ich nie było. Powiedziała, 

że dla porównania przedstawiła pismo, gdzie budują ośrodek w Kosarzyskach i najwyższa 

faktura jaką zapłaciła kiedy pracownicy pracowali bardzo intensywnie i ta energia była zuży-

wana to było 486 zł za dwa miesiące, natomiast tutaj jest do uregulowania 504 zł. Stwierdziła, 

że jest to nie do przyjęcia. Nadmieniła, że będąc we wtorek na Komisji dowiedziała się, że 

pozostałe Stowarzyszenia i grupy formalne bądź nieformalne działające na naszym terenie 

korzystające z mienia gminnego nie płacą w ogóle ani za czynsz, ani za media. Powiedziała, 

że pyta dlaczego skoro nawet świetlice profilaktyczne, które działają w świetlicach wiejskich 

czy szkołach też nie płacą. Zapytała, dlaczego Stowarzyszenie mające na sobie taki ciężar 

budowy ośrodka za kwotę 2,5 mln zł, którego na dzień dzisiejszy jeszcze ciągle para się  

z nieuregulowaną sprawą czynszu, gdzie miesiąc w miesiąc przychodzi faktura na 1329 zł, 

której nie są w stanie uregulować i media, na które wyrazili zgodę, ale ta ciągła podwyżka  

i naliczanie nie wiadomo za co, tym bardziej że są tylko dwa razy w tygodniu po dwie godzi-

ny, więc sami państwo radni przyznają, że coś jest nie na rzeczy. Poinformowała, że skiero-

wała wniosek o ujęcie Stowarzyszenia w tegorocznym budżecie na zapewnienie wkładu wła-

snego, ponieważ w tym roku przystąpili do drugiego etapu dofinansowania z Pefronu na bu-

dowę ośrodka. Powiedziała, że w tym roku Stowarzyszenie potrzebuje 200 tys. zł wkładu. 

Zwróciła uwagę, że w zeszłym roku rozumieli sytuację w gminie i Stowarzyszenie samo po-

niosło wkład własny w kwocie 250 tys. zł ale w tym roku jest to nie do udźwignięcia. Zapyta-

ła, dlaczego Stowarzyszenia nie ma w budżecie, skoro już praktycznie widać koniec budowy  

i ten ośrodek mógłby funkcjonować, a podopieczni mieliby zajęcia. Zadała pytanie, dlaczego 

w ostatnim czasie Fundacja Rozwoju Regionów, która współpracuje z naszą gminą i nie tylko 

poinformowała telefoniczne, że gmina rezygnuje z partnerstwa w projekcie na opiekę odcią-

żeniową przez półtora roku, ponieważ nie ma na wkład własny, który na półtora roku wynosi 

36 tys. zł łącznie, czyli 2 tys. zł miesięcznie. Zwróciła uwagę, że od nowego roku ruszyła by 

ta opieka, ponieważ Stowarzyszenie jest w stanie doprowadzić do tego, aby parter był już 

przygotowany do użytkowania. Stwierdziła, że dla porównania wkład własny 108 tys. zł Sto-

warzyszenie jest w stanie ofiarować pracy wolontariatu. Zwróciła uwagę, że gmina chce sce-

dować te 36 tys. zł na Stowarzyszenie, ale jest to nie do udźwignięcia. Powiedziała, że bom-

bardują ich faktury z użyczenia lokalu, z którego będą musieli zrezygnować, bo nie są w sta-

nie tego udźwignąć, ponieważ płacą również faktury za energię w Kosarzyskach, budynek 

jest ubezpieczony i wszystkie te kwoty Stowarzyszenie ponosi z funduszy, na które pracują 

intensywnie pro bono. Poprosiła, aby ich zrozumieć, ponieważ wykonują zadanie gminy, nie-

pełnosprawni i seniorzy to są mieszkańcy gminy, więc prosi, aby wyobrazić sobie, że teraz 

eliminuje się grupę, którą oprócz Stowarzyszenia nikt się nie przejmuje. Zwróciła uwagę, że 

teraz jest okres epidemii, wszyscy są niezadowoleni, ponieważ mają ograniczone możliwości 

spotkań, a osoby niepełnosprawne mają te ograniczenia całe życie i muszą funkcjonować. 

Stwierdziła, że skoro pojawiło się światełko w tunelu i Stowarzyszenie może zapewnić im 

opiekę i ten budynek może ruszyć przy minimalnej pomocy z Urzędu, to czemu tego nie czy-

nić. Zwróciła uwagę, że przyszła po to, aby poinformować radnych jaka jest sytuacja. Powie-

działa, że weszli w dużą kampanię „Kilometry dobra”, ze względu na epidemię nie można jej 

kontynuować, jest to robione internetowo i jeśli wchodzi się na stronę Stowarzyszeni to wi-

dać, że nawet w czasie epidemii potrafią pracować, ale jest to wszystko jeszcze za mało. 

Zwróciła uwagę, że nie wyciąga ręki po coś, co się im nie należy, ale prosi o pomoc tym oso-

bom i uważa, że taki ośrodek w każdej gminie powinien być, ponieważ nie wiadomo, czy 

wychodząc z tej sali ktoś nie będzie należał do tej grupy osób, które takiej pomocy potrzebu-

ją. Podziękowała za uwagę, prosząc o wyrozumiałość i podjęcie odpowiednich uchwał.    
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Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że najbardziej zastanawiające jest to, o czym mówi pani Maria, ale użyła ona po-

równania do świetlic profilaktycznych, ale te świetlice działają na organizmie szkoły, są to 

dzieci do niej uczęszczające i te zajęcia są w ramach tego typu zajęć i profilaktyki.  

