
str. 1 

 

PROTOKÓŁ nr 21/16 

z XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

w dniu 11 marca 2016 r. 

 

XXI Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyła się 11 marca 2016 r.  

o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Jan 

Toczek. W Sesji uczestniczyło 12 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecni radni: 

Gargula Katarzyna, Piwowar Maria, Sikorska Kazimiera.  

 

CZĘŚĆ I - WSTĘPNA 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad. 
Przewodniczący Rady Jan Toczek dokonał otwarcia obrad Sesji. Przywitał przedstawicieli 

Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego: Dyrektora Józef Zygmunta, Zastępcę Dyrektora Janu-

sza Gerocha oraz Renatę Szczęsny, dziękując za przybycie, Burmistrzów, Radnych Miasta  

i Gminy, Radnych powiatowych, dyrektorów jednostek budżetowych, sołtysów oraz prze-

wodniczących zarządów osiedli. Odczytał porządek obrad Sesji. Zaproponował zmiany do 

porządku obrad polegające na wprowadzeniu dodatkowego punktu: 

 

„12. Uchwała w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji 

zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.” 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza zdejmuje się z porządku ob-

rad Sesji punkt „11. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.” 

 

Porządek obrad Sesji po zmianach przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.  

 

Protokół nr 19/16 z XIX Sesji oraz protokół nr 20/16 z XX Sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

Jan Toczek - Przewodniczący Rady  

Poinformował, że przed przystąpieniem do realizacji dalszych punktów programu chciałby 

wraz z Burmistrzem podziękować przedstawicielom Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego za 

pomoc w przywróceniu karetki pogotowia do Piwnicznej.  

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że starania o przywrócenie pogotowia trwały bardzo długo oraz, że jest wielu 

ojców tego sukcesu. Powiedział, że pogotowie cieszy się poważaniem i zaufaniem mieszkań-

ców, działa bardzo sprawnie, mieszkańcy czują się bezpieczniej. Odczytał treść podziękowa-

nia. Poinformował, że zostało również przygotowane podziękowanie dla pani Barbary Du-

szyńskiej, która nie mogła być obecna, podziękowanie zostanie złożone na ręce pana Radnego 

Włodzimierza Źrałki.  

 

Burmistrz oraz Przewodniczący Rady wręczyli kwiaty oraz pamiątkowe gadżety przedstawi-

cielom Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. 

  



str. 2 

 

Józef Zygmunt – Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego 

Wyraził słowa uznania i wdzięczności dla radnych powiatowych, powiedział, że ich praca jest 

bardzo konsekwentna. Stwierdził, że w tej sprawie zarówno Burmistrz jak i Radni MiG oraz 

radni powiatowi mówili jednym głosem. Powiedział, że stacja powróciła, ponieważ ze strony 

merytorycznej powinna być ona umiejscowiona właśnie w tym miejscu. Poinformował  

o słowach Wojewody, że dyskusja w sprawie powrotu podstacji do Piwnicznej jest dyskusją 

merytoryczną, a nie dyskusją polityczną. Na ręce Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady 

przekazał pamiątkowe grawertony i zapewnił o dalszej współpracy. Pamiątkowy grawerton 

otrzymała również pani Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM. Złożył życzenia zdrowia, 

owocnych obrad, oraz życzył dalszego rozwoju gminy. Powiedział, że odwiedzał Piwniczną 

wielokrotnie jako strażak, później samorządowiec i obecnie jako Dyrektor SPR oraz, że kibi-

cuje dalszemu jej rozwojowi. 

 

Stanisław Sułkowski – radny powiatowy 

Zwracając się do panna Józefa Zygmunta poprosił o drugą karetkę na dyżurze nocnym  

w szpitalu w Krynicy.  

 

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzy sesyjnej. 

 

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności między sesyjnej: 

 

- 1 lutego 2016 r. wraz z zastępcą Mariuszem Lisem, Sekretarzem Włodzimierzem Gruce-

lą oraz inspektorem Włodzimierzem Recem dokonane zostały oględziny budynku Urzędu 

Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój celem przygotowania zakresu prac remontowych. 

Ustalono, że remont przeprowadzony zostanie w części budynku na parterze obejmującej 

pokoje biurowe, salę narad, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty oraz część budynku 

na I piętrze obejmującą sanitariaty i pokój biurowy numer 10. Planowany zakres prac  

i przeznaczenie: sprawdzenie stanu ściany zewnętrznej od strony posesji sąsiedniej pod 

kątem zabezpieczenia przed wilgocią oraz ustalenie technologii izolacji, wyburzenie 

ścian dawnego pomieszczenia projekcyjnego i powiększenie pokoju numer 2, usunięcie 

podwyższenia w dawnej sali narad, wymiana płaskiego dachu nad sceną i wykonanie do-

świetlenia dachowego nad tą częścią pomieszczenia, wykonanie nowych sanitariatów 

wraz z pomieszczeniem gospodarczym, wykorzystanie przestrzeni pod schodami na skła-

dowanie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach, przebudowa sanitariatów na 

piętrze na dwa niezależne od siebie, remont klatki schodowej, zmiana przeznaczenia po-

koju numer 10 z biurowego na pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym, przekształ-

cenie byłej sali narad (pokój 1) na archiwum. Poinformował, że opracowany został szkic 

koncepcji remontu., natomiast kosztorys i harmonogram prac zostanie przygotowany w 

najbliższym czasie. 

 

- 5.02.2016 r. w odpowiedzi na wniosek Fundacji „Chrońmy Dziewięćsiła” reprezentowa-

nej przez p. Piotra Forysia gmina wyraziła zgodę na użyczenie terenu szlaku na propo-

nowanym odcinku 6 km i wykonanie wszystkich prac związanych z projektem konkur-

sowym „Małopolska Gościnna” na okres 15.03.2016 r. – 15.03.2021 r. Jednocześnie in-

formuję, że Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój może partycypować w kosztach projektu 

dofinansowaniem wysokości 40 tysięcy zł pochodzącym z Budżetu Miasta i Gminy. 

 

- 5.02.2016 r. Zastępca Burmistrza Mariusz Lis wziął udział w Gali Przedsiębiorczości 

pod nazwą „Sądecki Lider Biznesu” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe  

i Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego pod Honorowym Patronatem 
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Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej. W uroczystości 

tej uczestniczyli zaproszeni goście: sądeccy przedsiębiorcy, parlamentarzyści, radni Po-

wiatu Nowosądeckiego i radni Województwa Małopolskiego, członkowie władz Powiatu 

Nowosądeckiego i Powiatowej Rady Rynku Pracy, dyrektorzy Urzędów Pracy Woje-

wództwa Małopolskiego, dyrektorzy jednostek powiatowych i innych instytucji  

z terenu powiatu nowosądeckiego i Nowego Sącza, wójtowie, burmistrzowie, przedsta-

wiciele nagrodzonych firm. Spotkanie odbyło się w Hotelu „Perła Południa”  

w Rytrze. 
 

- 16.02.2016 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy odbyło się kolejne spotkanie  

w sprawie budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach. W spotkaniu 

uczestniczyli: Burmistrz Zbigniew Janeczek, Zastępca Mariusz Lis, Przewodniczący Ra-

dy Miasta Jan Toczek, Radni Rady oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Nasz Dom, Ma-

ria Kulig i Jolanta Adamczyk. 
 

- 17.02.2016 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy odbyło się comiesięczne spotkanie 

Burmistrza z wszystkimi pracownikami Urzędu. Zebrani zostali poinformowani  

o konieczności przestrzegania przepisów BHP, P-POŻ, oraz o planie przebudowy  

i modernizacji części budynku Urzędu. Zostali również pouczeni o konieczności termi-

nowego odpowiadania na wszystkie pisma wpływające do Urzędu oraz o obowiązku do-

chowania tajemnicy służbowej. 
 

- 18.02.2016 r. odbyło się spotkanie zorganizowane w Urzędzie Wojewódzkim  

w Krakowie, gdzie została podpisana umowa dotycząca zimowiska w formie półkolonii 

„Jeżdżę z głową” realizowana w okresie ferii zimowych roku szkolnego 2015/2016. Na 

terenie naszej Gminy uczestniczyła w nim grupa 40 uczniów szkół podstawowych, którzy 

przez dwa tygodnie uczyli się jazdy na nartach oraz poznawali zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące na stokach narciarskich. Została ona sfinansowana dzięki środkom pocho-

dzącym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, Urzędu 

Miasta i Gminy w Piwnicznej - Zdroju oraz Stacji Narciarskiej Dwie Doliny  

w Wierchomli. Z ramienia Gminy nadzorowała ją Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych i Narkomanii. 

 

- 19.02.2016 r. wraz ze swoim Zastępcą Mariuszem Lisem wzięliśmy udział w spotkaniu 

roboczo – konsultacyjnym, które odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy 

Piwniczna – Zdrój. Dotyczyło ono utworzenia transgranicznego szlaku kajakowo-

rowerowego pomiędzy Starą Lubowną i Nowym Sączem z uwzględnieniem gmin znajdu-

jących się na trasie szlaku. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele władz Sta-

rej Lubovni na czele z Alešem Solárem, Z-ca Burmistrza Miasta Muszyny, Z-ca Burmi-

strza Miasta i Gminy Stary Sącz, Wójt i Z-ca Wójta Gminy Rytro, oraz przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Przedstawiciele słowackiego miasta przedsta-

wili zebranym koncepcję utworzenia wspólnego transgranicznego szlaku kajakowo – ro-

werowego biegnącego od Starej Lubovni poprzez Gminy: Muszyna, Piwniczna – Zdrój, 

Rytro i Stary Sącz aż po Nowy Sącz, gdzie docelowo miałaby znaleźć się stacja końco-

wa. Inicjatywa ta oparta jest na doświadczeniach Słowaków związanych  

z dotychczas organizowanymi przez nich trzydniowymi spływami na tejże trasie. Po uru-

chomieniu szlaku kajakowo – rowerowego tego typu atrakcje byłyby dostępne sezonowo 

w okresie od wiosny do jesieni. Utworzenie tego szlaku związane będzie  

z koniecznością przeprowadzenia przez wszystkie Gminy szczegółowej inwentaryzacji 

związanej z dostępem do infrastruktury wodnej oraz przeanalizowaniem formalności 
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prawnych związanych z wykorzystaniem rzeki Poprad.Słowacy zaproponowali również 

wspólną promocję obecnie istniejących tras rowerowych na terenie Kraju Preszowskiego 

i Powiatu Nowosądeckiego. 

