
PROTOKÓŁ NR 33/17

z XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXIII Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odbyła się 30 stycznia o godz. 12.00 
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. W Sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Dziedzina
Teresa. Sesję prowadził Jan Toczek Przewodniczący Rady. 

CZEŚĆ I – WSTĘPNA

Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Dokonał otwarcia obrad Sesji. Przywitał Burmistrza MiG, radnych, sołtysów i osiedlowych, dyrek-
torów jednostek budżetowych oraz wszystkich przybyłych. Odczytał porządek obrad Sesji. Poinfor-
mował, że z porządku obrad zostaje wykreślony punkt 4 o treści „4. Uchwała w sprawie przyjęcia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.” 

Ad. 2. Przyjecie protokołu z XXXII Sesji.

PROTOKÓŁ nr 32/16 z XXXII Sesji Rady przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za (w chwili głosowania
na sali obecnych 12 radnych). 

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od
29 grudnia 2016 r do 30 stycznia 2017 r.:

 5 stycznia  2017 r. na Woli  Kroguleckiej  odbyło  się  spotkanie Burmistrza i  pracownika
Urzędu p. Pawła Maślanki z p. Markiem Kroczkiem - pracownikiem Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Małopolskiego w celu omówienia projektu Uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

 6-8 stycznia 2017 r. odbyły się doroczne zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Łomni-
cy Zdroju, Kosarzyskach i Wiechomli. Powiedział, że we wszystkich tych jednostkach spo-
tkał się z uznaniem i szacunkiem za politykę prowadzoną wobec nich. Potrzeby w strażach
wciąż są, ale na dzień dzisiejszy podstawowe wyposażenie w sprzęt, urządzenia i samocho-
dy pozwala na normalne funkcjonowanie jednostek. Straże pożarne są w naszej Gminie wy-
soko oceniane przez władze zwierzchnie. Zarządzenie majątkiem oraz zaangażowanie dru-
hów w udział w akcjach jest wzorowe. 

 12 stycznia 2017 r. gościem UMiG był dr Władysław Sadowski – wójt Gminy Kamienica 
w powiecie Limanowskim, który pragnął obejrzeć jeden z najnowszych obiektów sporto-
wych na terenie naszej Gminy - Halę Widowiskowo – Sportową. Obecnie Hala sprawuje się
bardzo dobrze. Pojawiające się usterki są bezproblemowo poprawiane w ramach gwarancji.
Jedynym szkopułem jej funkcjonowania są wysokie koszty utrzymania. 

 19 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane z inicjatywy Posła na
Sejm RP p. Arkadiusza Mularczyka, w którym uczestniczył wraz z Zastępcą Burmistrza.  
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W jego trakcie  spotkano się  z  zarządem kolei  państwowych,  omówione zostały sprawy
związane ze zwiększeniem częstotliwości pasażerskiego ruchu kolejowego na trasie do na-
szego Uzdrowiska. Podpisano również list intencyjny o współpracy w zakresie opracowania
koncepcji i prac studyjnych z Polską Spółką Gazownictwa oddział Kraków. W lutym w Piw-
nicznej – Zdroju przewidywane jest spotkanie z dyrektorem oddziału Spółki. 

 20 stycznia 2017 r. odbyła się uroczysta akademai z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorgani-
zowana w Szkole Podstawowej w Głębokiem. Była to doskonała okazja do omówienia przy-
szłości szkoły przez pryzmat reformy systemu oświaty. Wstępnie rozważono koncepcje roz-
budowy istniejącej szkoły. 

 29 stycznia 2017 r.  na trasach biegowych na Obidzy odbyły się IV Mistrzostwa Polski
Amatorów w narciarstwie biegowym. Bieg Popradzki zgromadził ponad setkę uczestników
z całej Polski. Impreza odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Miasta i Gminy Piwniczna
– Zdrój, sponsorów oraz pod patronatem Polskiego Związku Narciarskiego. Uczestnicy bie-
gów w sposób wyraźny wskazywali na wspaniałą organizację zawodów, proponowali roz-
szerzenie  rywalizacji  o  połączenie  naszych  tras  ze  Słowacją  i  z  trasami  na  Jaworkach  
w Gminie Szczawnica. Była to wspaniała promocja naszej Gminy a jej uczestnicy z pewno-
ścią powrócą do naszego Uzdrowiska – nie tylko na narty. Podziękował wszystkim organi-
zatorom, sponsorom oraz mieszkańcom naszej Gminy, którzy zapewnili zawodnikom gorą-
cy doping.  

Ad. 4. Informacja na temat inwestycji planowanych w 2017 r. oraz stanu inwestycji rozpoczę-
tych w 2016 r. 

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił informację na temat inwestycji realizowanych na terenie
Piwnicznej-Zdroju. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu 

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, czy radni mogą otrzymać tą informacje w formie pisemnej. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że informacja ta będzie dołączona do protokołu z Sesji. 

Teresa Ortyl – Radna MiG
Zapytała, na jaka kwotę gmina chce odzyskać VAT.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Poinformowała, że na razie zostały zrobione wszystkie deklaracje i i gmina jest na etapie sprawdza-
nia dodatkowych informacji, wszystkie dokumenty zostaną przesłane ponownie do firmy, która te
deklaracje przygotuje. Zwróciła uwagę, że gmina jest przygotowana do kontroli wszystkich doku-
mentów i dopiero wtedy wyniknie konkretna kwota. Poinformowała, że na pewno będzie to kwota
ponad 1 mln zł. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, czy to gmina występuje o zwrot VAT, czy w jej imieniu występuje firma.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Potwierdziła, że gmina występuje. 
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Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, jaka jest prowizja.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poinformował, że 25% bierze firma, która podpisała umowę jeszcze za poprzedniej kadencji. 