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” 

Zwróciła uwagę, że zajęcia są w soboty i szkoła jest czynna.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jak najbardziej się zgadza z tym co mówi pani Maria, ale akurat świetlice pro-

filaktyczne działają na innym organizmie. Stwierdził, że najbardziej zastanawiające jest to, że 

wedle tego, co pan Burmistrz wielokrotnie opowiadał zadziwiające jest to, że gmina nie 

udzieliła pomocy w zeszłym roku skoro w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej jest nad-

wyżka operacyjna ponad 2 mln zł, więc to, że gmina ma zadłużenie to była nieprawda. Zwró-

ciła uwagę, że wiadomo, iż jest to związane z tym, że pan Burmistrz nie realizuje pewnych 

inwestycji strategicznych, które miały być robione i powstała taka nadwyżka, którą można się 

bawić i niestety pan Burmistrz to robi. Zapytał, dlaczego w związku z tym, że ta nadwyżka 

powstała taka sytuacja ma miejsce. Zwrócił uwagę, że jeśli są tam cztery Stowarzyszenia, 

które korzystają to jak ze strony Urzędu wygląda podział odpowiedzialności, kto tym zarzą-

dza i chciałby to wiedzieć.  

 

Jan Toczek – Radny  

Podziękował pani Marii za przedstawienie sytuacji w jakiej znalazło się Stowarzyszenie. 

Zwrócił uwagę, że Rada nie podejmowała żadnej uchwały odnośnie przekazania tego po-

mieszczenia po ZEAS – ie, była to decyzja pana Burmistrza i tak naprawdę to on namaścił 

Stowarzyszenie jako gospodarza, więc jest tutaj jakieś nieporozumienie między stowarzysze-

niami, ponieważ dlaczego to pomieszczenie użytkują wszystkie cztery stowarzyszenia,  

a koszty ma pokryć tylko jedno.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że zarządcą tego jest MZGKiM i Dyrektor jest zobowiązany do podpisania 

umowy. Odnosząc się do tego, co powiedział Radny Toczek zwróciła uwagę, że ta sytuacja 

powinna być przejrzysta i klarowna, ponieważ jest Stowarzyszenie „Nasz Dom” jako główny 

najemca może udzielać go także innym stowarzyszeniom, ale skoro są ponoszone koszty to 

powinno być sprecyzowane na jakich zasadach to rozliczać. Powiedziała, że jest to niespra-

wiedliwe, że nagle wszyscy będą z tego korzystali, bo jest za darmo, a te koszty ponosi tylko 

jedna grupa. Zwróciła uwagę, że z terenu naszej gminy osoby niepełnosprawne są dowożone 

do Muszyny i Cyganowic i jeśli w Kosarzyskach powstanie ta świetlica to nie trzeba będzie 

ich tam dowozić i czy wtedy tej kwoty nie można by przeznaczyć na ten wkład i czy to by 

tego nie pokryło, zmienił by się tylko odbiorca tej usługi.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy pan Burmistrz ma coś do powiedzenia w tej materii.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz   

Powiedział, że nie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jeśli mają rozwiązać problem to trzeba na ten temat porozmawiać, ponie-

waż tak nie da się tej sprawy załatwić. Zapytał jaka jest ta umowa, ponieważ jako radny 
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chciałby ją poznać. Powiedział, że nie wie, być może inni radni wiedzą to udzielili by tej od-

powiedzi.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że Rada nie podejmuje żadnej uchwały w tej materii, pani Maria poprosiła, że 

chce przekazać informację i została ona udostępniona, ponadto Burmistrz już kolejny raz ma 

taka informację i decyzja należy do niego. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Poprosiła, aby przy okazji kolejnej Sesji można było wprowadzić to jako punkt i się temu 

przyjrzeć.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powrócił do dyskusji na temat punktu 3.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Powiedziała, że po konsultacji z panią Lach jeśli chodzi o uchwałę w sprawie ulg w spłaci 

należności o charakterze cywilnoprawnym to ustawa została opublikowana 31 marca, 18 

kwietnia zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograni-

czeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i dla organu stanowiącego 

pojawiła się decyzja o wprowadzeniu ulg w spłacie. Zwróciła uwagę, że to do Rady należy  

w jakim będzie to okresie, skoro jest to rozporządzenie z kwietnia to może ono obejmować 

najwcześniej kwiecień. Powiedziała, że propozycja jest do maja, ale cały czas trzeba mieć na 

uwadze, że są to dochody budżetowe. Zwróciła uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie, po-

nieważ nie wiadomo, ile ten stan potrwa, czy nie podjąć uchwały zmieniającej i zmienić okres 

jej obowiązywania.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że gospodarka się otwiera.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik 

Powiedziała, że jeśli chodzi o ilość podmiotów, może to dotyczyć ok. 16 podmiotów w naszej 

gminie.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że zadała jeszcze pytanie na temat przeprowadzania kontroli oświadczeń 

składanych przez przedsiębiorcę w celu uzyskania ulg i zapytała, czy gmina ma upoważnienie 

do przeglądania takich dokumentów.  

 

Zofia Kulig – Skarbnik  

Poinformowała, że gmina ma prawo kontrolować i dochodzić swoich należności w terminie 

trzech lat, nawet ustawa o finansach publicznych mówi, że jednostki samorządu terytorialne-

go powinny dochodzić swoich należności. Zwróciła uwagę, że jeśli taka możliwość nie była 

by zawarta w uchwale to nie wie, czy organ nadzoru nie uchylił by takiej uchwały, po drugie 

gmina powinna wykorzystać taką możliwość, jeśli będzie taka potrzeba.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały z punktu 3.  
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UCHWAŁA NR XXII/174/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za, (protokół z imienne-

go głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 5. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi. 

 

Mariusz Lis – Radny 

Poprosił o krótkie wyjaśnienie jakiego powodu jest ono usuwane.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz czytał uzasadnienie.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że nie do końca to wynikało z niego. Stwierdził, że podejrzewa, iż jest ono 

uschnięte.  