 

- 21.02.2016 r. wraz ze swoim Zastępcą oraz Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Ja-

nem Toczkiem uczestniczyliśmy w spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym, które odby-

ło się w remizie OSP w Piwnicznej – Zdroju. Wzięli w nim udział również: st. bryg. mgr 

inż. Paweł Motyka – zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-

żarnej w Nowym Sączu i Teodor Gargas – wiceprezes Związku Powiatowego Związku 

OSP RP w Nowym Sączu. W wyniku jawnego głosowania druhowie OSP Piwniczna – 

Zdrój wyłonili nowy Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej. 

 

- 21.02.2016 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej – Zdroju odbyło się 

zebranie mieszkańców osiedla Zawodzie. Wzięli w nim udział: Zastępca Burmistrza MiG 

Piwniczna – Zdrój Mariusz Lis, przewodniczący Rady Jan Toczek, oraz były dzielnicowy 

osiedla asp. szt. Wiesław Kozieński. Zebranie zorganizował i poprowadził Przewodni-

czący Zarządu Osiedla Zawodzie i radny Rady Miasta Krzysztof Długosz.  

W czasie zebrania asp. szt. Wiesław Kozieński poinformował zgromadzonych o tworzo-

nej na podstawie zarządzenia Komendy Głównej Policji mapy zagrożeń. Jednocześnie 

przedstawił procedurę zgłaszania potencjalnych miejsc zagrożeń bezpieczeństwa przez 

mieszkańców w oparciu o formularz przygotowany przez Komendę Główną. Wiele miej-

sca poświęcono również sprawom inwestycji na terenie osiedla Zawodzie. Mieszkańcy 

zgłaszali Zastępcy Burmistrza Mariuszowi Lisowi problemy, z którymi spotykają się na 

co dzień, dotyczących braku utwardzenia niektórych fragmentów dróg lub nie wystar-

czalnej przepustowości studzienek kanalizacyjnych. 

 

- 22.02.2016 r. z mojej inicjatywy w sali narad Urzędu Gminy w Piwnicznej – Zdroju od-

było się spotkanie konsultacyjne w sprawie programu rozwoju Uzdrowiska. Uczestniczy-

li w nim m.in.: Zastępca Burmistrza Mariusz Lis, Przewodniczący RMiG Jan Toczek, 

Radni, pracownicy merytoryczni Urzędu oraz p. Violeta Cisak z Pijalni Artystycznej  

w Piwnicznej – Zdroju. Zebrani debatowali nad możliwościami powiększenia atrakcyjno-

ści turystycznej bazy wypoczynkowej i sportowej Miasta Piwnicznej – Zdroju. Jedną  

z propozycji było wykorzystanie walorów Nakła, terenów zalewowych przy rzece Poprad 

oraz gruntów po dawnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wszelkie 

projekty muszą również uwzględniać fakt potencjalnego wykorzystania części tego tere-

nu pod budowę obwodnicy centrum Miasta. Muszą również wpisywać się w ogólny pro-

fil uzdrowiskowy Piwnicznej – Zdroju poprzez zwiększenie oferty turystycznej i wypo-

czynkowej. Odnośnie Nakła zaproponowano również: budowę lekkiej kładki pieszo – 

rowerowej łączącej je z drugim brzegiem Popradu, częściowe zagospodarowanie pod 

parking umożliwiający zmniejszenie ruchu samochodowego na terenie Rynku, utworze-

nie stawu rybnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną, przeznaczenie części terenu pod or-

ganizację imprez plenerowych, wytyczenie tras rowerowych, udostępnienie terenu do 

jazdy na quadach. Jednocześnie informuję, iż konsultacje w sprawie rozwoju Uzdrowiska 

prowadzone są do 30 marca br. Wszelkie informacje na ten temat są zamieszczone na 

stronie internetowej Urzędu. 
 

- 25.02.2016 r. wziąłem udział w spotkaniu z delegacją słowackiej Lutiny na czele z jej 

starostą Vladimírem Lelovským. Rozmawialiśmy na temat naszej dotychczasowej 

współpracy, zwłaszcza tej dotyczącej wspólnej realizacji projektów unijnych. Nakreślili-
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śmy także plan działania przy realizacji nowych projektów, które zamierzamy wspólnie 

wykonać. 

 

- 26.02.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyło się spotkanie,  

w którym wzięli udział: przedstawiciele Kancelarii Wicepremiera Jarosława Gowina pp. 

Bartłomiej Orzeł i Rafał Lega, Burmistrz Zbigniew Janeczek, Przewodniczący Rady 

Miasta Jan Toczek oraz pracownicy merytoryczni Urzędu: Aneta Majocha i Marcin Woj-

tas. W czasie spotkania przybyłym gościom przedstawiono problemy, z którymi boryka 

się Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój. Dotyczyły one głównie możliwości uzyskania do-

finansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej, przebudowy muru oporowego przy koście-

le parafialnym w Piwnicznej - Zdroju w ciągu drogi krajowej, oraz budowy obwodnicy 

Miasta. Marcin Wojtas zaprezentował zebranym koncepcje związane z budową tejże ob-

wodnicy oraz warianty jej możliwego przebiegu. Przypomniałem, że bez wpisania tej in-

westycji do Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad jej zrealizowane będzie 

niemożliwe. Naszym gościom wręczyłem również dokumenty dotyczące wspomnianych 

wyżej inwestycji z prośbą o przekazanie ich Wicepremierowi. Spotkanie zakończyła wi-

zja lokalna dokonana przez przedstawicieli Kancelarii Wicepremiera. Obejrzeli oni m.in. 

mur oporowy Kościoła, nowy most na Popradzie oraz serpentyny na ul. Daszyńskiego.  

O problemach nękających Gminę rozmawiałem również z Posłem na Sejm RP panem 

Arkadiuszem Mularczykiem, któremu przekazałem stosowne dokumenty. 

 

- 26.02.2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Piwnicznej – Zdroju oraz z panem Sławomirem Bielem. Rozmawialiśmy 

przede wszystkim o dalszym rozwoju orkiestry dętej w Piwnicznej – Zdroju. Ustaliliśmy, 

iż koniecznym będzie przeprowadzenie naboru do tejże orkiestry. Jednocześnie informu-

ję, iż do 30 marca br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury trwają zapisy na indywi-

dualne lekcje nauki gry na instrumentach dętych. Koszt nauki to 80 zł miesięcznie. Lek-

cje odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez godzinę. 
 
- 1.03.2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu roboczo – konsultacyjnym dotyczącym „Pereł 

Doliny Popradu”. Odbyło się ono w Dworze Starostów Muszyńskich w Muszynie. Było 

podsumowaniem dotychczasowej współpracy i debatą na temat dalszej realizacji wspól-

nych projektów. 

 

- 2.03.2016 r. W sali posiedzeń Urzędu Miasta Stara Lubovna odbyło się drugie spotkanie 

robocze w sprawie utworzenia trans granicznego szlaku kajakowo – rowerowego pomię-

dzy Starą Lubovną i Nowym Sączem z uwzględnieniem gmin znajdujących się na trasie 

szlaku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Starej Lubovni na czele  

z Alešem Solárem, przedstawiciele władz Kraju Preszowskiego oraz Starostwa Powiato-

wego w Nowym Sączu i gmin z tego terenu. Piwniczną – Zdrój reprezentował Zastępca 

Burmistrza Mariusz Lis. Zgromadzeni wymienili się informacjami dotyczącymi aspektów 

prawnych związanych z wykorzystaniem rzeki Poprad na terenie Słowacji i Polski. 

Przedstawili również wstępną koncepcję promocji atrakcji turystycznych miejscowości 

znajdujących się na trasie planowanej inwestycji. 

 

- 4.03.2016 r. w Dworze Starostów Muszyńskich w Muszynie odbyło się międzygminne 

zebranie dotyczące rozwoju ścieżek rowerowych i tras Eurovelo na terenie Województwa 

Małopolskiego. W moim imieniu wzięli w nim udział: Małgorzata Kotarba z Centrum In-

formacji Turystycznej oraz Dariusz Izworski z Urzędu Miasta i Gminy. W debacie 

uczestniczyli również m.in. przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego na czele 
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z panem Leszkiem Zegzdą oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji w Nowym Sączu na czele z podinsp. Albertem Kogutem. Ustalono, iż 

uroczyste zakończenie sezonu rowerowego odbędzie się w dniu 15 października br.  

w Piwnicznej – Zdroju.  

 

- 5.03.2016 r. na terenie Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla odbyły 

się Otwarte Igrzyska Zimowe w Wierchomli Małej pod patronatem Burmistrza Miasta  

i Gminy Piwniczna – Zdrój. Celem zawodów było rozpowszechnianie i promocja spor-

tów zimowych, zawodów narciarskich oraz wzajemna promocja Gminy Piwniczna – 

Zdrój i Stacji Narciarskiej Dwie Doliny. W zawodach wzięły udział dzieci i młodzież 

szkolna z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. Impreza rozpoczęła się około godzi-

ny 8:00 zjazdami próbnymi uczestników na dolnym odcinku stoku Wierchomla I. Na 

tymże stoku ok. godz. 10:30 rozegrano zawody. Tuż po godzinie 12:00 przy chacie  

u podnóży stoku Markówka na zawodników czekał ciepły posiłek. Rozdanie nagród po-

przedziły występy zespołu PIYROGI ŁOMNICOŃSKIE oraz gry i zabawy dla dzieci 

przygotowane i przeprowadzone przez Piotra Maślankę z MGOK w Piwnicznej – Zdroju. 

Funkcjonariusze piwniczańskiego Komisariatu Policji zorganizowali dla dzieci i mło-

dzieży konkursy o charakterze edukacyjnym dotyczące bezpieczeństwa na drogach i sto-

kach narciarskich. Igrzyska zakończyły się wręczeniem nagród i pucharów ufundowa-

nych przez Urząd Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój i Stację Narciarską Dwie Doliny. 