Ad. 5. Plan promocji MiG Piwniczna-Zdrój na rok 2017. 

Plan promocji został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Nie było py-
tań.

Ad. 6. Plan rzeczowo – finansowy imprez organizowanych przez MGOK w 2017 r. 

Plan został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Nie było pytań.

Ad. 7. Informacja na temat reformy oświaty.

Omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Nie było pytań. 

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

Ad. 1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXXIII/212/16 – przyjęto jednogłośnie t. 13 – za.

Ad. 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXIII/213/16 – przyjęto jednogłośnie t. 13 – za.

Ad. 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały – opłata uzdrowiskowa.

UCHWAŁA NR XXXIII/214/16 – przyjęto jednogłośnie t. 13 – za.

Ad. 4. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskie-
go w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 

UCHWAŁA NR XXXIII/215/16 – przyjęto jednogłośnie t. 13 – za.

Ad. 5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkol-
nego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki w publicznych przedszko-
lach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz innych for-
mach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasta i i Gminę Piwniczna-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXIII/216/16 – przyjęto jednogłośnie t. 13 – za.

Ad. 6. Uchwala w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oddzia-
łów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowa-
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dzonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidło-
wości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

UCHWAŁA NR XXXIII/217/16 – przyjęto jednogłośnie t. 13 – za.

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA

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

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Poinformował, że na ostatniej Sesji pani Radna Kazimiera Sikorska złożyła interpelację, odczytał
jej treść (załącznik do protokołu). Powiedział, że została przygotowana odpowiedź, zapytał czy sa-
tysfakcjonuje  ona  panią  Radną.  Poinformował,  że  otrzymał  pismo  z  Prokuratury  Regionalnej  
w Krakowie w dotyczące sprawy basenów na Radwanowie. Odczytał treść pisma (załącznik do pro-
tokołu). 

Justyna Deryng – Radna MiG
 Poinformowała, że również złożyła pismo o otrzymanie danych na temat wpływów na Na-

grodę Burmistrza. Zwróciła uwagę, że wszyscy brali udział w kampanii wyborczej i jak wia-
domo był to jeden z flagowych pomysłów do zrealizowania. Powiedziała, że wpływy są nie-
pokojące, ponieważ ponad połowa środków na ten cel została przeznaczona z budżetu gmi-
ny. Stwierdziła, że nazywanie tej nagrody Nagrodą Burmistrza jest naginaniem faktów i nie-
taktem, ponieważ jak wiadomo Rada przyjęła regulamin w dobrej wierze. Powiedziała, że
być może warto by było zwrócić uwagę na ten fakt i w przyszłości zmienić regulamin tej na-
grody i jej nazwę, ponieważ nagroda ta ma bardzo szczytny cel i promuje uzdolnioną mło-
dzież i nazywanie jej Nagrodą Burmistrza jest nieporozumieniem. Poinformowała, że zosta-
wia ten temat do dyskusji. 

 Poinformowała, że w historii samorządu Piwnicznej-Zdroju nie zdarzyła się sytuacja, aby 
w trzech kolejnych numerach Gazety „Znad Popradu” nie było zamieszczonych protokołów
z posiedzeń Rady MiG. Zwróciła uwagę, że mieszkańcy czerpią wiedzę z internetu oraz od
radnych i osób, które były obecne na Sesji, ale przede wszystkim bazują na tych protoko-
łach. Powiedziała, że jest to przykre, ponieważ pismo samorządu nie dokumentuje tylko pra-
cy UMiG i Burmistrza, ale przede wszystkim powinno dokumentować pracę Rady. Wyraziła
nadzieję, że w kolejnym numerze będzie to naprawione. 

 Zwróciła uwagę, że na terenie gminy jest pełno luster, m. in. przy wyjeździe z Równi, są one
bardzo brudne i zakurzone, w momencie kiedy przyświeci słońce nic w nich nie widać. Po-
wiedział, że warto było by pomyśleć o tym w jaki sposób je czyścic i kontrolować. 

 Poprosiła o przedstawienie informacji na temat placu targowego w latach 2015-2016 przede
wszystkim stanu faktycznego dotyczącego wartości pobranych opłat oraz ilości osób od któ-
rych były one pobrano. Poinformowała, że docierają do niej sygnały, ze od momentu zwięk-
szenia opłat ilość osób, które wystawiają się na placu zmniejszyła się i wola one pojechać 
w inne  miejsce  gdzie  jest  taniej.  Stwierdzała,  że  miejsce,  które  było  stworzone  w celu
wspierania drobnego handlu zamiera, a nie taka była intencja. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
 Poprosił o rozważenie kwestii przejścia dla pieszych koło MGOK, naprzeciwko kościoła,

gdzie jest bardzo ciemno. Zwrócił uwagę, że może by udało się to zrobić przy okazji remon-
tu muru kościelnego. 

 Powiedział, że szkolna orkiestra przeniosła się do budynku OSP. Zwrócił uwagę, że trójka
jego dzieci jest w orkiestrze i ostatnio obyło spotkanie organizacyjne. Poprosił o powołanie
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Komisji i przeprowadzenie rzetelnej kontroli mieniem gminnego przekazanego OSP, ponie-
waż instrumenty są zdewastowane, niektórych brakuje. Zwrócił uwagę, że pan prowadzący
szkolną orkiestrę powiedział, że nie podejmie się przejęcia tej kwestii. Stwierdził, że gmina
wydała kilka lat temu na ten cel dużą kwotę środków i wszystkie instrumenty powinny zna-
leźć się w wykazie. Zwrócił uwagę, że w szkolnej orkiestrze rodzice odpowiadają za instru-
menty podpisując umowy i uważa, że osoby grające w orkiestrze OSP również powinny za
to odpowiadać. Poprosił o powołanie takiej komisji i przedstawienie raportu Radzie MiG,
ponieważ jest to temat bardzo ważny.