 

Dariusz Chorużyk – Burmistrz  

Powiedział, że jest ono uschnięte. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Podziękował za odpowiedź.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

UCHWAŁA NR XXII/176/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za, (protokół z imienne-

go głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 6. Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 2111/173. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że dyskusja była szeroka, więc proponuje, aby przystąpić do głosowania.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że rozumie, iż jest to na polepszenie warunków istniejącej działki wniosko-

dawcy, ale niepokoi go, iż jest to w trybie bezprzetargowym, a jest to działka 24a. Stwierdził, 

że rozumie jeśli były by to 3 lub 4a na polepszenie i zadbanie o teren gminy, ale jest to dział-

ka 24a. Zapytał, czy nie można by było zrobić tego w trybie otwartym. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy dobrze rozumie, że jest to działka leśna. Zwrócił uwagę, że w związku z tym 

cały operat jeśli chodzi o Zakład Leśno - Drzewny zostanie zmieniony, czyli nasze zasoby 

lasu zostaną pomniejszone o 25a. Stwierdził, że nie ma opinii Osiedla, ponadto zgodnie z pi-

smem, które przedrwił pan Osiedlowy jest temu przeciwny, można to odłożyć w czasie i jak 

będzie opinia obecnej Rady Osiedla i nawet jeśli opinia byłaby negatywna to może być sprze-

daż tej działki. Poprosił, aby zachować jakiś porządek prawny. Zwrócił uwagę, że nawet jeśli 

byłaby opinia negatywna to pan Burmistrz i tak zrobi, to co uważa bo takie ma prawo.  
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Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu zapisane jest, iż przedmiotowa działka jest zabudowana 

budynkiem gospodarczym i częściowo mieszkalnych i jej sprzedaż pozwoli uregulować stan 

prawny własności, więc chciała by zapytać o to samo, co Jan Toczek, czyli o tryb bezprzetar-

gowy. Powiedziała, że jeżeli na tej działce stoi częściowo czyjś dom oraz dodatkowo budynek 

gospodarczy to chciała by zapytać z ilu lat jest ten stan, ponieważ ona słyszała, że sytuacja tak 

przedstawia się od kilkudziesięciu lat ten dom jest częściowo wybudowany na tej działce,  

o którą się wnioskuje. Zapytała jakiego rodzaju jest ten budynek gospodarczy i chciałaby, aby 

pan Rec to przedstawił.   

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że ten budynek stoi na terenie gminy i zapytał, czy ten pan płaci dzierżawę, czy 

ten budynek jest wybudowany legalnie, czy nielegalnie.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zapytała, co w sytuacji gdy byłby przetarg otwarty, jeżeli ten pan ma tam częściowo dom  

i czy pan Rec mógłby to wyjaśnić. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy na tej działce jest usadowiony dom i zabudowania gospodarcze.  

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM   

Poinformował, że z mapy wynika, że jest to budynek gospodarczy i częściowo mieszkalny.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zapytała z jakiego roku jest to budynek.   

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Powiedział, że tego nie wie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że podejrzewa, iż jest to jeszcze po rodzicach. Zapytał, czy nie mogą oni tego 

przejąć przez zasiedzenie i wtedy gmina nie dostanie ani złotówki. 

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM  

Powiedział, że mogła by być taka forma zrobiona przez wnioskodawcę.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że nie musi być to 25a, ponieważ ten dom zachodzi i można dokonać podziału, 

uregulować ten stan i nie pomniejszać o 25a areałów lasu gminnego.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Poprosiła o uszczegółowienie, co znajduje się na tym obszarze i jaka jest na dzień dzisiejszy 

najmniejsza ilość jaką można by temu panu wydzielić z tego terenu.  

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Zwrócił uwagę, że musiał by się wypowiedzieć geodeta. 

 

Justyna Dryng – Radna  

Zapytała, co znajduje się na tym terenie, ponieważ padło stwierdzenie, że las. 
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Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że 25a lasu.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że na pewno nie 25 a lasu, ponieważ jest tam jeszcze budynek gospodarczy.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że zachodzi on minimalnie.   

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM  

Powiedział, że ta działka 2111 ma dziwny charakter, że w większości jest lasem, chociaż  

w wielu przypadkach są i drogi i polany, ale w ewidencji gruntów jest lasem.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy tam wcale nie ma drzew. 

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM  

Poinformował, że część lasu jest.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że w gminie są takie nonsensy i nikt do tej pory tego nie reguluje. Zwrócił uwagę, 

że droga powiatowa do Kosarzysk również jest na terenie leśnym. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że również na Wierchomli. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że nikt do tej pory nie próbował tego jakoś uregulować, leży w jednej potężnej 

działce i jakiekolwiek działania są ograniczone przez to, że jest to las.   

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że mowa jest o dwóch różnych rzeczach, ponieważ droga jest drogą, a tutaj są 

24a gruntu, na którym znajduje się las i postawiony budynek jest na terenie działki gminnej. 

Zapytał, czy jest on rzeczywiście spadkiem po rodzicach, czy powstał on w niedługim czasie  

i został nielegalnie wybudowany oraz kto wydał zgodę na to, aby on był na terenie gruntu 

gminnego, czy był to ZLD, czy ówczesny Burmistrz.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że mowa jest o kilkudziesięciu latach.  

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że na mapie, która jest przedstawiona dla radnych jest zakreślony dość duży 

obszar, w którego 1/3 części znajdują się budynki, czyli gdyby była to ta część to było by to 

ok. 8a, a nie 24 i jeszcze w trybie bezprzetargowym. 

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Powiedział, że jest to dochodem gminy.  
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Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że oczywiście jest to dochód gminy, ale być może jest to teren leśny, radni 

wielu rzeczy nie wiedzą i jest wiele zapytań. Powiedział, że być może nie ma tam drzew, ale 

jak to wygląda to on nie wie. Stwierdził, że w Urzędzie jest geodeta i istnieje możliwość wy-

dzielenia niezbędnej powierzchni do uregulowania, a nie 25a. Powiedział, że według niego 

jest zbyt dużo niewiadomych i popiera to, co powiedział pan Toczek, aby odsunąć to do na-

stępnej Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że już było głosowanie i ta uchwała nie została zdjęta z porządku obrad.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że tylko nad punktami.  