 

- 6.03.2016 r. wraz ze swoim Zastępcą oraz Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Ja-

nem Toczkiem uczestniczyliśmy w zebraniach ogólnych z mieszkańcami osiedla Kosa-

rzyska oraz sołectwa Kokuszka. W czasie obydwu spotkań rozmawialiśmy  

z Mieszkańcami na temat zrealizowanych i zaplanowanych na najbliższy rok inwestycji 

gminnych, modernizacji dróg gminnych, planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz 

omówiliśmy sprawy bieżące. Szczegółowe informacje dotyczące obydwu zebrań znajdują 

się na stronie internetowej Urzędu.  

 

- 7,8 i 9.03.2016 r. wziąłem udział w konferencji szkoleniowej Członków Forum Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działającego przy Małopolskim Instytucie Samo-

rządu Terytorialnego i Administracji. W czasie trzech dni Forum wziąłem udział w licz-

nych wykładach. Poruszano w nich tematykę m.in.: nowelizacji ustaw ustrojowych zgod-

nie ze stanem po 1 stycznia 2016 r., budżetu Obywatelskiego Województwa Małopol-

skiego, oraz dyscypliny finansów publicznych i Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 

Forum było doskonałą okazją do zapoznania się z programami rozwoju gmin terenu Wo-

jewództwa Małopolskiego oraz polem wymiany doświadczeń samorządowych 

 

Poinformował, iż trwa proces modernizacji strony internetowej Urzędu. Wszystkie uwagi do-

tyczące funkcjonowania tejże strony należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres redaktor@piwniczna.pl. W związku z koniecznością aktualizacji danych poprosił o 

zapoznawanie się z pojawiającymi się na stronie komunikatami. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG 
Zapytał czy z projektu „Jeżdżę z głową” korzystały dzieci z całej gminy czy tylko z jednej 

szkoły. Sprostował wypowiedz Burmistrza, iż odbyło się spotkanie w sprawie rozwoju 

uzdrowiska Piwniczna, a nie w sprawie rozwoju uzdrowisk. Zapytał również czy do orkiestry 

dętej mogą zapisywać się dzieci z całej gminy i jakie jest zapotrzebowanie. 

 

 

mailto:redaktor@piwniczna.pl
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Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Powiedział, że projekt „Jeżdżę z głową” dotyczył całej gminy, wszystkie szkoły miały okre-

śloną pulę zawodników, jeśli któraś szkoła nie wykorzystała swojego przydziału przekazywa-

ła wolne miejsca innym szkołom.  

W sprawie programu rozwoju uzdrowisk poinformował, że w programie tym jest 9 uzdro-

wisk, łączna pula środków to ok. 25mln. Zwrócił uwagę, że będą prowadzone nabory do pro-

jektów i jest duża szansa na dofinansowanie.  

W sprawie orkiestry dętej poinformował, że z inicjatywą wystąpił pan Biel, który jest kapel-

mistrzem oraz instruktorem nauki gry. Powiedział, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, na-

bór dotyczy całej gminy, a zajęcia odbywają się w MGOK. Poinformował, że zapisy trwają 

do końca marca i jest to inicjatywa oddolna a nie propozycja ze strony gminy. 

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 
Poinformował o krążących plotkach dotyczących likwidacji orkiestry i zapytał czy jest to 

prawda. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Poinformował, że na spotkaniu z panem Bielem oraz panem Jamrozowiczem zapewnił, że 

obie orkiestry są bardzo cenne i będzie wspierał ich działalność. Powiedział, ze obaj panowie 

są świetnymi fachowcami, poprosił ich, aby wspierali się nawzajem oraz nie konkurowali ze 

sobą. Poinformował, że w orkiestrze są również osoby z poza Piwnicznej, ale są one mile wi-

dziane i nie ma żadnej dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania. Zapewnił  

o pomocy i wsparciu ze swojej strony. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Jan Toczek odczytał zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej  

w Nowym Sączu o odmowie wszczęcia śledztwa (załącznik do protokołu). Poinformował, że 

złożone zostało zażalenie oraz, że pismo to jest dostępne do wglądu w biurze Rady. Przypo-

mniał radnym, że 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych. 

 

Ad. 5. Oświadczenia radnych powiatowych. 

 

Marta Adamczyk 

 

- Poinformowała, że złożyła interpelacje w sprawie oznakowania odcinka drogi między 

Piwniczną a Muszyną. Powiedziała, że otrzymała odpowiedź, iż obecne oznakowanie, 

czyli linie ciągłe spełniają wszystkie warunki bezpieczeństwa i nie ma możliwości ich 

zmiany. Poinformowała, że według Zarządu Dróg, takie oznakowanie musi być na tym 

terenie. 

- Poinformowała, że złożyła drugą interpelację w sprawie przebudowy skrzyżowania  

w Głębokiem. Powiedziała, że była to interpelacja dość obszerna, do której dołączyła po-

zyskane od Burmistrza dokumenty oraz podpisy nauczycieli i rodziców. Poinformowała, 

że w odpowiedzi otrzymała kserokopię dokumentów, które wysłała oraz kserokopię kore-

spondencji w tej sprawie a także informację, że w oparciu o dane pochodzące z policji w 

Krakowie, w rejonie tym nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Po-

wiedziała, że nie została obojętna na te odpowiedź i na Komisji Infrastruktury poprosiła 

Starostę o przedstawienie tej sprawy na Konwencie Starostów, oraz o ponowne zwróce-

nie się z pismem w tej sprawie. Powiedziała, że można by było dogadać się z właścicie-

lem brzegu, zebrać i zabezpieczyć brzeg, można wybudować przejście dla pieszych nieco 
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niżej. Stwierdziła, że istnieje wiele rozwiązań, ale trzeba do tego podejść merytorycznie. 

Wyraziła nadzieję, że uda się te sprawę doprowadzić do końca. 

- Sprostowała wypowiedź Burmistrza dotyczącą współpracy transgranicznej ze starą Lu-

bovnią. Powiedziała, że na początku lutego na Komisji Promocji Powiatu została podjęta 

decyzja o zorganizowaniu wyjazdowej komisji do Starej Lubovni, gdzie odbyło się spo-

tkanie z władzami, na którym omawiano, jak wspólnie promować teren nie tylko trans-

graniczny. Stwierdziła, że zarówno Sadeczyzna jak i Stara Lubovnia są piękne  

i warto zainwestować turystykę na tych terenach. Powiedziała, że spotkanie, które odbyło 

się w Piwnicznej było zorganizowane z inicjatywy Starostwa Powiatowego, które zobo-

wiązało się po rozmowie z władzami Starej Lubovni do organizacji spotkania  

z włodarzami gmin przylegających do Popradu. Stwierdziła, że jest to bardzo ciekawy 

pomysł, ale Stara Lubovnia nie posiada środków na jego realizację, dlatego przy współ-

pracy z powiatem można zrealizować taki projekt. Poinformowała, że pomysł spływu ka-

jakowego był ze strony Starostwa i przy okazji budowy EUROWELO można by było po-

łączyć te dwa projekty. Powiedziała, że spotkanie odbyło się w Piwnicznej, ponieważ 

szukano takiego miejsca, gdzie wszyscy mieliby względnie równy dojazd. Poinformowa-

ła, że poprzedniego dnia rozmawiała z panem dyrektorem Zarychem, na dzień dzisiejszy 

powstaje wspólny projekt, ale nie będzie to duży projekt inwestycyjny ze względu na 

zbyt krótki okres czasu. Powiedziała, że powstała koncepcja przystani w ciągu rzeki Po-

prad, które nie będą stacjonarne, ponieważ wymaga to decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz uzgodnień z RZGW. Stwierdziła, że uważa ten pomysł za bardzo ciekawy, powie-

działa, że Starostwo będzie dążyło do tego, aby wykorzystać wszystkie walory turystycz-

ne Sądeczyzny. Zwróciła uwagę, że w lipcu odbędą się Światowe Dni Młodzieży, na Są-

decczyźnie będzie przebywać 30 tys. młodych. Powiedziała, ze celem jest spowodowa-

nie, aby Sądecczyzna to nie była tylko Krynica, Muszyna i Piwniczna. Powiedziała, że 

radni powiatowi chcą mocno współpracować z gminą Piwniczna – Zdrój, pomagać oraz, 

że startowali w wyborach do rady powiatu nie po to, aby zbierać laury, ale aby ich man-

dat był pomocny w całym okręgu. Stwierdziła, że radni mają dostęp do szerszego grona, 

powiedział, że nie chodzi o złośliwości czy pretensje, ale o chęć pomocy, poprosiła  

o wzajemny szacunek. Wyraziła nadzieję, że koledzy radni podzielają jej zdanie. 

 

Stanisław Sułkowski 

 

- Pogratulował wybudowanej hali sportowej. Powiedział, że jest pod ogromnym wraże-

niem tego obiektu. Poinformował, że był na ostatnim turnieju, w imieniu przedstawi-

cieli komisji sportu oraz kolegów radnych wyraził dumę, że mógł gościć w takim 

obiekcie. Powiedział, że radni powiatowi chcą współpracować z gminą, promować 

oraz wspierać. Zaprosił Burmistrza i Przewodniczącego Rady na kolejny turniej. Po-

wiedział, że będzie przygotowywany nowy kalendarz imprez i wyraził nadzieję, że 

będzie więcej imprez organizowanych w Piwnicznej. 

- Wyraził nadzieję na ukończenie dokumentacji na realizacje chodników w Łomnicy, 

powiedział, że zbliża się wiosna i można by było to realizować. Powiedział, że będzie 

wykonany odcinek drogi asfaltowej pomiędzy Zubrzykiem a Wierchomlą. 

 

Marian Dobosz 

 

- Poinformował, ze odbyła się Gala Przedsiębiorczości, w konkursie „Start w biznes” I 

miejsce przyznano pani Aleksandrze Słaby z Magór, właścicielce ośrodka jazdy kon-

nej na Magórach. Przytoczył informacje na temat p. Słaby, które znajdują się na stro-
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nie Starostwa. Powiedział, że ośrodek powstał na początku maja 2014 r. oraz, że kilka 

razy miał okazje tam być. Zachęcił do odwiedzenia tego miejsca. 

- Powiedział, że w sprawie dróg powiatowych będą składane interpelacje. Poinformo-

wał, że większość dróg powiatowych na terenie gminy, czyli w Łomnicy, Kosarzy-

skach, a w szczególności w Wierchomli jest w złym stanie, po sezonie zimowym jest 

wiele ubytków i trzeba uzupełnić nawierzchnię. 