 Poinformował, że w roku poprzednim poruszał temat telewizji. Zwrócił uwagę, że z tego, co
ustalił z panem Sekretarzem brakuje dwóch multipleksów, za które firma Emitel chce 3500
zł miesięcznie za każdy. Powiedział, że rzecz jest w tym, że wielu mieszkańców nie ma do-
stępu do telewizji publicznej, mimo, że zmusza się ich do płacenia abonamentu. Zwrócił
uwagę, że rozmawiał z panem Sekretarzem i należało by coś zrobić w tej  sprawie,  aby
umożliwić mieszkańcom dostęp do telewizji i radia. Poinformował, że otrzymuje wiele tele-
fonów i zapytań w tej sprawie i poprosił o interwencję, ponieważ minął rok i nic nie dzieje
się w tej sprawie. 

 Poinformował, że jest dużo problemów z użyczeniem hali. Zwrócił uwagę, że w poprzednim
roku poruszał temat wypożyczenia hali przez młodzież ze Śmigowskiego i Łomnickiego  
i prosił, aby ceny dla nich były inne, ale nie doszło to do skutku. Powiedział, że jak się oka-
zuje niektórzy podpisują umowę na jeden boks a korzystają z całej hali. Stwierdził, że trzeba
sprawiedliwie podchodzić do wszystkich.  Poinformował, że w październiku apelował rów-
nież o oświetlenie parkingu i stadionu, ponieważ w przypadku imprez wszystko razem świe-
ci. Powiedział, że do dzisiaj nie otrzymał żadnej odpowiedzi, Zastępca Burmistrza miał to
sprawdzić. 

 Poruszył kwestię tytułu gazety „Znad Popradu”. Stwierdził, że mieszkańcy wyrażają opinie,
iż gazeta przeistoczyła się w biuletyn informacyjny UMiG, dlatego prosi o zmianę tytułu  
i oddanie poprzedniego osobom, które były zaangażowane w tą gazetę.  

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zwrócił uwagę, że na sali jest obecna nowa pani Redaktor, która wydała dopiero pierwszy numer
gazety i została tak podsumowana. Powiedział, że jemu osobiście bardzo podobała się ta gazeta,
mimo, że był to pierwszy numer. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że nie chodziło mu o ten pierwszy numer. 

Paulina Rychel – Fabiś – Redaktor „Znad Popradu”
Powiedziała, że wyszedł pierwszy numer gazety pod jej redaktorstwem i być może zawiera on dużo
informacji z UMiG, ale jest styczeń i trzeba było zawrzeć np. harmonogram wywozu śmieci. Poin-
formowała, że w tym miesiącu numer będzie mniejszy, będzie zawierał mniej informacji z UMiG.
Zapewniła, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby gazeta była na odpowiednim poziomie.
Poprosiła, aby dać jej czas, ponieważ nie ma doświadczenia i dopiero się uczy, oraz o wszelkie opi-
nie, które są bardzo budujące. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że gazeta podlega bezpośrednio pod Dyrektora MGOK zwracając uwagę, że on jej
nie kontroluje. Poprosił, aby w sprawach związanych z gazetą zwracać się bezpośrednio do MGOK.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że nie chodziło mu o obecną treść gazety, ale o tytuł. Powiedział, że mieszkańcy
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widzieli, że w tamtym roku był to biuletyn i chcą zmiany tytułu i powrotu go do macierzy. 

Paulina Rychel – Fabiś – Redaktor „Znad Popradu”
Zapytała do kogo ma wrócić ten tytuł skoro pani Barbara Paluchowa nie będzie już redagować tej
gazety. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał, czy nie można zmienić tytułu. 

Paulina Rychel – Fabiś – Redaktor „Znad Popradu”
Powiedziała, że można to zmienić, ale wtedy zostanie przekreślony 25 – letni dorobek gazety. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o oświetlenie parkingu z stadionu to pan Zastępca Burmistrza to
sprawdził i pan Radny nie ma racji. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że był na imprezie charytatywnej i wszystko razem jest oświetlone. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że Zastępca Burmistrza sprawdził ten temat razem ze specjalistami i nie ma tam żadne-
go problemu. Poinformował, że jeśli chodzi o wypożyczenie hali nikt nigdy do niego nie dzwonił w
sprawie wypożyczenia hali nigdy nie wydał takiej decyzji. Zwrócił uwagę, że za halę odpowiada
MGOK. Zwrócił uwagę, że nikt nie zwrócił się z prośba o zniżkę Powiedział, że jest ekipa osób,
które są zainteresowane regularnym trenowaniem.

Janina Janur – Dyrektor MGOK
Zwróciła uwagę, że nawet nie ma kiedy wynajmować tej hali ponieważ jest ona cały czas zajęta
przez OGNIWO i sekcja piłki siatkowej. Powiedziała, że jest taka sytuacja, że Filip ma mieć zajęty
jedne sektor a korzysta z całej hali.  

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że właśnie o to mu chodzi. Powiedział, aby nie mylić pojęć i poprosił panią Dyrek-
tor o wyjaśnienie tej kwestii.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zwrócił uwagę, że do niego bezpośrednio nikt nie dzwonił w tej sprawie, poprosił o wyjaśnienie pa-
nią Dyrektor. 

Janina Janur – Dyrektor MGOK 
Poinformowała, że dowiedziała się, że Filip ma przydzielony jeden sektor a zajmuje całą halę.  