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że porządek obrad został już przyjęty przez Radę, więc proponuje, aby zagłoso-

wali i radni wypowiedzą się, kto jest przeciw tej uchwale, a kto jest za. Stwierdził, że jest wie-

le niejasności i jeśli radni mają czyste sumienia to zechcą to odsunąć na chwilę. Zwrócił uwa-

gę, że on nie twierdzi, że nie da się tego przeskoczyć, ale jest zbyt wiele niejasności, chociaż-

by fakt, że radni otrzymali materiały 11 maja, ludzie wracają po pracy i mają tak naprawdę 

dwa dni na zapoznanie się z dokumentacją. Powiedział, że dzisiaj jest to procedowane i rów-

nież wszystko nie jest wyjaśnione, pan Rec mówi, że może geodeta wiedział by więcej  

i mógłby to przedstawić. Zwrócił uwagę, że nie wiadomo czy tam jest las, czy pastwiska, on 

twierdzi, że las, ponieważ tak jest zaznaczone.  

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Zwrócił uwagę, że gdyby udało się wyświetlić to on ma mapę satelitarną, na której widać, co 

jest zadrzewione i gdzie są budynki.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że wnioskuje o przedstawienie opinii obecnej Rady Osiedla, jeśli nawet ona bę-

dzie negatywna to radni i tak podejmą decyzję tak jak będą chcieli i Burmistrz wytłumaczył 

dlaczego tak może zrobić. Stwierdził, że niepokoi go fakt, że osiedlowi nie otrzymują mate-

riałów na Sesję, nie wiedzą co i jak, wydzwaniają, pytają. Powiedział, że to dotyczy wszyst-

kich, ponieważ Sołtys Łomnicy również nie dostał papierów, a teraz w tej dobie pandemii 

tym bardziej powinni być lepiej informowani, gdyż nie ma Komisji, wielu kwestii się nie wie. 

Poprosił o przekazywanie im tych materiałów. Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że nie ma 

tej opinii to powinno się zrobić tak jak proponuje pan Radny Toczek.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że jego również to zastanawia, ponieważ nie ma wyceny tego lasu, nie wia-

domo jaki jest to las, jak zasobny w drzewostan, a sam las ma również swoją wartość. Stwier-

dził, że wydaje się mu, iż procedowanie nad tym punktem chyba nie powinno mieć miejsca. 

Poprosił o inne głosy, czy podejmować decyzję w sprawie tej działki, czy przełożyć ją na na-

stępną Sesję.   

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Powiedział, że skoro są wątpliwości to proponuje, aby poczekać, zrobić wycenę i sprawa bę-

dzie jednoznaczna.  
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Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy wycenę można robić bez Rady. 

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Powiedział, że można zaryzykować, ale wiadomo, że będą to koszty.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że wycena to nie są jakieś wielkie koszty. 

 

Włodzimierz Rec – inspektor UM 

Powiedział, że ok. 1000 zł.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę na to, ile kosztuje 1 kubik drewna, a jedna jodła może mieć 2,5 kubika.   

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zaproponował, aby dopisać do tej uchwały, że drzewo, które znajduje się na tej działce ZLD 

wycina przed sprzedażą.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że bardziej czytelne będzie jeśli na następnej Sesji będzie podejmowana uchwała 

w tej sprawie. Postawił wniosek o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały, proponując głoso-

wanie w tej sprawie. 

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że porządek obrad został poddany pod głosowanie i został przyjęty, więc te-

raz proponuje, aby zagłosować nad uchwałą i ją odrzucić. Stwierdził, że wtedy nie będzie 

łamana procedura i ustawa o samorządzie.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że jeśli zostanie ona oddalona całkowicie to nie będzie miała racji bytu. 

 

Jan Toczek – Radny  

Powiedział, że nie, ponieważ może ona być przygotowana na kolejną Sesję z szerszym wyja-

śnieniem, jest ona odrzucana tylko dzisiaj, a nie całkowicie.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że jej zdaniem bez sensu było odrzucanie porządku obrad na początku, po-

nieważ nie toczyła się jeszcze dyskusja. Powiedziała, że teraz w toku zaznajomiono się z fak-

tami, poproszono pana Reca o wyjaśnienie sytuacji, jest ona teraz jasna i wiadomo, ile jest 

wątpliwości. Powiedziała, że byłaby za tym, aby jej teraz nie odrzucać, jeśli nie może być ona 

dalej procedowana, ale w tym momencie kiedy już wiadomo, że są wątpliwości, nawet ona 

może złożyć wniosek formalny o wykreślenie tego punktu, a zajęcie się nim na następnej Se-

sji pod warunkiem, że pan Rec przygotuje te informacje, o które prosili.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedziała, że na początku był zgłaszany wniosek formalny i musiał poddać go pod głoso-

wanie, ponieważ dotyczył porządku obrad. Ponownie postawił wniosek o skreślenie tego 
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punktu z porządku obrad. Stwierdził, że ma wątpliwości, czy dwukrotnie można to zrobić 

jednym wnioskiem.  

 

Wiesław Keklak – Radny  

Powiedział,  że można to zrobić na początku i przed samym głosowaniem.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podał pod głosowanie wniosek zdjęcie z porządku obrad punktu 6 w sprawie sprzedaży dział-

ki 2111/173. 

 

Wniosek przyjęto tj. 11 – za, 2 – wstrzymujące się (protokół z imiennego głosowania sta-

nowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 7. Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 1507/5.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi. 

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXII/177/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za, (protokół z imienne-

go głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 8. Uchwała w sprawie zmiany gruntów. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że była dyskusja, więc proponuje głosowanie. 

 

Justyna Deryng – Radna  

Zapytała, czy Radna, której dotyczy ta uchwała ma się wstrzymać się od głosu, czy nie gło-

sować.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że powinna się wstrzymać, ponieważ dotyczy to jej interesu prawnego. 