- Podziękował za głosy oddanie na jego kandydaturę w plebiscycie „Sądeczanin Roku 

2015”. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, że nikt nie ujmuje zasług Radnych w działalności na rzecz powiatu oraz, że są oni 

przedstawicielami w powiecie, z czego bardzo się cieszy i przy każdej okazji podkreśla ten 

fakt. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Powiedział, że spotkanie w sprawie szlaku transgranicznego odbyło się z grupą przedstawi-

cieli władz, nie było powiedziane, kto był jego pomysłodawca i inicjatorem. Stwierdził, że nie 

przypisuje sobie organizacji, a jedynie współpracuje w tym zakresie.  

 

Marta Adamczyk – Radna powiatowa 
Powiedziała, że chodzi tylko o współpracę i jeśli spotkanie było zorganizowane i zlecone 

przez Starostwo Powiatowe, to nie starosta starej Lubovni prosił Burmistrza o zorganizowanie 

spotkania w Piwnicznej. Zaapelowała, aby działać wspólnie na rzecz mieszkańców. 

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 
Podziękował p. Marianowi Doboszowi za udzielenie odpowiedzi i wszystkim radnym powia-

towym za pomoc i współpracę. 

 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 
W imieniu sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli podziękowała radnym powiato-

wym za udział w Sesjach Rady, za dbałość o sprawy Piwnicznej, oraz za starania o przywró-

cenie podstacji Pogotowia Ratunkowego. Poprosiła Burmistrza, aby nie wyrażał opinii, że 

pogotowie powróciło do Piwnicznej z powodu organizacji dożynek. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG 
Podziękował za przywrócenie podstacji Pogotowia Ratunkowego w Piwnicznej oraz poprosił 

o dofinansowanie wykonania chodnika we wsi Łomnica – Zdrój.  

 

Stanisław Sułkowski – Radny powiatowy 
Zapewnił, ze każdy radny wspiera wszelkie inicjatywy. W sprawie chodnika w Łomnicy za-

pewnił, że zostanie to wykonane, ale warunkiem jest przygotowanie dokumentów niezbęd-

nych do realizacji, oraz uzyskania pozwolenia. Zapewnił, że wszystkie te inwestycje te będą 

wykonane oraz, że radni robią wszystko, co możliwe w tej sprawie i nie wycofują się z obiet-

nic i działań.  

 

Barbara Paluchowa – Redaktor gazety „Znad Popradu” 
Podziękowała, p. Marcie Adamczyk za interpelacje i pomoc w sprawie przejścia  

w Głębokiem. Powiedziała, że nie należy ustawać w działaniach. Zaproponowała, aby wyko-

nać serię zdjęć na początku sezonu, gdzie od rana stoją dziesiątki samochodów. Stwierdziła, 

że wiele razy obserwowała tę sytuację i należy coś z tym zrobić, Powiedziała, że jest to kwe-
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stia poszerzenia tej góry, cofnięcia się, postawienia muru oporowego. Powiedziała, że wiele 

samochodów udaje się do źródła świętej Kingi.  

 

Marian Dobosz – Radny powiatowy 
Powiedział, że zdjęcia należałoby zrobić w momencie, gdy są zamknięte zapory. 

 

Marian Ryba – Radny powiatowy 
Powiedział, że fakt przywrócenia podstacji Pogotowia Ratunkowego w Piwnicznej to nie-

wielka zasługa radnych powiatowych, którzy tylko pisali wnioski do Wojewody. Stwierdził, 

że stało się to tylko dzięki temu, że odszedł Wojewoda Jerzy Miller. Poinformował, że gdy 

zabrano podstację z Piwnicznej, wielokrotnie pisano petycję do Wojewody, ale było to nie-

skuteczne, dopiero, gdy odchodził ze stanowiska wydał decyzję. 

 

Marta Adamczyk – Radna powiatowa 
Powiedział, że w kwestii Pogotowia Ratunkowego ma inne zdanie, ale nie będzie tego roz-

trząsać. W sprawie przejścia w Głębokiem, poinformowała, że kilka zdjęć zostało wysłane. 

Poinformowała, że chce doprowadzić do wizji lokalnej z przedstawicielami GDDKiA, ale jest 

to bardzo trudne, ponieważ oni tego nie chcą. Zapewniła, że postara się ściągnąć do Piwnicz-

nej osobę z GDDKiA, która odpowiada za sytuację na drogach, aby zobaczyła jak to wygląda. 

Zwróciła uwagę na to, że samo przejście może spowodować jeszcze większe zagrożenie, niż 

w chwili obecnej, ponieważ jeśli zostanie ono wykonane to każdy pewniej będzie na nie 

wchodził myśląc, że jest o bezpieczne. Powiedziała, że jest to bardzo trudny temat, ale za-

pewniła, że chce doprowadzić do ściągnięcia kogoś na wizję lokalną i będzie do tego dążyć.  

 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG 
Podziękował za walkę i starania o przywrócenie podstacji Pogotowia Ratunkowego, poprosił, 

aby nie spoczywać na laurach i postarać się, aby funkcjonowała ona całą dobę.  

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że dzięki współpracy oraz bardzo dużej pracy wykonanej przez radnych powia-

towych zawdzięcza się to, że podstacja wróciła do Piwnicznej. Stwierdził, że bez inicjatywy 

Burmistrza oraz bez przygotowania budynku po policji nie byłoby tej podstacji. Odniósł się 

do słów p. Zygmunta, że stało się to dzięki współpracy i zachęcił do współpracy przede 

wszystkim osiedlowych. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5-cio minutową przerwę. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Przywitał przybyłych po przerwie przedstawicieli Stowarzyszenia „Nasz Dom”. 

 

CZĘŚĆ – II PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

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

i Gminy Piwniczna – Zdrój na rok 2016. 

 

Uchwała Nr XXI/129/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za. 

 

Ad. 2. Uchwała w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-

dzanie ścieków. 
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Uchwała Nr XXI/130/16 – przyjęto, 7 – za, 3 – przeciw, 1- wstrzymujący się. 

 

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

  

Uchwała Nr XXI/131/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 

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

  

Uchwała Nr XXI/132/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 

Ad. 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój. 

  

Uchwała Nr XXI/133/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 

Ad. 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

i Gminy Piwniczna – Zdrój na lata 2016 - 2019. 

  

Uchwała Nr XXI/134/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 

Ad. 7. Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mia-

sta i Gminy Piwniczna - Zdrój. 

  

Uchwała Nr XXI/135/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 

Ad. 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Jednostka struktu-

ralna „C” – KOKUSZKA. 

  

Uchwała Nr XXI/136/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 

Ad. 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Jednostka struktu-

ralna  

„B” – MŁODÓW - GLĘBOKIE. 

  

Uchwała Nr XXI/137/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 
 

Ad. 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Jednostka struk-

turalna „A.II” – ZAWODZIE. 

  

Uchwała Nr XXI/138/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 

 

Ad. 11. Uchwała w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realiza-

cji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 
 

Uchwała Nr XXI/139/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za.  
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CZĘŚC III – KOŃCOWA 
 

Ad.1 i 2 Interpelacje i wolne wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG 
Wypowiedział się w sprawie osuwiska na osiedlu Marynioki, gdzie ludzie nie maja dojazdu 

do pola. Zapytał o terminy odbioru odpadów, powiedział, że firma SITA zabrała odpady raz 

w miesiącu, a za drugim razem odpady nie zostały odebrane. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że nic się nie zmieniło i śmieci są dalej odbierane są dwa razy, zgodnie z planem 

raz w miesiącu odbierane są odpady segregowane i raz nie segregowane. Zwrócił uwagę na 

to, że mogą nie zostać odebrane odpady bez naklejonych kodów. 

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 
Zwrócił uwagę, że przy ul. Leśnej znajduje się ok. 30 m chodnika, który jest w opłakanym 

stanie, poprosił o jakieś płytki, aby w uzgodnieniu z MZGKiM można było poprawić ten 

chodnik. 

Zapytał o odbiór przekaźnika w Piwnicznej - Zdroju, powiedział, że jest tam jeden multipleks 

posiadający 8 kanałów, a brakuje dwóch, zapytał czy zostały podjęte były jakieś działania  

i czy są jakieś rezultaty.  

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że generalnie chodniki są w opłakanym stanie, ale ten przy ul. Leśnej nie jest 

bardzo uczęszczany, ale oczywiście przydałoby się go wyremontować. Poinformował, że suk-

cesywnie należy remontować chodniki w tych miejscach, gdzie jest duży ruch pieszych, gdzie 

chodzą dzieci. Powiedział, ze chodnik ten będzie zrobiony, ale nie w pierwszej kolejności.  

 

Krzysztof Dlugosz – Radny MiG 
Poprosił, aby jedynie trochę poratować ten chodnik. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że do poratowania jest bardzo dużo chodników i trzeba zastanowić się czy chod-

nik ten jest na tyle ważny, że musi być wykonany w tej chwili czy poprawiać chodniki, po 

których chodzi 200-300 dzieci i dużo ludzi i są one w bardzo złym stanie. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że na drodze na osiedlu Marynioki był kilka razy, jest tam osuwisko. Powie-

dział, że wielokrotnie były podejmowane próby pisania projektów odnośnie usuwania szkód 

związanych z osuwiskami, ale nie przyniosło to efektu, a zabezpieczenie tego terenu jest bar-

dzo kosztowne. Poinformował, że dojazd jest przez ogród p. Piekoszewskiej, ale nie ma tam 

drogi i w razie wypadku nikt nie ponosi odpowiedzialności, a dojazd od drugiej strony od 

Królów jest utrudniony. Powiedział, że jest to sytuacja bez wyjścia, wielokrotnie już za po-

przedniej kadencji wnioskowano, p. Paszkiewicz przedstawiała mu pisma oraz odpowiedzi na 

nie i na dzień dzisiejszy nie ma środków na tak wielkie osuwisko. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG 
Zwrócił uwagę na to, że zmienił się Wojewoda. 
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Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że można ponaglić i ponownie wnioskować. Poinformował, że był na szkoleniu  

w kwestii osuwisk i najlepszym okresem na uzyskanie środków był rok 2014. 