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że trzeba to wyjaśnić. 

Janina Janur – Dyrektor MGOK
Zwróciła uwagę, że od tego jest gospodarz hali. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
W kwestii orkiestry powiedział, że Straż jest stowarzyszeniem, którego on nie kontrolował i nie wie
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na jakiej zasadzie odbywał się zakup tego sprzętu. Poinformował, że na pewno jest jakaś inwentary-
zacja i trzeba to sprawdzić.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że gmina kupiła sprzęt. 

Janina Janur – Dyrektor MGOK
Poinformowała, że w czwartek jest spotkanie z zarządem OSP i nowym kapelmistrzem i wszystko
będzie omówione. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że takie spotkanie powinno być wcześniej, zanim jeszcze została tam wpuszczona
nowa ekipa, powinno być sporządzone protokoły przekazania sprzętu. 

Janina Janur – Dyrektor MGOK
Poinformowała, że wszystko zostanie sprawdzone z zarządem OSP według spisu z natury, zwróciła
uwagę, że w piątek została już przeglądnięta część sprzętu. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zwrócił uwagę, że nowa orkiestra ma działać dopiero od 1 lutego. W kwestii telewizji poprosił pana
Sekretarza o przedstawienie, co wiadomo na ten temat. 

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Poinformował, że nie wiadomo nic więcej prócz tego, co zostało do tej pory powiedziane. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że należałoby napisać jakieś pismo, ponieważ ludzie nie mają dostępu do telewizji na
terenie Piwnicznej, Głębokiego, Wierchomli, Łomnicy i trzeba im coś pomóc, ponieważ przez rok
nic nie zostało zrobione. 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że na Łomnicy są 4 multipleksy. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Złożyła interpelację w sprawie doprecyzowania odpowiedzi na jej pisma w sprawie uaktualnienia
dokumentacji kanalizacji na osiedlu Witkowskie oraz podłącza do kolektora na Folwarku. Poprosiła
o  wskazanie  rozwiązania  tej  kwestii.  Poinformowała,  że  złożyła  również  pismo,  ale  na  jeden  
z punktów nie otrzymała odpowiedzi. Zwróciła uwagę, że była to prośba o informację na temat obe-
rwiska na Witkowskim, które jest gorsze niż to, które zostało zrobione. Poprosiła o informacje jakie
zostały podjęte starania w celu zabezpieczenia i stabilizacji skarpy. Zwróciła uwagę, że mieszkańcy
jeżdżą samochodami mimo, że jest postawiony znak zakazu. Poprosiła o pisemną informację na ten
temat. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy jest to interpelacja i czy zostanie ona złożona na jego ręce. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poinformowała, że ma jeszcze dwa dodatkowe punkty, na które otrzymała informację, więc przepi-
sze tą interpelacje i złoży. 
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Teresa Ortyl – Radna MiG
Poprosiła o złożenie pisma do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie słabego zasięgu na te-
renie gminy. Zwróciła uwagę, że wiele osób korzysta ze wzmacniaczy sygnału, ale od dwóch lat są
one nielegalne i prawdopodobnie będą nakładane kary za ich posiadanie. Powiedziała, że są możli-
wości wzmocnienia sygnału, korzystała z tego gmina Chełmiec, ponadto UKE szuka informacji na
temat miejsc o słabym zasięgu ponieważ firmy sprzedające telefony są zobowiązane utrzymać za-
sięg sieci. 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
 Poinformowała, że zwracała się z prośbą do pani Dyrektor MGOK o przedstawienie wykazu

nakładów, dochodów i zwrotów gazety „Znad Popradu” i do tej pory nie ma informacji na
ten temat. Powiedziała, że gazeta straciła na wartości, mieszkańcy są niezadowoleni. Stwier-
dziła, że gazeta nie jest sformułowana tak jak powinna, oprócz informacji z UMiG powinny
być również inne sprawy, o których ludzie chcieliby wiedzieć.  

 Powiedziała, że na pierwszym spotkaniu po wyborach z zostało uzgodnione, że raz na trzy
miesiące będzie zorganizowane spotkanie z sołtysów i osiedlowych z Burmistrzem i Prze-
wodniczącym Rady. Zwróciła uwagę, że nie byłoby tyle zapytań i problemów gdyby te spo-
tkania się odbywały. Poinformowała, że sołtysi i osiedlowy otrzymali do roznoszenia opłaty
za śmieci. Powiedziała, że ludzie zarzucają im, że biorą 3,50 zł za jeden nakaz płatniczy, ale
nie jest określone, że jest to stawka brutto, podczas gdy w rzeczywistości jest to ok. 2 zł.
Stwierdziła, że nie wie czy za te 2 zł pan Burmistrz by poszedł w te góry. Powiedziała, że
gdyby było takie spotkanie to można by było ten temat skonsultować.

 Poinformowała, że bardzo prosiła o lampę na ul. Zdrojowej, jest postawiony slup, a  dalej
się ona nie świeci. Zwróciła uwagę, że są przeznaczone środki na różne gadżety, a na jedna
lampę nie ma pieniędzy tym bardziej, że prosi o nią od 4 lat. 

 Powiedziała, że ludzie są zbulwersowani tym, że na początku roku było zaznaczone, że dro-
gi miały być robione albo społecznie, albo za pieniądze. Zwróciła uwagę, że niektóre osiedla
robiły to społecznie, a niektóre jak Łomnica czy Kosarzyska miały zapłacone. Stwierdziła,
że robiony jest podział społeczeństwa i poprosiła, aby wziąć to pod uwagę.