 

Justyna Deryng – Radna 

Zapytał, czy wstrzymać się, czy nie głosować.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że powinna nie brać udziału w głosowaniu.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że sytuacja jest analogiczna, jest pozytywna decyzja Osiedla, ale również nie 

wiadomo jak wygląda ta wycena, ile jest drzewa i jak to będzie wyglądało. Zwrócił uwagę, że 

na pewno radnym łatwiej byłoby podejmować decyzję gdyby wiedzieli jaka jest to zamiana, 

jaki drzewostan, ile kubików drewna, ile do zapłacenia i byłoby to czytelne.  
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Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że wnioskodawcy pokryją różnicę i nastąpi rozliczenie zamiany. 

 

Jan Toczek – Radny  

Zwrócił uwagę, że jest deklaracja ze strony wnioskodawców.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że będzie wycena i będą musieli dopłacić. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Zapytał, czy dobrze rozumie, że nie ma opcji, że nie będzie wyceny.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Powiedziała, że musi być, ponieważ w uchwale jest napisane, że rozliczenie zamiany nastąpi 

przez porównanie wartości zamienianych nieruchomości i wnioskodawcy będą ponosili koszt 

tego. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zwrócił uwagę, że tutaj akurat nie ma wątpliwości, ponieważ skarpę, którą oni otrzymują 

zmienili na teren, który był równy. Poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

UCHWAŁA NR XXII/178/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za, 3 – wstrzymujące się, 

1 - nieoddany (protokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego proto-

kołu).  

 

Radna Ewa Liber nie oddała głosu, ponieważ uchwała dotyczyła jej interesu prawnego.  

 

Ad. 9. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jakieś uwagi. 

 

Nie było uwag. 

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXII/179/2020 – przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za, (protokół z imienne-

go głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

 

 

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA 

 

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

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że kiedyś na moście garbatym znajdował się znak zakazu wjazdu motocykli 

i innych pojazdów, ale obecnie tego znaku nie ma i dochodzi do tego, że nie tylko przejeżdża-

ją jakieś skutery, ale ostatnio przejeżdżały nawet quady. Poprosiła, aby ten znak wrócił i aby 

może były patrole policji, które będą temu zapobiegać. Zwróciła uwagę na obecną sytuację  
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w kraju oraz na świece, a gmina utrzymuje się z turystyki i z tego, co widziała w internecie 

wiele gmin przygotowuje się do tego, aby przeciągnąć turystów, którzy dawniej jeździli za 

granicę, a teraz będą chcieli zostać w kraju. Zapytał, czy gmina rozważa jakąś strategię  

w kierunku pozyskania tego turysty i aby gmina mogła mieć wpływy z opłaty uzdrowiskowej 

i miejscowej.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zwrócił uwagę, że wiele osób zadaje mu pytania, co było powodem zwolnienia Wiceburmi-

strza Dariusza Reśki. Poprosił o udzielenie takiej informacji, jeśli to nie stanowi tajemnicy 

służbowej. Nadmienił, że nie udało się mu przebić z pomysłem, aby w ramach trasy rowero-

wej Eurovelo pociągnąć trasę od Osiedla Żywczaki po Osiedle Nawsie, gdzie nie ma chodni-

ka, dzieci chodzą asfaltem do szkoły, a tam poruszają się autobusy, tiry, samochody osobowe, 

dostawcze i zagrożenie jest wielkie.      

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwracając się do Przewodniczącego Rady, któremu nie ufa, ponieważ na tę funkcję awanso-

wał podstępnymi metodami Burmistrza. Powiedziała, że podczas tajnego spotkania w DW 

„Beskid” bez obecności radnych opozycji, której nie ma, ponieważ jest tylko klub radnych, 

został zaklepany przyszły skład organów Rady, na Przewodniczącego Rady Burmistrz nama-

ścił Radnego Adama Musialskiego, a na Przewodniczących Komisji naznaczył swoich bli-

skich ludzi, którzy oficjalnie wierzyli, że nowy zrobi porządki w Mieście i Gminie. Powie-

działa, że te pierwsze poczynania nowego to zwykły gwałt na prawie samorządowym, uczest-

niczyła w takiej farsie osobiście poprzez zaproszenie, ponieważ radni mający pełnić te funk-

cje zostali wybrani na Sesji w późniejszym terminie. Stwierdziła, że jej zasadne wnioski for-

malne już podczas legalnych sesji dotyczących organizacji i kierowania, gdzie nagminnie 

łamano prawo i zasady prowadzenia obrad, zostały odrzucone odbierając jej prawa Radnego. 

Zwróciła uwagę, że dodatkowo ośmieszono ją w tzw. aferze mikrofonowej. Powiedziała, że 

Przewodniczący Rady nie zwraca uwagi na zasadność wniosku dotyczącego chuligańskiego 

wybryku trzykrotnego wyłączenia mikrofonu Radnego przez Burmistrza niezadowolonego  

z wypowiedzi pana Radnego Lisa, lecz zwraca jej uwagę na niewłaściwą wypowiedź odwra-

cając uwagę od meritum sprawy. Zacytowała wypowiedź, która jest użyta na nagraniu Sesji  

z 12 lutego. Zwróciła uwagę, że zachowania pewne siebie, mądrali nigdy nie były poparte 

informacją o ich wykształceniu, co było wielką tajemnicą. Zapytała, czym ma się chwalić 

Przewodniczący, który ukończył Wyższą Szkołę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. Fe-

liksa Dzierżyńskiego w szczególnym roku 1981, kiedy nie funkcjonowały inne uczelnie, bro-

niąc pracę dyplomową związaną z nielegalnym przekroczeniem granicy PRL – u. Stwierdziła, 