 

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG 
W sprawie odbioru przekaźnika poinformował, że we wrześniu odbyła się rozmowa z działem 

technicznym, podtrzymali, że jeżeli zostało zaproponowane 3500 zł miesięcznie to raczej nie 

ulegnie to zwiększeniu.  

 

Justyna Deryng – Radna MiG 
Zapytała, czy jest to kwota za jeden multipleks. 

 

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG 
Powiedział, że jest to spółka techniczna, która nie jest objęta programem telewizji cyfrowej, 

program został zakończony na poziomie ministerstwa i obecnie jest to tylko odbicie fal i za-

pewniony jest tylko 1 multipleks na 8 kanałów. 

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 
Powiedział, że trzeba by było zwrócić się do Ministerstwa.  

 

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG 
Powiedział, że Ministerstwo zakończyło już program cyfryzacji.  

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 
Powiedział, że warto by było poruszyć jeszcze raz tą kwestię. Powiedział, że jest to ogólnie 

dostępne i standardowy pakiet to 24 kanały. 

 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz 
Stwierdziła, że płacimy tyle samo, co osoby, które mają 24 kanały. 

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 
Zwrócił uwagę na to, że wszyscy maja dostęp do tej telewizji, a tylko mieszkańcy Piwnicznej 

są poszkodowani.  

 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz 
Poprosiła o zwrócenie uwagi na dwie drogi przy bocznej Nadbrzeżnej, gdzie jest po kilka 

domów, ok. 30 metrów. Powiedziała, że są one w złym stanie, po deszczu nie da się przejść, 

ludzie mają problem z wjazdem na swoje posesje, ponieważ ciężko jest przejechać, są dziury, 

które często mieszczą całe koła, samochody są zabłocone. Powiedziała, że jest w budżecie 

dział, w którym ujęte są drobne naprawy i poprosiła o zapytanie, ile by kosztowała naprawa 

tych odcinków dróg, zwróciła uwagę, że należałoby wybrać ok. 20 cm, gdzie był sypany żwir 

i coś z tym zrobić. Powiedziała, że za poprzedniej kadencji dwukrotnie składała pisemne 

wnioski o naprawę tych dróg. Poprosiła o pochylenie się nad tą kwestią. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Poinformował, że w dniu poprzednim był na drodze, o której mowa i że nie jest do końca tak 

jak mówi pani osiedlowa, że nie da się przejść. Na wniosek pana Przewodniczącego Rady, 

który mówił o tej drodze, zostaną zasypane dziury. Powiedział, że praca ta zostanie zlecona  

do wykonania, kamień zostanie podwieziony i dziury te zostaną uzupełnione. Powiedział, że 

większe naprawy są bardzo kosztowne, ale będzie robiony chodnik koło Posterunku Policji, 
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co wiąże się z dużymi nakładami, dlatego poprawa tej drogi będzie miała charakter interwen-

cyjny.  

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, ze wspólnie z panią osiedlową złożą pisemną prośbę o poprawę tej drogi. 

 

Lucyna Latała – Zięba  
Powiedziała, że gdy GDDKiA robiła wykończenie inwestycji to w miejscu gdzie jest wjazd 

pod most kolejowy została usypana hałda destruktu. Poinformowała, że rozmawiała  

z Przewodniczącym Rady, aby zasypać te dziury tym destruktem. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, że do tego destruktu nikt nie chciał się przyznać, ani GDDKiA, ani firma Czorsz-

tyn – Ski. 

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
Powiedziała, że w imieniu Stowarzyszenia dziękuje Burmistrzowi w sposób sarkastyczny za 

złożenie wniosku do Wojewody, ponieważ termin upłynął 4 marca, a wniosek nie został zło-

żony. Zwróciła uwagę, że niekonieczne było, aby Gmina była inwestorem tej budowy,  

a Burmistrz miał złożyć wniosek, jako właściciel nieruchomości. Powiedziała, że na zebraniu 

w Kosarzyskach Burmistrz wprowadził mieszkańców w błąd mówiąc, że od października 

oczekuje na dokumenty od Stowarzyszenia i zwróciła uwagę, że rozmowy w sprawie przeka-

zania budynku zostały podjęte dopiero 27 stycznia, natomiast w listopadzie jeszcze były czy-

nione prace przy budynku.. Powiedział, że nie zostało to zrobione na złość jej, ale krzywda 

została wyrządzona podopiecznym i ich opiekunom. Poprosiła, aby nie rozwijać dyskusji bez 

obecności członków Stowarzyszenia, ponieważ bardzo dobrze oskarża się kogoś podczas jego 

nieobecności. Poinformowała, że przedstawiciele Stowarzyszenia są dyspozycyjni i są w sta-

nie się zorganizować, więc jeśli są potrzebne jakieś informacje odnośnie rozwoju inwestycji 

poprosiła o zaproszenie na Komisję, a nie rozpowiadanie o sprawach, które nie mają miejsca. 

Poprosiła o zdemontowanie lampy, która została nielegalnie zamontowana na konstrukcji da-

chowej budynku w Kosarzyskach. Powiedziała, że zostało to zgłoszone na policję, zostało 

poczynione włamanie, elektrycy, do których dzwoniła poinformowali, że zostało to zlecone 

przez Burmistrza. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Zwrócił uwagę, że zarówno on sam jak i pan Świeboda są za tym, aby pomóc Stowarzysze-

niu. Powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zapytał Burmistrza, co dalej z tą 

sprawą i zapewnił, że to nie jest tak, że chcą działać przeciwko Stowarzyszeniu. 

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Powiedziała, że nie pokwapiono się, aby złożyć wniosek. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Powiedział, że wszystkie spotkania są nagrywane i protokołowane, aby wiedzieć, kto mówi 

prawdę. Poinformował, że w każdej chwili można odtworzyć i odsłuchać nagrania, sporzą-

dzone są również notatki. Stwierdził, że od ostatniego spotkania nic się nie zmieniło, wymogi 

są cały czas takie same. Stwierdził, że Stowarzyszenie próbuje tak manewrować, aby gmina 

złożyła wniosek, ale powołana komisja dalej nie upoważniła go do tego. Poinformował, że 

jeśli zostaną poczynione „partyzanckie” kroki, nikt później nie odbierze budynku, ponieważ 

brakować będzie podstawowych dokumentów. zwrócił uwagę na to, że wszystko było ustalo-
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ne i nic nie było wiadomo o terminie złożenia wniosku, powiedział, że wykonał telefon do p. 

Anety Majochy przebywającej na urlopie, która poinformowała, że nabór wniosków jest cią-

gły i nikt nie wiedział o terminie złożenia wniosku. Poinformował, że przedstawiony został 

protokół, w którym jest zapisane wszystko, co zostało ustalone i nie ma tam mowy o terminie 

wniosku. Powiedział, że ustalono, że ma być wykonana inwentaryzacja, która została dopiero 

w zeszłym tygodniu przesłana e- mailem i musi być ona podpisana. Poinformował, że do po-

niedziałku p. Kulig ma dostarczyć określone dokumenty, aby powołana komisja mogła 

sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Powiedział, że dopiero wtedy, gdy dokumenty zostaną 

przedstawione i komisja odbierze budynek, gmina musi przejąć go od Stowarzyszenia i do-

piero wtedy można złożyć wniosek. Poinformował, że możliwe, że padały sformułowania, iż 

można złożyć wniosek bez dokumentów, ale nie można tego zrobić, ponieważ jest to omijanie 

przepisów. Stwierdził, że konieczne będą certyfikaty, protokoły odbioru i p. Próchnicki po-

wiedział, że jeśli nie będzie wszystkich dokumentów nie ma prawnej możliwości przejęcia 

tego budynku. Zapytał, dlaczego p. Maria będąc w UMiG nie zapytała  

o nabór wniosku i nie poinformowała o terminie. 

 

Jan Toczek - Przewodniczący Rady 
Poprosił o opanowanie emocji. Powiedział, że wszystko można sprawdzić, ponieważ są do-

stępne nagrania. 

 

Beata Grucela – Stowarzyszenie Nasz Dom 
Powiedziała, że w sprawie inwentaryzacji była powołana komisja, która miała sprawdzić bu-

dynek. Stwierdził, że czekała na telefon w sprawie spotkania komisji, ale żadnej informacji 

nie otrzymała. Zwróciła uwagę, że było powiedziane, że do inwentaryzacji potrzebny jest 

specjalista, a później mówiono, że Stowarzyszenie ma samo ją wykonać. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Stwierdził, że inwentaryzacja nie jest zrobiona tylko i wyłącznie z winy Stowarzyszenia. Po-

wiedział, że inwentaryzacja dostarczona przez p. Mikulskiego została wykonana „na kolanie”, 

jest ona tylko procentowa.  

 

Beata Grucela – Stowarzyszenie Nasz Dom  
Powiedziała, że jest to nieprawda. 

 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG 
Zapytał, czy można zobaczyć tą inwentaryzację, ponieważ nie wie, co oznacza sformułowa-

nie, że została wykonana „na kolanie”. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że inwentaryzacja ta jest dostępna i jest tylko procentowa. Poinformował, że cze-

kano na nią bardzo długo. Zwrócił uwagę, że p. Kulig była u niego osobiście i pytała, dlacze-

go nie ma tej inwentaryzacji. Powiedział, że zadzwonił do pana Próchnickiego, który poin-

formował go, że 3 tygodnie wcześniej prosił p. Mikulskiego, ale on nie wykonał inwentaryza-

cji. Powiedział, że teraz Stowarzyszenie próbuje zwalić winę na gminę, stwierdził, że gdyby 

współpraca była lepsza, to wspólnie można by było zrobić wiele rzeczy. 

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Powiedziała, że została zlecona inwentaryzacja, ale poprosiła o zwrócenie uwagi na to, że 

członkowie Stowarzyszenia pracują w ramach wolontariatu i ona nie może nakazać nikomu 

zrobienia czegoś, ponieważ musi dostosować się do jego wolnego czasu. Powiedziała, że 
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Burmistrz ma ludzi, którzy pracują za pieniądze podatników, a Stowarzyszenie wykonuje 

pracę ze środków własnych i poprosiła o uszanowanie czasu i pracy członków. Poinformowa-

ła, że p. Próchnicki był w kontakcie telefonicznym z p. Mikulskim, poinformowała, że p. 