 Powiedziała, że jeśli chodzi o zwózkę drewna z Kicarza, niszczona jest droga i nikt nie liczy
się z tym, że mieszkańcy tą drogę robili. Poinformowała, że już raz zwracała na to uwagę na
Sesji i prosi, aby to uzgodnić z inwestorami.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
 Powiedział, że jeśli chodzi o zwózkę drewna zostanie powołana komisja, która zinwentary-

zuje tą drogę i gmina wystąpi do inwestora o ewentualną naprawę wszelkich szkód. 
 W kwestii dróg poinformował, że nie zna takich przypadków. Poprosił o podanie konkret-

nych dróg, ponieważ nie należy tego mylić z drogami, które są robione z projektów, na które
gmina otrzymała dotacje i jest tylko wykonawcą. Poinformował, że ponadto ZLD wykonuje
niektóre drogi we własnym zakresie na potrzeby zwózki drewna, natomiast o innych sytu-
acjach nie ma mowy. Poprosił, aby pani osiedlowa powiedziała, jeśli zna takie sytuacje, po-
nieważ ludzie nie wiedzą, że drogi są wykonywane np. z dofinansowania. 

 W kwestii lampy przy ul. Zdrojowej poinformował, że inwestycja cały czas trwa, jest przy-
gotowana dokumentacja i trwają uzgodnienia. Zapewnił, że lampa ta zawiśnie tak jak obie-
cał. Zwrócił uwagę, że dokumentacja i uzgodnienia są trudne i skomplikowane, dlatego pro-
cedura twa dłużej niż budowa. Powiedział, że zapyta p. Lidii na jakim etapie jest to obecnie.

 Powiedział,  że  p.  Piotr  Ciagło został  powołany jako przedstawiciel  wszystkich sołtysów
i zaproponował, aby zorganizował on spotkanie. 
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Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że p. Ciągło jest przedstawicielem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zapytał o propozycję terminu spotkania. 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 
Powiedziała, że ostatnie spotkanie było w kwietniu poprzedniego roku. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Zapewnił, że pod koniec lutego postara się zorganizować takie spotkanie. 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Powiedziała,  że nie musi to być bardzo często,  ale chodzi o to, aby raz na kwartał  spotkać się
wspólnie i omówić pewne sprawy, aby później nie dyskutować o ich na Sesji. Stwierdziła, że są
sprawy, które można załatwić na takim spotkaniu między sobą. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powrócił do tematu gazety przypominając, że pani Redaktor powiedziała, aby przekazywać propo-
zycje, co miało by znaleźć się w gazecie i będzie to zawarte. 

Paulina Rychel – Fabiś – Redaktor „Znad Popradu” 
Poinformowała, że adres e-mailowy jest podany w gazecie. 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Zwrócił się do pani Redaktor prosząc, aby przyjeżdżała również na uroczystości, które odbywają
się na Łomnicy i zamieścić w gazecie jakieś zdjęcia. 

Paulina Rychel – Fabiś – Redaktor „Znad Popradu”
Poinformowała, że w kolejnym numerze będą zawarte zdjęcia z Dnia Babci i Dziadka w Łomnicy. 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zapytała, kto odpowiada za kwestię luster przy drogach czy jest to UMiG czy Dyrektor MZGKiM. 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Poinformowała, że lustra przy drogach traktowane są tak samo jak oznakowanie i właściwy zarząd-
ca drogi jest władny w tej kwestii. Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o te dwa lustra, o których mówi-
ła pani Justyna Deryng jest to droga krajowa.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
 Zwróciła uwagę, że na Nadbrzeżnej powiększa się ruch samochodów, zwłaszcza od strony

Komisariatu Policji.  Powiedziała,  że  na dwóch zakrętach są lustra,  które  są  notorycznie
przestawiane przez jednego z użytkowników drogi. Poprosiła, aby je umocować i ustawić
tak, aby nie było możliwości ich przekręcenia i aby było w nich cokolwiek widać. 

 Powiedziała, że pod koniec posiedzenia Komisji nie otrzymała głosu. Wyraziła zdumienie,
że zostało przeznaczone 10 tys. zł na Święto Pieroga Łomnicańskiego. Zwróciła uwagę, że
trzeba by się zastanowić nie nad faktem, czy dać te środki, ponieważ impreza ta promuje
gminę, ale czy nie przeznaczyć ich z budżetu promocji gminy, natomiast środki z MGOK
pozostawić pani Dyrektor na działalność kulturalną. Poprosiła o rozważenie tej kwestii. 
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Krzysztof Długosz – Radny MiG
Poinformował, że drodze na Łomickim, która jest równoległa do drogi na Kokuszkę znajdują się
progi zwalniające. Poprosił dodatkowo o organizację znaków, które informują, że na osiedlu mogą
przebywać dzieci. Zwrócił uwagę, że w tym miejscu Policja już interweniuje u niektórych miesz-
kańców.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zapytał, czy jest to teren osiedla.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że byłoby to bezpieczniejsze dla dzieci i wszystkich mieszkańców. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że zostanie to zlecone pani Lidii Dulak.

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto 
 Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o lustra to są one po części są to lustra drogi krajowej. Po-

wiedział, że posiada telefon do pana Andrzeja Nowaka i każdy z mieszkańców i radnych
może zadzwonić. Poinformował, że wiele razy dzwoni w rożnych sprawach i uważa, że nie
ma potrzeby zgłaszania tego Burmistrzowi. Stwierdził, że im więcej osób będzie dzwoniło
do Zarządu Dróg i pilotowało rożne sprawy tym lepiej, ponieważ da im to do zrozumienia,
że sprawy te trzeba rozwiązać. Poinformował, że w sprawie luster było spotkanie, miały one
być wymienione i sprawa jest w toku. Zwrócił uwagę, że jest to sprawa dróg krajowych.