że resztę zgromadzeni muszą sobie dośpiewać sami. Stwierdziła, że ta prawie saga o dwóch 

takich, co ukradli nam prawo samorządowe jest rzeczywistością i sprawdza się bez udziału 

wróżki. Poinformowała, że otrzymuje dużo skarg i wniosków, że nic nie robi się w zakresie 

zmiany decyzji Burmistrza i Rady krzywdzącej samorząd Łomnicy Zdroju. Powiedziała, że 

nie zadowalają ich obiecanki o przesunięciu w budżecie, dlatego ponawia łomnicańskie pre-

tensje o ich uwzględnienie. Zapytała, za co pan Burmistrz tak każe Łomnicę, czy za nią, za 

pana Radnego Rusiniaka, Sołtysa Jarzębaka. Stwierdziła, że Burmistrz nie ujął na 2020 rok 

żadnych pieniędzy na Łomnicę, a mieszkańców jest ok. 2 tys. Powiedziała, że pisała do bu-

dżetu i prosiła, na co Burmistrz dał 5 tys. zł na osuwisko, gdzie już teraz w zmianie budżetu 

ich nie ma, a i tak by to na nic nie starczyło, nawet na plany. Zwróciła uwagę, że chciała po-

dziękować, ponieważ Burmistrz wymienił tę słynną drogę na Solisko, gdzie jest dziecko nie-

pełnosprawne i za to dziękuje. Wymieniła drogę na Kąty, gdzie jest duże osiedle 22 budynki, 

droga koło Łomniczanki, którą Burmistrz doskonale zna, są tam zagłębienia ze stojącą wodą. 

Zapytała, gdzie te płyty z odzysku z MZGK na chodnik do Szaforzy, gdzie jest szlak na Ła-
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bowską Halę i Wierchomlę. Zwróciła uwagę, że pan Burmistrz podpisywał pismo, że będzie 

to ujęte na rok 2020, 20 listopada otrzymała taką odpowiedź. Powiedziała o drodze Szaflary, 

chodnikach, a raczej powykręcanych płytach na chodnikach od sklepu Centrum w Łomnicy  

w dół, gdzie Burmistrz chwytał ją za słówka, że były one robione za komuny w czynie partyj-

nym. Zwróciła uwagę na chodnik w górę wsi, gdzie dzieci idą ulicą do szkoły i jest to bardzo 

niebezpieczne, ponadto odnowienie planu kanalizacji na górną część Łomnicy i jej wykona-

nie. Stwierdziła, że Burmistrz obiecywał na jednej z poprzednich Sesji, że zajmie się budową 

domu przedpogrzebowego, w sprawie którego złożyła 552 podpisy, ma to Burmistrz, Rada 

oraz Proboszcz. Powiedziała, że jest to konieczność i powtórzyła, że kończy się im pochówek. 

Poinformowała, że mieszkanki, które mają działki koło cmentarza umówiła z panem Recem, 

były wstępne rozmowy, dlatego pyta Burmistrza, czy coś się stało w tej sprawie. Zwróciła 

uwagę, że czeka na pisemną odpowiedź na jej zapytania. Zapytała, dlaczego osiedlowi i sołty-

si nie dostali pełnych materiałów na Sesję.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Stwierdził, że nie poniży się do poziomu, który reprezentuje pani Radna. Powiedział, aby pani 

Radna popatrzyła na życiorysy najbliższej rodziny, kim był jej obecny mąż.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że emerytury mu nie zabrali jak panu Przewodniczącemu i nie był donosi-

cielem, esbekiem, dzieci nie znalazły pistoletu w koszu na przystanku. Poprosiła, aby nie 

przesadzać.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że prowadził on szkolenia ideologiczne tutaj w gminie, ci którzy są starsi pamię-

tają.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Powiedziała, że pamiętają jak pan Przewodniczący siedział w więzieniu.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Poprosiła, aby zakończyć tę wymianę zdań. Powiedziała, że chciałaby się przychylić do tego, 

co powiedziała pani Adamuszek, być może kaplicę można odsunąć w czasie, gdyż nie jest 

najpilniejsza, ale chodzi o to, że kończy się to miejsce na cmentarzu, co było już wielokrotnie 

powtarzane. Stwierdziła, że tym bardziej jeśli są osoby chętne, które na określonych warun-

kach przekażą swoje grunty to uważa, że jest to sprawa pilna i należało by się nią zająć  

i przyjrzeć. Zwróciła uwagę, że w mieście również to miejsce będzie się niedługo kończyło  

i już planuje się gdzie ten cmentarz dalej kontynuować, a jeśli Łomnica ma możliwości zro-

bienia tego z tych działek obok to można by się w końcu tym zająć, ponieważ jest to trzecia 

lub czwarta prośba w tej sprawie. Stwierdziła, że kaplica może jeszcze chwilę poczekać, ale 

to trzeba było by zacząć załatwiać.       

 

Łukasz Maślanka – Radny  

Powiedział, że kilkakrotnie w ostatnim czasie przechodził kładką wiszącą i jest problem z jej 

nawierzchnią, ponieważ przy odśnieżaniu i posypywaniu prawdopodobnie solą nastąpiły po-

tężne wżery w tych blachach, które są pokryciem tego mostu. Stwierdził, że za chwilę może 

się stać nieszczęście, ponieważ jest to już o krok od przegnicia na wylot i przypuszcza, że 

rdza dokona dalszych rewizji w tym materiale. Powiedział, że jest to ostatni moment, aby to 

wypiaskować i zabezpieczyć porządną farbą, ponieważ za chwilę trzeba będzie to wymieniać. 

Poinformował, że nawierzchnia była wymieniana etapami, ale wiadomo, że jest to karkołom-
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ne zadanie, gdyż jest to most nad rzeką i nie jest to łatwe. Zwrócił uwagę, że ludzie i dzieci 

nie będą mieli możliwości przechodzenia przez most, więc jest o bardzo poważna sprawa. 