Prochnicki powiedział, iż inwentaryzacja, którą otrzymał mu wystarczy, a dalsze kroki należą 

do powołanej komisji.  

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że nie jest to prawda, ponieważ było ustalone, że komisja ma tylko zweryfikować 

inwentaryzację, a nie ją wykonywać. Stwierdził, że p. Kulig zarzuca kłamstwa, poprosił, aby 

nie manipulowała i nie przekazywała takich informacji jak na zebraniu w Kosarzyskach, że 

uzgadniała z nim kosztorys prac, skoro nigdy takiej sytuacji nie było. Zaapelował, aby prze-

kazywać tylko informacje sprawdzone i prawdziwe. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Poinformował, że powiedziane zostało, że jeśli będzie składany wniosek, zostanie on wcze-

śniej przedstawiony radnym oraz przedstawicielom Stowarzyszenia i Rada upoważni Burmi-

strza do jego złożenia. Odczytał fragment notatki, w której to stwierdzenie jest zawarte. Po-

wiedział, że nie może podpisać wniosku bez zgody Rady i że musi być to działanie wspólne. 

Powiedział, że nie było powiedziane nic, że termin złożenia wniosku jest do 4 marca i, że 

dowiedział się o tym dopiero wczoraj.  

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Powiedziała, że jest w urzędzie osoba, która pilotuje sprawę wniosku i terminy. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Powiedział, że p. Aneta Majocha poinformowała, że nabór wniosków jest ciągły i nie ma 

żadnego terminu.  

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Powiedziała, że dzwoniła do Wojewody i poinformowano ją, że termin jest do 4 marca  

i przekazała Burmistrzowi informację, że do końca lutego można składać wnioski. Zwróciła 

uwagę na to, że Burmistrz sam powiedział, iż należy się spieszyć, a teraz nagle twierdzi, że 

nabór był ciągły.  

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że skoro pani Kulig wiedziała, o terminie złożenia wniosku to Stowarzyszenie 

mogło przygotować inwentaryzację.   

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Powiedziała, że inwentaryzacja została uzgodniona, między p. Próchnickim i p. Mikulskim  

i oczekiwali oni na komisję i poprosiła, aby odczytać sobie z protokołu, kto był odpowie-

dzialny za zwołanie komisji.  

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, że dyskusja na dzisiejszej Sesji do niczego nie prowadzi. Zaproponował, aby zor-

ganizować spotkanie z Burmistrzami i Radą, pracownikami UMiG, poinformował, że dostęp-

ne są protokoły oraz nagrania ze spotkań i na spokojnie można rozstrzygnąć, kto zawinił. 
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Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Zapytała, czy jest dobra wola ze strony Rady i burmistrzów, aby taki ośrodek powstał, jeśli 

nie ma dobrej woli poprosiła, aby zostawić Stowarzyszenie w spokoju. Stwierdziła, że ciągle 

wymaga się jakichś dokumentów, zapytała jak kierownik budowy może oddać dziennik bu-

dowy do UMiG skoro musi on być u niego. Poprosiła o wypowiedzenie się radnych czy jest 

dobra wola, aby pomóc Stowarzyszeniu. Powiedziała, że Stowarzyszenie nie może oddać in-

westycji pod urząd, nie mając na nią żadnego wpływu, musi zostać spisana umowa partner-

ska. Zapytała, co ma powiedzieć rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy wnieśli w ten 

budynek wkład własnej pracy, poinformowała, ze musi być umowa partnerska, a jeśli nie ma 

dobrej woli to Stowarzyszenie będzie dalej samodzielnie działać, tak jak do tej pory. Zwróciła 

się do Przewodniczącego Rady, aby nie opowiadać kłamstw, powiedziała, że członkowie 

Stowarzyszenia są na każde zawołanie. Zwróciła uwagę, że na terenie gminy jest 2000 osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zapytała Przewodniczącego jak zabiega  

o ich dobro, co ma im do zaoferowania. Zwróciła uwagę, że dla dzieci zdrowych są świetlice, 

organizowane są wyjazdy na baseny, na narty, zapytała, co jest do zaoferowania dla dzieci 

niepełnosprawnych. Stwierdziła, że gdyby nie świetlica prowadzona przez wolontariuszy to 

nic by nie było.  

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Poinformował, że w tegorocznym budżecie zostało zabezpieczone 500 tys. zł na potrzeby 

wniosku. Powiedział, że pani Kulig twierdzi, że radni nie chcą współpracować, a przecież to 

Rada zagłosowała za tym wnioskiem. Stwierdził, że gdyby nie było dobrej woli to wniosek 

ten został by zakwestionowany i radni nie głosowaliby za zabezpieczeniem tych środków. 

Poprosił o nie przekłamywanie, ponieważ wszyscy radni się nad tym zastanawiali. Zauważył, 

że w zeszłym roku szukano sposobu przekazania środków dla Stowarzyszenia, zostały one 

przydzielone w formie pożyczki, która została później umorzona. Stwierdził, że wtedy Stowa-

rzyszenie nie wierzyło, że tak się stanie, a jednak zostało to umorzone zgodnie z obietnicą. 

Zapewnił, że radni chcą pomóc w jakikolwiek sposób. Powiedział, że ma również w swojej 

rodzinie osoby niepełnosprawne i wie jak wygląda sytuacja i poprosił, aby nie działać na jego 

uczuciach.  

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że wypowiedź p. Kulig to bazowanie na uczuciach niewinnych ludzi. Poinfor-

mował, że na sali nie ma osoby, która nie chciałaby tym osobom pomóc, ale chodzi tutaj o to, 

aby bazując na tych najniższych uczuciach wykorzystać urząd do realizacji swoich marzeń  

i zapędów. Stwierdził, że obecna Rada i burmistrzowie zrobili o wiele więcej, niż poprzedni-

cy i dalszym zadaniem gminy jest ukończenie tego, ale zgodnie z przepisami. Powiedział, że 

nie podejmie żadnej decyzji niezgodnie z przepisami i zapytał, kto zwróci dotację, jeśli budy-

nek nie zostanie odebrany. Poinformował, że jeśli Rada nie podejmie decyzji o złożeniu 

wniosku to nie zostanie on złożony przez Burmistrza, ponieważ później wszyscy wspólnie 

ponoszą odpowiedzialność. Powiedział, że nabór jest ciągły, ale im później zostanie złożony 

wniosek tym gorzej, ponieważ może zostać nie rozliczony do końca roku. Zauważył, że ape-

lował i dalej apeluje o to, aby działać jak najszybciej, wszystko zostało nagrane i zapisane. 

Powiedział, że nie wolno oskarżać ani przywoływać do odpowiedzialności Radnych ani bur-

mistrzów oraz wykorzystywać do presji i nacisku biedne osoby niepełnosprawne.  

 

Przedstawicielka Stowarzyszenia Nasz Dom 
Poinformowała, że jest matką dziecka niepełnosprawnego, które aktualnie uczęszcza do spe-

cjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w Nowym Sączu. Stwierdziła, że nie ma zakła-

dów z pracą chronioną, aby dziecko niepełnosprawne po ukończeniu szkoły poszło do jakiejś 
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pracy. Powiedziała, że wystarczy trochę dobrej woli, aby wspólnie ukończyć ten ośrodek, aby 

za kilka lat dzieci po skończeniu szkoły nie plątały się lub spędzały czasu w domu bez rehabi-

litacji i rozwoju psychofizycznego. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że jest to bardzo dobry apel, ale nie powinien być skierowany do władz, ale do p. 

Marii Kulig. Stwierdził, że Stowarzyszenie nie widzi dobrej woli ze strony radnych  

i burmistrzów mimo, że została przekazana darowizna oraz zabezpieczone środki i zarzuca, 

Burmistrzowi, że nie chce pomóc niepełnosprawnym. Stwierdził, że mówienie, że burmi-

strzowie nie chcą tego ośrodka jest kuriozalne i śmieszne. Powiedział, że jest to granie na 

uczuciach niepełnosprawnych, których jest bardzo dużo w gminie i wszyscy chcą im pomóc. 

Stwierdził, że Radni również mają w rodzinach osoby niepełnosprawne. Poprosił, aby nie 

mówić, że gmina nie robi nic w tym kierunku, ponieważ zrobiła więcej niż inni. Powiedział, 

że jeśli Stowarzyszenie chce dalej współpracować to musi przyspieszyć prace odnośnie in-

wentaryzacji, dostarczyć dokumenty, których listę otrzymała p. Kulig. Poprosił, aby nie mó-

wić, że dziennik budowy musi być u kierownika, ponieważ jeśli jest potrzebny to trzeba go 

dostarczyć. Powiedział, że ciągle zmieniany jest scenariusz, należy się zdecydować, w jakim 

kierunku podejmowane ma być działanie. 

 

Przedstawicielka Stowarzyszenia Nasz Dom 
Powiedziała, że Stowarzyszenie już od kilku lat próbuje złożyć ten wniosek, we współpracy  

z urzędem. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Po raz kolejny powtórzył, że w tegorocznym budżecie jest zabezpieczone 500 tys. zł na zło-

żenie tego wniosku, radni głosowali w tej sprawie i jeśli nie byłoby dobrej woli z ich strony to 

wniosek ten by nie przeszedł. 

 

Beata Grucela – Stowarzyszenie Nasz Dom 
Zapytała, dlaczego pan Burmistrz zwraca się do p. Marii i czy to ona ma się zająć tymi 

wszystkimi dziećmi niepełnosprawnymi z całej gminy. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że został źle zrozumiany i pytanie kierowane jest do p. Marii, ponieważ to od niej 

zależy, kiedy Gmina wystartuje z wnioskiem, ponieważ muszą być określone dokumenty  

i pewnych procedur nie da się ominąć. Poinformował, że p. Kulig przyszła do niego  

z dokumentami do podpisania, których nie podpisał, po konsultacji z panią prawnik okazało 

się, że p. Kulig chciała, aby od razu podpisać wniosek do Starostwa, więc to p. Kulig próbuje 

załatwić pewne sprawy tylnymi drzwiami.  