 Powiedział, że jeśli chodzi o spotkanie sołtysów i osiedlowych starał się je zorganizować 
z własnej inicjatywy. Zwrócił uwagę, że Pan Przewodniczący oraz osoby, które były obecne
wiedzą jaki był odzew. Stwierdził, że jeśli chce się od kogoś wymagać to trzeba również dać
coś od siebie i zaangażować się, ponieważ czasem mniej polityki a więcej konstruktywnego
działania może wszystkim pomóc. 

 Zapewnił, że jako wybrany przedstawiciel sołtysów i osiedlowych stara się godnie reprezen-
tować na wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Są-
deckiej oraz Fundację Sądecką. Powiedział, że niektóre osoby zarzucają mu, że nie biorą
udziału w tych spotkaniach ale wyjaśnił, że nie może zapraszać kogoś na spotkanie, na które
sam został zaproszony. 

 Podziękował Dyrektor MZGKiM za interwencję w sprawie posypywania dróg na terenie
osiedla Miasto. Zwrócił uwagę na sposób utrzymywania chodników na terenie gminy, które
właściwie nie są w ogóle utrzymywane. Powiedział, że most oraz chodnik na ul. Kazimierza
Wielkiego i Kościuszki został zadeptany. Poinformował, że posiada dokumentację zdjęcio-
wą. Stwierdził, że nie chodzi o to, aby się spierać, ale zagwarantować ludziom bezpieczne
przejście do kościoła czy sklepu. Poprosił o informację, czy gmina odśnieża chodniki czy
nie.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Zwróciła uwagę, że pan Osiedlowy ma rację, że odśnieżanie chodników po tym feralnym weeken-
dzie było opóźnione, ale była to sytuacja niezależna od zakładu. Poinformowała, że w tym okresie
dwóch operatorów sprzętu jest nieobecnych i nie ma nikogo na zastępstwo. Zwróciła uwagę, że  
w pierwszej kolejności wykonywane jest odśnieżanie dróg dopiero później chodników. Powiedzia-
ła, że w ubiegłym tygodniu na ul. Kazimierza Wielkiego oraz Kościuszki była koparka, która wy-
woziła nadmiar śniegu. Poinformowała, że mowa jest tylko o chodnikach gminnych, ponieważ od-
śnieżanie chodników przy nieruchomościach prywatnych należy do ich właścicieli. Zwróciła uwa-
gę, że zakład odśnieża tylko chodnik na Kościuszki, na Kazimierza Wielkiego od Zameczku, ponie-
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waż reszta to nieruchomości prywatne. 

Piotr Ciągło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Zwrócił uwagę, że nie porusza kwestii podmiotów prywatnych, ponieważ mają oni obowiązek od-
śnieżyć. Powiedział, że chodzi o odśnieżanie rynku, ponieważ po dużym opadzie o 9 rano przyje-
chał na rynek ciągnik i manewrował pomiędzy stojącymi samochodami. Zwrócił uwagę, że gdyby
przyjechał w sobotę o 4 rano to odśnieżył by rynek w ciągu pół godziny. Powiedział, że są to po
części osoby, które mają służyć mieszkańcom  i powinni być oni doceniani przez Burmistrza, a pani
dyrektor MZGKiM powinna  mieć odpowiednie środki na ten cel. Stwierdził, że wielu mieszkań-
ców uważa, iż wymknęło się to spod kontroli. Zwrócił uwagę, że nie mieszkańcy nie patrzą na to
jak to zostało ustalone, ale jak to fizycznie działa, a otrzymuje od ludzi informacje, że nie działa.
Podał przykład drogi na Jeziora. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że chodzi o to jak można by to usprawnić. 

Piotr Ciągło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Powiedział, że takie drogi jak na Pola gdzie śniegu nawiewa powinny być utrzymywane regularnie.
Zwrócił uwagę, że operator poświecił kilka godzin na tą drogę, aby z własnego widzimisię odśnie-
żyć kawałek czyjegoś pola. Poinformował, że udokumentował to i stwierdził, że szkoda na to pie-
niędzy.

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 
Powiedziała, że operatorzy pracują od godziny 3 lub 4 rano i mają sprzęt jaki mają. Poinformowała,
że musi stanąć w obronie MZGKiM, ponieważ jeśli operator wyjedzie np. na Piwowarówke i cią-
gnik się zepsuje to nie ma co z nim zrobić. Powiedziała, że jeśli się dzwoni do zakładu to nie ma ta -
kiej możliwości, aby nie przyjechali. Zwróciła uwagę, że ci ludzie naprawdę muszą ciężko praco-
wać. 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Zwróciła uwagę, że operator, o którym mówi pan Piotr miał w tym czasie dwa rejony i trzeba to
zrozumieć. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że na prośbę pani Skarbnik chciałby zadać sołtysom i osiedlowym pytanie, czy diety
mają być wypłacane kwartalnie jak do tej pory, czy miesięcznie, ponieważ nie zostało to określone
w uchwale. 

Piotr Ciągło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Zapytał, czy radni mają wypłacane miesięcznie. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że miesięcznie. 

Piotr Ciągło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Zaproponował, aby zrobić tak samo. 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 
Zaproponowała, aby zostało kwartalnie tak jak było.
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Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zaproponował, aby zrobić głosowanie. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poprosił o podniesienie ręki osoby, które są za wypłaceniem miesięcznie. Głosów za nie było. Poin-
formował, że diety wypłacane będą kwartalnie. 
 
Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Zwróciła uwagę, że będzie mówić dłużej, ponieważ jest kila rzeczy, które chciałaby wyjaśnić. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że można przekazać te zapytania na piśmie. 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
 Poinformowała, że od jakiegoś czasu pisze pisma i otrzymuje dziwne odpowiedzi dlatego

chciała pewne kwestie wyjaśnić w obecności Rady MiG. Powiedziała, że jeśli zadaje się py-
tania na Sesji to otrzymuje się odpowiedź, że jest BIP, na którym wszystko jest opisane oraz,
że jest nagranie z Sesji, które można zobaczyć. Zwróciła uwagę, że jeśli stosuje się prośbę 
o udostępnienie tego nagrania, nawet obejrzenia go w UMiG okazuje się, że jest to niemoż-
liwe gdyż jest to środek pomocniczy do sporządzenia protokołu. Powiedziała, że chce wyja-
śnić jak wygląda ta sytuacja, czy można zobaczyć to nagranie czy nie.  

 Poinformowała, że poruszyła sprawę nagród, które bardzo zbulwersowały nie tylko ją, ale
wiele osób w gminie. Zwróciła uwagę, że napisała post na prywatnego facebooka za co zo-
stała ukarana w postaci wpłaty po 10 tys. zł od każdego z panów burmistrzów na konto Sto-
warzyszenia „Nasz Dom” za pisanie nieprawdy. Stwierdziła, że nie wpłaci tych pieniędzy,
zwróciła uwagę, że jeśli kandyduje się na publiczne stanowisko trzeba liczyć się z osądem 
i przyjmować go. Powiedziała, że chciałaby się dowiedzieć, co oznacza termin „nagroda
uznaniowa” jak np. 6 tys. zł dla pani Dyrektor MZGKiM, nagrody za zaangażowanie w pra-
cę w pomocy społecznej, czy 3 tys. zł dla pani Dyrektor MGOK. Stwierdziła, że nie zgadza
się z tym uznaniem, podając za przykład organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego, na
którym nie było prawie nikogo oprócz osób wystawiających swoje prace. Powiedziała, że 
w tym przekonaniu utwierdziło ją również to, że nie została zorganizowana WOŚP. Stwier-
dziła, że obecnie jest taka sytuacja, że nie musiało być to zrobione. Powiedziała, że dzwoni-
ła w tej sprawie i pytała, ale pani Dyrektor nie wie kiedy jest impreza i informuje dopiero
dwa dni później, następnie mówi, że impreza nie będzie zorganizowana, ponieważ nie ma
wolontariuszy. Stwierdziła, że było to oburzające. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poprosił, aby pani Marzena Drzewińska uszanowała posiedzenie Sesji i mówiła merytorycznie.

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Powiedziała, że mówi merytorycznie.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił się do pani Drzewińskiej informując, że wszystkie pisma, które pisała kierowane były do
biura Rady i pozwolił sobie je skserować i przekazać radnym. Poinformował, że odpowiedzi na pi-
sma są do wglądu w biurze Rady, ponadto zostały one umieszczone na prywatnym facebooku, dla-
tego bezzasadne jest poruszanie tego po raz kolejny.
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Janina Janur – Dyrektor MGOK
Zwróciła uwagę, że pani Marzena Drzewińska napisała nieprawdę, że zorganizowała wolontariuszy,
ponieważ MGOK doszedł do porozumienia ze sztabem w Starym Sączu, że wolontariusze będą stali
i pani Drzewińska nie mogła kilka dni wcześniej zarejestrować sztabu. Powiedziała, że jest to nie-
prawda. 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 
Powiedziała, że nie to było nieprawdą, ale fakt że potrafiła się domówić ze sztabem w Starym Są-
czu i rozwoziła młodzież po terenie Piwnicznej. Zwróciła uwagę, że byli oni zbulwersowani, że nie
robi tego MGOK. 

Janina Janur – Dyrektor MGOK
Zwróciła uwagę, że pani Drzewińska napisała, że ona to zorganizowała. 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Zwróciła uwagę, że to ona rozwoziła wolontariuszy po całej gminie. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że Sesja Rady nie jest miejscem do rozstrzygania takich kwestii.

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Powiedziała, że czuje się pokrzywdzona, że obywatele nie mogą zgłaszać istotnych rzeczy, bo mogą
zostać ukarani wydumanymi karami. Ponadto zwróciła uwagę, że jest zbulwersowana faktem, że
Przewodniczący Rady będzie zeznawał przeciwko Radnej, ponieważ wygląda to tak jakby generał
zeznawał przeciwko swojej armii. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poprosił panią Drzewińską o spokój i nie podnoszenie emocji. Powiedział, że nie otrzymał jeszcze
żadnego wezwania, ponadto nie wie w jakiej sprawie będzie zeznawał, gdyż nie widział tego pisma.

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Zwróciła uwagę, że skoro Przewodniczący Rady zgłosił się na świadka powinien wiedzieć w jakiej
sprawie będzie zeznawał. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał skąd pani Drzewińska wie, że to on zgłosił się na świadka i co odpowie, gdy sąd o cokol -
wiek go zapyta. 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Zwróciła uwagę, na to po której stronie Przewodniczący Rady będzie zeznawał. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że z tego co wie jest to proces cywilny pomiędzy panem Zbigniewem Janeczkiem, pa-
nem Mariuszem Lisem i panią Kazimierą Sikorską. Zwrócił uwagę, że jest świadkiem, nie wie w ja-
kim charakterze i będzie odpowiadał na pytania zadane przez sąd. 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Zwróciła uwagę, że pan Jan Toczek jest reprezentantem Rady a będzie zeznawał przeciwko Radnej.
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że nie jest to miejsce do rozstrzygania tej sprawy, ponieważ rozstrzygnie ją sąd. Po-
zwiedzał, że jeśli nie ma więcej pytań na tematy dotyczące Sesji to można ją zakończyć. 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Zwróciła uwagę, że ma jeszcze jedną sprawę do poruszenia jako przedstawiciel miasta. Powiedzia-
ła, że przypomina Burmistrzowi, iż wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta, co ozna-
cza, że Burmistrz jest urzędnikiem i ma słuchać Rady. 