Powiedział, że kiedyś była sprawa przyczółków, które również pękają i nadają sie do remon-

tu, ale ta sprawa jest jeszcze bardziej nagląca. Poprosił, aby pan Burmistrz wydał w tej spra-

wie jakieś polecenia służbom komunalnym, chyba, że musi być to jakaś zewnętrzna firma 

specjalistyczna.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o sprawę cmentarza to chyba każdy z siedzących na sali jest za 

tym, aby te działania zostały podjęte, ponieważ jest to niezbędne. Powiedział, że tak samo,  

a może i częściej, występuje o kanalizację w Zubrzyku, pozbierał podpisy, aby jakiekolwiek 

kroki zostały podjęte i chciałby zapytać pani Justyny, czy również jako Radna popiera to dzia-

łanie. Zwrócił uwagę, że nawet mieszkańcy Piwnicznej, którzy mieszkają w Rynku, a dojeż-

dżają do pracy do Krynicy mówią, że jest tam problem. Powiedział, że niestety taki problem 

występuje wszędzie, ponieważ część mieszkańców jest uczciwa i wywozi szamba, część nie, 

dlatego niezbędne jest podjęcie pierwszych kroków, nie mówiąc już o dokumentacji. Zwrócił 

uwagę, że można by zorganizować spotkanie, można poprosić Sołtysa, usiąść wspólnie i wy-

typować gdzie umieścić oczyszczalnię, jak rozwiązać problem. Powiedział, że oczywiście 

musiałby być jakiś specjalista jeśli chodzi o projektowanie, który umiał by doradzić, ponie-

waż nie każdy się na tym zna. Zwrócił uwagę, że trzeba zrobić pierwszy krok, czyli wytypo-

wać miejsce, gdzie ta oczyszczalnia mogła by być wykonana, jest to tak jak z budową domu, 

że od czegoś trzeba zacząć. Poprosił o jakieś działania, ponieważ mijają dwa lata i rozbija się 

o ścianę, mieszkańcy też dzwonią, mówią o tym na zebraniach i nic w tym kierunku nie idzie, 

a na razie nie ma żadnych kosztów dla gminy. 

 

Justyna Deryng – Radna 

Powiedziała, że uważa, iż powinni sobie zrobić osobną Komisję w tej sprawie, ponieważ pro-

blem kanalizacji jest nie tylko w Zubrzyku, są również inne dzielnice i trzeba by porozma-

wiać o tych możliwościach, zapoznać się z możliwościami źródeł finansowania i powoli  

z tym tematem ruszać. Zwróciła uwagę, że są to działania priorytetowe, a dodatkowo przyno-

szą gminie dochód, gdyż te osoby będą odprowadzały środki do budżetu. Stwierdziła, że na-

leży się zapoznać jakie są szanse realizacji tych zadań i w których latach gmina mogła by do 

nich przystąpić. Stwierdziła, że mówienie, że się tym zajmiemy to zawieszenie w powietrzu,  

a kiedy już są jakieś konkretne daty to wiadomo, czego się trzymać, przy czymś upierać i do 

czegoś dążyć.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powtórzył, że trzeba od czegoś zacząć.    

 

Justyna Deryng – Radna  

Stwierdziła, że mogą być środki, a gmina je przegapi.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że trzeba wyznaczyć jakieś miejsce, aby coś takiego było zrobione.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że trzeba zobaczyć kiedy będą środki, aby wiedzieć, ile gmina ma czasu, 

ponieważ może się okazać, że jest niewiele i trzeba bardzo szybko do tego przystąpić.  

 

 



36 
 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że środki unijne na tego typu inwestycje pomału się kończą i one nie są coraz 

większe, tylko coraz mniejsze. Zwrócił uwagę, że jeśli gmina nie może sobie poradzić z taki-

mi podstawowymi rzeczami to na pewno za parę lat nie będzie nas stać, aby z własnych środ-

ków budować kanalizację. Stwierdził, że jego zdaniem priorytetem jest teraz skorzystanie  

z tych środków i od tego trzeba zacząć. Powiedział, że jeśli gmina miałaby już tę działkę to 

można zlecić dokumentację, wiadomo, że będzie to trwało, ale już jakiś krok do przodu.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zaproponowała, aby taką pierwszą Komisję zrobić do miesiąca.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Powiedział, że jest za.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że radni mogli by wtedy również uzyskać informacje na temat realizacji 

Borownic i Międzybrodzia oraz przy okazji to omówić.   

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że pan Maślanka wspomniał o kładce, powiedział, że Urząd Dozoru Tech-

nicznego odbiera tę kładkę. Zapytał, czy w uwagach jest to zawarte, ponieważ robiąc taki 

remont można się podeprzeć na odbiorze tej instytucji.  

 

Łukasz Maślanka – Radny  

Zapytał, czy chodzi o ten poprzedni remont.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że jego zdaniem w Urzędzie jest taka informacja.  

 

Łukasz Maślanka – Radny  

Powiedział, że on nie jest fachowcem, ale trzeba aby było takiej informacji zasięgnąć, ponie-

waż nie są to jeszcze dziury na wylot, ale wszystko prowadzi do tego, że za chwilę tak będzie. 

Zwrócił uwagę, że trzeba by było wykonać jakąś ekspertyzę, czy to się nadaje do uratowania, 

remontu, czy już w tym momencie trzeba to wymieniać.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że być może te same uwagi, o których mówi pan Radny są zawarte w protokole  

i trzeba było by to sprawdzić, ponieważ co roku taki przegląd jest robiony.   

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zwrócił się do pana Burmistrza w sprawie gazyfikacji Wsi Łomnica Zdrój. Powiedział, że 

wie, iż było bardzo mało wypełnionych ankiet, ale postara się w najbliższym czasie donieść 

więcej. Poprosił pana Burmistrza o odwagę stwierdzając, że jest pewien, iż jeśli ludzie zoba-

czą, że coś się buduje to przystąpią, ponieważ gazyfikacja to bardzo dobra sprawa.  