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Powiedziała, że był to dokument w porozumieniu ze Starostwem, a nie jej inicjatywa. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że jeśli jest chęć zakończenia tej sprawy, to Stowarzyszenie musi współpracować 

z gminą i trzeba to zrobić jak należy, a pani Maria musi dostarczyć niezbędne dokumenty, 

których listę otrzymała, ponieważ później inwestycja może nie zostać rozliczona. 
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Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Stwierdziła, że Stowarzyszenie jest gotowe do inwentaryzacji, powiedziała, żeby zwołać ko-

misję. Poinformowała, że p. Mikulski i p. Próchnicki są przygotowani, aby przyjechać. Po-

wiedziała, że dziennik budowy ma p. Mikulski, inwentaryzacja jest dostarczona, więc nie ro-

zumie, o co chodzi.  

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Poprosił p. Kulig o przeczytanie listy dokumentów, aby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. 

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Odczytała listę dokumentów i poinformowała, że większość dostarczyła. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Poprosił o przywołanie pana Włodzimierza Reca. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poprosił p. Włodzimierza Reca o zajęcie stanowiska i wyjaśnienie, czy posiada dokumenty,  

o których mówi p. Maria Kulig. 

 

Włodzimierz Rec – inspektor UMiG 
Powiedział, że nie otrzymał żadnych dokumentów. 

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Powiedziała, że na ostatnim spotkaniu przekazywała decyzję o pozwoleniu na budowę i p. 

Rec robił jej kserokopię. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Zapytał, kto powoływał kierownika budowy i kto ma dostarczyć te dokumenty. 

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom 
Poinformowała, że ona powoływała kierownika budowy. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział p. Kulig, aby zadzwoniła do kierownika budowy i poinformowała go, że są termi-

ny, w których trzeba się zmieścić i powiedziała mu, aby dostarczył wymagane dokumenty. 

 

Włodzimierz Rec – inspektor UMiG 
Przedstawił dokument, który kserował od p. Kulig. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Poprosił p. Reca o przeczytanie dokumentów, których nie ma i powiedział, że dokument kse-

rowany, od p. Kulig nie jest pozwoleniem na budowę. 

  

Włodzimierz Rec – inspektor UMiG 
Poinformował, że 12 wskazanych punktów, nie otrzymał żadnego dokumentu. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zwrócił uwagę, że p. Kulig twierdzi, że wszystkie dokumenty przedstawiła. 
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza  
Zwrócił uwagę na to, ze trzeba wziąć się do działania, przygotować inwentaryzację i działać 

dalej. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Zaproponował ustalenie terminu spotkania wspólnie z Radą. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, aby do 15.30 w poniedziałek dostarczyć te dokumenty i zorganizować spotkanie 

we wtorek lub w poniedziałek po 15.30. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, ze w dniu poprzednim na posiedzeniu Komisji Rady, zadał Burmistrzowi pytanie, 

co dalej z wnioskiem w sprawie Stowarzyszenia. Poinformował, że p. Rec odpowiedział, że  

w poniedziałek jest umówiony z p. Kulig w sprawie dostarczenia dokumentacji. Wyraził na-

dzieję, że p. Kulig dostarczy te dokumenty i można będzie zorganizować spotkanie. Powie-

dział, że z ostatnich spotkań są protokoły oraz nagrania, które można przeanalizować. Stwier-

dził, że jak wszyscy wiedzą Burmistrz nie może złożyć wniosku, jeśli nie jest upoważniony 

przez Radę. 

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Powiedział, ze nie ma już tego wymogu, ponieważ dzwoniła i rozmawiała z Wydziałem Poli-

tyki Społecznej. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Zwrócił uwagę, że jeśli pracownik merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie wnio-

sków ma wiedzę, że nabór jest ciągły to rzeczywiście tak musi być. Powiedział, że Burmistrz 

wielokrotnie zwracał uwagę, aby pospieszyć się ze złożeniem wniosku, bo jeśli dofinansowa-

nie zostanie przyznane w lipcu lub sierpniu to gmina nie zdąży z inwestycją. 

 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia 
Stwierdziła, że nabór zawsze jest do końca lutego. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Powiedział, aby przejść do dalszej części obrad Sesji. Zaproponował, aby spotkać się w po-

niedziałek lub w kolejnych dniach, aby porozmawiać. 

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 

Zwrócił uwagę na to, że wcześniej powinna być komisja inwentaryzacyjna.  

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Powiedział, ze komisja będzie w momencie, gdy Stowarzyszenie zechce przekazać budynek. 

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 

Powiedział, aby komisja zweryfikowała inwentaryzację. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 

Powiedział, że nie ma, co weryfikować, ponieważ nie ma dokumentów. 
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Krzysztof Długosz – Radny MiG 

Powiedział, że dobrze by było, aby były wszystkie dokumenty, bo znowu organizowane jest 

kolejne spotkanie. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Powiedział, że obecny jest przewodniczący komisji pan Dariusz Świeboda , który ustali ter-

min, jeśli cała dokumentacja będzie dostarczona. Zapytał, czy stowarzyszenie chce przekazać 

ten budynek, aby gmina mogła wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie. 

 

Beata Grucela – Stowarzyszenie Nasz Dom 

Powiedziała, że minął termin. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Zwrócił uwagę, że nie minął termin, ponieważ nabór jest ciągły. 

 

Beata Grucela – Stowarzyszenie Nasz Dom 

Powiedział, że sytuacja wygląda tak samo jak z dokumentami, jedna osoba mówi, że są do-

starczone a druga, że nie i to samo z wnioskiem, raz mówi się, że minął termin a raz, że nabór 

jest ciągły.  

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Zapytał, co w takim razie Rada ma zrobić z kwotą 500 tys. zabezpieczoną na ten wniosek. 

Poinformował o przejściu do dalszej części obrad, zapytał, czy ktoś z osiedlowych chciałby 

zadać Burmistrzom jakieś pytanie. 

 

Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 

Poruszył sprawę p. Franciszka Mamiaka, który nie ma drogi dojazdowej i nie odbierane są od 

niego śmieci. Zapytał, na jakiej podstawie gmina wymusza od niego opłatę za niewykonanie 

usługi. Powiedział, że jest to człowiek, który ma niskie dochody, poinformował, że nie ma 

drogi dojazdowej i jeśli przyjeżdża karetka, to trzeba go znosić do niej.  

Odniósł się do artykułu radnej Kazimiery Sikorskiej mówiąc, że zarzucana jest jej nieprawda. 

Stwierdził, że występują w nim drobne nieścisłości, ale większość to prawda. Poinformował, 

że większość mieszkańców Kosarzysk nie przyszła na zebranie osiedlowe po przeczytaniu 

tego artykułu. Poinformował, że wszystko robione jest w zaciszu, mieszkańcy nie są infor-

mowani, nie ma nagrań z Sesji jak to jest w innych gminach. Stwierdził, że w gminie panuje 

nepotyzm, czyli wykorzystywanie stanowisk do dawania zleceń dla swojej rodziny. Podał 

przykład, że firma żony Zastępcy Burmistrza za dwutygodniowe wypożyczenie nart otrzyma-

ła kwotę 8000 zł, za którą można by było kupić kilka par nart i wypożyczać je w Domu Kul-

tury. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 

Powiedział, że jeśli chodzi o wspomnianą firmę, nikt nie robi z tego tajemnicy, ponieważ in-

formacje te umieszczone są na BIP-ie. Zwrócił uwagę na to, że żona Burmistrza również pra-

cuje w świetlicy profilaktycznej. Poinformował, że firma ta jest spółką i jego żona jest człon-

kiem spółki. Powiedział, aby nie przedstawiać sytuacji w ten sposób i nie mówić, że panuje 

nepotyzm. 

 



str. 22 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 

Powiedział, że wie gdzie mieszka pan Mamiak, ponieważ zna te tereny. Poinformował, że 

nigdy nie zwracał się on z prośbą o umorzenie opłaty za śmieci, co być może było spowodo-

wane tym, że jego dochód przekracza możliwość umorzenia. 

 

Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 

Przedstawił wniosek o umorzenie. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 

Powiedział, że jeśli chodzi o śmieci nie jest to opłata za odbieranie, tylko podatek. Powie-

dział, że jeśli pan Mamiak zwróci się z prośbą o umorzenie, to po zbadaniu sytuacji finanso-

wej być może zostanie mu umorzona ta opłata. 

 

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska 

Poinformowała, że chce wyjaśnić sprawę drogi na Cichoniówkę. Powiedziała, że rozmawiała 

z panami Gardoniami i gdyby jeszcze gmina zwróciła się do nich, to może udałoby się zrobić 

tą drogę, ponieważ nie ma tam dojazdu. Poinformowała, że jest to starszy pan, w tej chwili 

mieszka u córki na Łazach, ponieważ rzeczywiście była konieczność zniesienia go do karetki. 

Zaproponował, aby w wolnej chwili podjechać tam i zobaczyć, czy można rozwiązać ten pro-

blem. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zwrócił się do pana Cyconia w sprawie pisma p. Mamiaka. Powiedział, że nie naliczenie to 

jest przekroczenie przepisów, ponieważ jest to obowiązek, który jest sprawdzany. Zwrócił 

uwagę, że jeśli p. Mamiak zwróci się o umorzenie dotychczasowej zaległości to zostanie ona 

umorzona. Poinformował, że gmina nie może nie naliczać, lub decydować do przodu, czy 

może on płacić czy nie. Jeśli chodzi o drogę, zwrócił uwagę, że jest to dość duży kawałek  

i nie łatwo jest podjąć decyzje, czy do jednego domu robić ok. 300 m dojazdu. Powiedział, że 

są krótsze odcinki, gdzie całe osiedla nie mają dojazdu i ciężko jest zdecydować o budowie 

kawałka chodnika, a co dopiero o drodze do jednego domu. 

 

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej 

Zwrócił uwagę, że wchodzi nowy system odbioru odpadów, jest to etap początkowy. Zapytał, 

co w sytuacji, gdy worki i pojemniki są nie oznakowane i czy jest jakiś plan ze strony gminy, 

co zrobić w sytuacji, gdy worki te pozostają nie odebrane. Powiedział, że nie jest za tym, aby 

MZGKiM czy gmina, za dodatkową opłatą sprzątała te worki. Zwrócił uwagę, że celem 

wprowadzenia tego systemu było poprawienie segregacji oraz kontrola nad tzw. „śmieciami 

dzikimi”. Zwrócił uwagę na przykłady, że zgłoszone są dwie lub trzy osoby a oddawana jest 

spora ilość worków. Zapytał, czy jest jakiś czynnik kontrolny, za pomocą, którego gmina 

sprawdzi worki pozostawione. Powiedział, że jest to początek i należałoby w tej chwili zrobić 

takie posunięcie, aby tej sytuacji zapobiec. Powiedział, że jest to bardzo istotna sprawa. 

Powiedział, że cieszy się, iż został przyjęty Program Ochrony Zabytków, trzeba zwrócić uwa-

gę na ochronę miejsc pamięci, które zostały zaniedbane. Stwierdził, że poszczególni radni  

i osiedlowi powinni zadbać o te miejsca na swoim terenie. Powiedział, ze powinno się zadzia-

łać nieco w tym kierunku i, że nie są to duże nakłady finansowe. Zwrócił uwagę, że zapytał 

kiedyś Burmistrza na zebraniu, czy jest osoba odpowiedzialna za nadzór nad tymi miejscami. 

Powiedział, że Burmistrz wspomniał o przebudowie strony internetowej, powiedział, że na 

bieżąco ją śledzi i zauważył, że warto by było zwrócić uwagę na jakość wiadomości wyjścio-

wych, w których jest szereg błędów. Powiedział, że działanie na zasadzie kopiuj – wklej nie 

jest właściwe. Poprosił o lepsze dane wyjściowe, ponieważ informacja ta idzie na cały świat. 
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 

Powiedział o otrzymywanych od mieszkańców sygnałach, że strona internetowa idzie w do-

brym kierunku. Stwierdził, że nie wszystko jest idealne i pewne rzeczy wymagają zmiany  

i będzie to robiona na bieżąco. W sprawie śmieci powiedział, że jest przeciwnikiem takiego 

działania, że jeśli śmieci są nieodebrane ze względu na nie przyklejone kody to MZGKiM, 

czy wynajęta firma będzie je sprzątać, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji, że przykle-

janie kodów będzie bez sensu. Powiedział, że jeśli ktoś nie przyklei kody, bo zapomni, to za-

biera te śmieci i wystawia ponownie następnym razem. Poinformował, że system ten został 

wprowadzony po to, aby kontrolować, od kogo są wywożone śmieci i w jakiej ilości oraz, aby 

powrócić do segregacji. Zwrócił uwagę, że poprzednio cena była tak niska, że prawie całko-

wicie zaniechano segregacji. Wyraził nadzieję, że cel zostanie osiągnięty, ale stwierdził, że 

uważa za bezcelowe robienie objazdu i sprawdzanie czy zabrano śmieci.  

 

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej 

Powiedział, że nie uważa, że strona internetowa jest zła, ale chodzi o sprawę wyjściową mate-

riału, gdzie występują błędy. Jeśli chodzi o śmieci powiedział, że chciałby zostać dobrze zro-

zumiany. Poinformował, że chodzi o sytuację ponoszenia dodatkowych opłat za zbieranie 

tych śmieci, które pozostają, ponieważ należy je pozbierać. Poinformował, że zwraca uwagę 

na czynnik kontrolny, który przymusi do ich zabrania. Powiedział, że jest to pewien okres 

przejściowy, może zdarzać się, że ludzie zapomną, ale posiada wiadomości z innych gmin 

gdzie system ten funkcjonuje i jest pewna część przypadków, gdzie celowo zostawiane są 

worki bez kodów. Poinformował, że jest to do sprawdzenia.  

 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM 

Powiedziała, że zgadza się z p. Kotarbą. Powiedziała, że system funkcjonuje pierwszy mie-

siąc a już do zakładu zgłaszane są sygnały od mieszkańców, że śmieci nie zostały odebrane. 

Zwróciła uwagę, że jeśli będzie to funkcjonowało w ten sposób, że SITA odbierze ok. 70% 

odpadów a pozostałe zostaną, to obowiązek ich zebrania spadnie na gminę. Stwierdziła, że 

dobrze byłoby pomyśleć nad rozwiązaniem systemowym, jednostką odbierająca śmieci, która 

będzie wiedziała, że śmieci nieodebrane powstały przy danej nieruchomości. 

 

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej 

Powiedział, że bazuje na wiadomościach z innych gmin. Zwrócił uwagę, że jeśli nie będzie to 

rozwiązane na bieżąco, system ten nie wyjdzie, gmina musi posprzątać i stąd pytanie jak za-

mierza to rozwiązać. Powiedział, że można wysłać pracownika z aparatem fotograficznym, 

ponieważ jest to skuteczna metoda nauczenia ludzi i nie ponoszenia kosztów przez obywateli. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 

Powiedział, że jeśli chodzi o koszty to system ten został wprowadzony w celu obniżenia kosz-

tów. Stwierdził, że jest to dobra uwaga, iż należy to sprawdzać, ale trzeba sobie zdawać spra-

wę, że wprowadzenie czegoś nowego zawsze powoduje na początku pewne nieścisłości. 

Zwrócił uwagę, że część osób nie doczytała informacji, nie wszyscy osiedlowi przekazali in-

formację w sposób prawidłowy, część osób nie nakleiła kodów, nie wiedziała, od kiedy sys-

tem obowiązuje. Wyraził nadzieję, że sytuacja ta się poprawi. Poinformował, że zasady se-

gregacji ukazują się również w biuletynie inwestycji. Zapewnił, że gmina stara się w różny 

sposób wytłumaczyć ludziom tą kwestię i wyraził nadzieję, że z czasem ilość pozostawianych 

worków będzie się zmniejszała.  
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Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej 

Powiedział, że jest to oczywiste, ale jest początek i powiedział, aby zacząć działać systema-

tycznie i konsekwentnie. Zwrócił uwagę, że ludzie z czasem się podporządkowują, ale jeżeli 

nie będzie czynnika kontrolnego to dojdzie do sytuacji, że nie będzie to działało tak jak po-

winno i wtedy obowiązkiem gminy jest posprzątanie tych śmieci, które pozostaną. 

 

Piotr Ciągło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto 

Powiedział, że nie widzi problemu oraz, że ustawa jest bardzo prosta. Powiedział, że nie zna 

norm oddawania śmieci i nigdzie nie są one zapisane, jeśli ktoś odda zbyt dużo worków lub 

nie odda w ogóle, nie ma podstawy do stosowania wobec niego kary. Stwierdził, że na chwilę 

obecną nie ma żadnych przepisów określających normę na 1 mieszkańca. Powiedział, że jeśli 

ktoś odda nawet 50 worków i ma dobra wolę, to kody są dostępne u p. Basi i można okleić 

wszystkie worki i nie będzie naliczona dodatkowa opłata z tego tytułu. Zwrócił uwagę, że je-

śli ktoś będzie wystawiał worki bez kodów to sam sobie robi na złość, ponieważ śmieci te 

wrócą na jego posesję. Powiedział, że trzeba okleić i oddać wszystkie worki, ponieważ jest to 

z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Stwierdził, że jeśli nawet na posesji zameldowana 

jest 1 osoba, która odda 100 worków to nikt jej za to nie ukaże, ani nie naliczy dodatkowej 

opłaty. 

 

Dariusz Izworski – UMiG 
Powiedział, że ma świadomość, iż strona internetowa nie jest najpiękniejsza. Poinformował, 

że cały czas trwają prace nad stroną, aby uporządkować informacje. Powiedział, że potrzebuje 

pomocy ze strony obecnych na sali, jak również ze strony mieszkańców. Poprosił o potwier-

dzanie bazy noclegowej, ponieważ obecnie jest tylko pięć potwierdzeń oraz o odpowiadanie 

na komunikaty pojawiające się na stronie. Poinformował, że wiele informacji nie jest pisa-

nych przez niego, ale pochodzą z innych źródeł, dlatego można je obrobić ale nie ma prawa 

ingerencji w ich treść. Powiedział, że wszelkie uwagi można kierować na adres e-mailowy. 

 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz 
Powiedziała, dobrze by było dodać informacje, że strona jest w przebudowie.  

 

Dariusz Izworski – UMiG 
Powiedział, ze przez długi czas informacja ta był zawarta na stronie. 

 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz 
Zwróciła uwagę, że marzec jest pierwszym miesiącem działania nowego systemu śmieciowe-

go. Stwierdziła, że dużo zależy od sołtysów i osiedlowych. Poinformowała, że gdy była 

pierwsza zbiórka śmieci na Majerzu, przeszła po osiedlu i sprawdziła, czy mieszkańcy naklei-

li kody. Powiedziała, że jeden mieszkaniec okleił worki już w lutym, ponieważ nie doczytał 

informacji i nie zostały one zabrane ponieważ było to zrobione przedwcześnie. Stwierdziła, 

aby dać ludziom czas. Zwróciła się do sołtysów i radnych, aby podeszli i sprawdzili. Powie-

działa, że chciałaby złożyć życzenia sołtysom i osiedlowym. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, p. Lucyna uprzedziła Burmistrza, który również chciał złożyć życzenia. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Z okazji Dnia Sołtysa złożył sołtysom i osiedlowym najserdeczniejsze życzenia sukcesów na 

drodze społecznej, zdrowia oraz wzajemnej dobrej relacji. Powiedział, aby pamiętać, że peł-

nione funkcje są czasowe i kiedyś po zakończeniu ich pełnienia trzeba będzie się spotkać  
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i spojrzeć sobie w twarz, życzył, aby po zakończonej kadencji nie było konieczności przecho-

dzenia na drugą stronę ulicy. 

 

 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
W imieniu Rady złożył sołtysom życzenia wytrwania, szczególnie tym, którzy są po raz ko-

lejny i mają doświadczenia, którymi służą przede wszystkim nowej, młodej Radzie, zdrowia 

oraz wszystkiego dobrego na zbliżające się Święta Wielkanocne. Poinformował, że nie zosta-

ło to zrobione na początku, ponieważ była inna inicjatywa. Poinformował, że jeśli nie ma 

przeszkód to można zakończyć obrady Sesji. Poprosił p. Marię Kulig o ustalenie terminu spo-

tkania, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa. Podziękował za obecność. 

 

 

Na tym zakończono obrady XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. 

 

 

 
Protokołowała  Przewodniczący Rady Miasta 

 

Inspektor Rady Miasta i Gminy  (-) Jan Toczek 

Magdalena Źrałka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