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że jest winna radnym, aby odczytać odpowiedź, którą otrzymała od Woje-

wody na temat podjętej uchwały i jej skargi. Odczytała fragment pisma. Powiedziała, że nie 

wie, czy pan Przewodniczący otrzymał takie samo.   
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Mariusz Lis – Radny  

Stwierdził, że jest oburzony i zaszokowany sprawą przedszkola, ponieważ radni i Burmistrz 

stawiają się ponad fachowcami i dobrem mieszkańców. Powiedział, że podejmuje się decyzję 

na podstawie kłamstw pana Burmistrza, ponieważ na pewno nie są to merytoryczne, praw-

dziwe argumenty, nie zapoznają się z dokumentami i stanem faktycznym, nie wspominając 

już o prośbach mieszkańców. Zapytał, czy ktoś z radnych zapoznał się z dokumentacją i kore-

spondencją z Kuratorium odnośnie likwidacji przedszkoli i czy wiedzą, że Burmistrz uzyskał 

zgodę na likwidację przedszkola ponieważ nie dostarczył odpowiednich dokumentów. Zwró-

cił uwagę, że przedszkole zostało zlikwidowane pod pretekstem argumentu, że sanowi ono 

zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Stwierdził, że dziwnym zbiegiem okoliczności to osu-

wisko zostało przez pana Burmistrza zabezpieczone za kwotę ok. 14 tys. zł, natomiast tej do-

kumentacji pan Burmistrz do Kuratorium nie przesłał, pominął celowo ten fakt i Kuratorium 

czuje się oszukane. Zapytał, dlaczego Kuratorium nie otrzymało dokumentacji dotyczącej 

zabezpieczenia osuwiska. Zwrócił uwagę, że wygląda na to, iż ci, którzy piastują wysokie, 

specjalistyczne stanowiska według pana Burmistrza i radnych są głupcami, a tylko piwnicza-

nie zasiadają tutaj jako wysokiej klasy specjaliści i wiedzą wszystko najlepiej. Stwierdził, że 

nie można ograniczać wiedzy, jeśli przekazuje się jakąś informację Kuratorium to powinno 

się przekazać ją całą. Zwrócił uwagę, że jeśli osuwisko było zabezpieczone, nie stanowi za-

grożenia dla zdrowia i życia dzieci to nie można napisać, że stanowi. Zapytał, po co te koszty 

były poniesione, odpowiadając, że po to, aby zabezpieczyć. Zwrócił uwagę, że w momencie 

sprzedaży jeśli jest to niezabezpieczone osuwisko, stanowi zagrożenie to cena tego gruntu 

również będzie dla gminy niższa. Powiedział, że pan Burmistrz budował na kłamstwie kam-

panie wyborczą, referendalną również i teraz także jeśli chodzi o sprzedaż tej działki nie ma 

opinii, więc jest to manipulacja. Poinformował, że zgłasza stanowczy sprzeciw przeciwko 

takim działaniom. 

 

Justyna Deryng – Radna 

Powiedziała, że jeśli chodzi o skarpę i osuwisko to wiadomo, że stał tam kiedy budynek  

i osuwają się fundamenty, ale rozmawiała kiedyś z panią Barbarą, która mówiła, że mają tam 

być dokonane odwierty, aby sprawdzić jak wielki jest zakres tego osuwiska. Zapytała, czy 

można by ją poprosić, aby przedstawiła jaki jest stan tego osuwiska.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

W ramach sprostowania poinformował, że ma emeryturę wojskową, był oficerem kontrwy-

wiadu wojskowego i teraz to ujawnia. Powiedział, że trzeba rozróżnić, co to znaczy być ofice-

rem bezpieki, a oficerem kontrwywiadu wojskowego. Zwrócił uwagę, że może pani Radnej 

przedstawić legitymację emeryta wojskowego. 

 

Maria Adamuszek – Radna  

Zwróciła uwagę, że w internecie jest wszystko.   

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Powiedział, że pokaże dokument.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zaapelował, aby nie poniżać się do tego.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zaproponował, aby poprosić panią Paszkiewicz.  
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Justyna Deryng – Radna  

Powtórzyła pytanie.  

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM  

Poinformowała, że gmina otrzymała decyzję Powiatowego Nadzoru Budowlanego dotyczącą 

nakazu rozbiórki pozostałości muru nad przedszkolem.  

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że kiedyś było mówione, że gmina będzie się starała o środki na zabezpie-

czeni tego osuwiska.  

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM  

Zwróciła uwagę, że nie, ponieważ włączył się w to Nadzór Budowlany i jest to osuwisko  

w postaci osuwającego się muru, który będzie do usunięcia i osuwisko będzie wtedy zlikwi-

dowane.   

 

Justyna Deryng – Radna  

Zwróciła uwagę, że osuwały się tam również takie duże kamienie i zapytała, czy to również 

będzie jakoś zabezpieczone.  

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM 

Powiedziała, że jest decyzja, aby to wszystko usunąć.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że podejrzewa, że sam ten mur jest niewłaściwie wykonany. 

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM  

Zwróciła uwagę, że jest to stary fundament. 

 

Mariusz Lis – Radny  

Zwrócił uwagę, że wiadomo jak wyglądają te fundamenty, większość jest robione z tego po-

pradowego żwiru, nie było zbrojenia i zapytał, czy będzie to usunięte, gdyż sam ten mur stwa-

rza zagrożenie.   

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM  

Powiedziała, że zgodnie z decyzją trzeba będzie to usunąć.  

 

Mariusz Lis – Radny  

Poruszył kwestie drzew przy SP w Łomicy i zapytał, czy zostało to zlecone, czy ktoś już zaj-

muje się ich ścinką, ponieważ wiadomo, że komisja ze Starostwa była już w tej sprawie.  

 

Barbara Paszkiewicz – inspektor UM  

Poinformowała, że decyzja przyszła dzisiaj, musi się ona uprawomocnić.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania oraz czy pan Burmistrz udziela odpowiedzi.  

 

Bronisław Rusiniak – Radny  

Zwrócił uwagę na odpowiedź w jego sprawie.  
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Ad. 2. Zakończenie obrad Sesji.  

 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady  

Podziękował wszystkim za przybycie. Zakończył obrady.  

 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Adam Musialski 

 

 

 

Protokołowała 

Magdalena Nieć 

 

 

 