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Poruszyła kwestię chodnika od państwa Wrońskich do Leśnego Dworu, który jest nieodśnieżany.
Zwróciła uwagę, że czasami jest odśnieżany przez jej męża prywatnie, ale później gdy jedzie samo-
chód wszystko z drogi zgarnia na chodnik. Zapytała, jak można by rozwiązać ten problem, ponie-
waż dzieci nie mają jak chodzić. Poprosiła o pomoc w tej kwestii. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poinformowała, że faktem jest iż otrzymała pozew sądowy, jako świadkowie są podani pan Jan To-
czek i pan Dariusz Świeboda. Zwróciła uwagę, że jest również mowa o wpłacie na rzecz remizy
OSP w Głębokiem, ponieważ sprzeciwiła się finansowaniu obiektu będącego własnością gminy  
i zostało wszczęte postępowanie za obrażenie pana Burmistrza i nie wie jak to się skończy, ale fak-
tem jest, że taki pozew otrzymała. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że na chwilę obecną gmina nie prowadzi żadnego procesu z żadnym z Radnych,
prowadzone sprawy są sprawami prywatnymi i należy je rozwiązywać na gruncie prywatnym.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Stwierdziła, że nie rozróżniane są sytuacje, ponieważ ona występuje z pismami do Burmistrza jako
Radna w sprawach ważnych dla osiedla, które reprezentuje. Zwróciła uwagę, że jest piątą kadencję
osiedlową, trzecią kadencję radną oraz cztery kadencje była ławnikiem i niezasadne jest mówienie,
że występuje jako prywatna osoba, ponieważ zawsze występuje jako reprezentantka swojego środo-
wiska. Powiedziała, że jeśli nawet czasem w przypływie emocji mówi podniesionym głosem to nie
jest trudno to zrozumieć jeśli jest atakowana jak np. przed chwilą przez pana Bronisława Rusiniaka,
który zwraca jej uwagę. Poinformowała, że zawsze zwracała się w imieniu mieszkańców i proble-
mów, które ich dotyczą na co dzień. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że nie udzielił pani Drzewińskiej głosu. 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Zwróciła uwagę, że dzieje się coś bardzo niebezpiecznego, ponieważ ktoś będzie się zgłaszał do
Rady MiG i będzie istniało niebezpieczeństwo, że coś będzie mogło mu być zasądzone. 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Stwierdziła, że jest to ubliżające, jest to wstyd, że radni nie zwrócą uwagi na to, że takie rzeczy
dzieją się na Sesjach. Zwróciła się do Przewodniczącego Rady, że takie sprawy nie powinny wyjść
poza obręb biura, ponieważ można było się dogadać z panią Kazimierą Sikorską i Burmistrzem. Po-
wiedziała, że jest ona 26 lat w samorządzie i nigdy nie było czegoś podobnego, co teraz się wypra-
wia. Zwróciła uwagę, że wszyscy ze zgromadzonych są osobami publicznymi i ludzie wytykają tyle
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rzeczy, że trzeba było by nie wychodzić z sądu. Powiedziała, że pan Bronisław Rusiniak ucisza
wszystkich. Stwierdziła, że to co się dzieje jest ubliżające dla wszystkich. Zwróciła uwagę, że nie
można dopuszczać do pewnych rzeczy, ponieważ gdyby były takie spotkania, o których ona mówiła
to można byłoby pewne kwestie wyjaśnić i wyciszyć, a teraz sprawa ta poszła echem na całą Pol-
skę. 

Teresa Ortyl – Radna MiG
Powiedziała, że była członkiem sztabu WOŚP w Starym Sączu, jego przewodniczącą była pani Ju-
styna Liszkowska, która przekazała jej informację, że nigdy nie było nic uzgadniane z MGOK  
w Piwnicznej-Zdroju. Stwierdziła, że cieszy ją fakt, iż wolontariusze są ponad podziałami i są oso-
by z Piwnicznej, które brały udział w WOŚP.

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Przystąpił do odczytania pisma w związku z atakami prasowymi pani Kazimiery Sikorskiej. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, aby pan Bronisław Rusiniak przekazał pismo pani Redaktor do umieszczenia w gazecie
„Znad Popradu”. Zwrócił uwagę, że Rada nie jest sądem, aby rozstrzygać te kwestie. Powiedział, że
on samo nie wie jakie pytania otrzyma od sądu. 

Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Poinformowała, że jeszcze raz zgłasza kwestię ulicy Daszyńskiego, ponieważ został zdjęty znak
przy zakręcie koło sklepu jarzynowego. Zwróciła uwagę, że zakręt ten staje się bardzo niebezpiecz-
ny i mieszkańcy są przyzwyczajeni, że kiedyś były tam pasy, chodnik nie jest podwyższony. Powie-
działa, że w poprzednim Zarządzie był taki pomyśl, aby przejście to było trochę niżej .

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto 
Powiedział, że pan Andrzej Nowak, który zarządza drogami na tym odcinku mówił, że pasy te zo-
staną usunięte, ale nie da się tego przejścia utworzyć niżej ze względów bezpieczeństwa. 

Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej – Zdroju
Zwróciła uwagę, że po jednej i po drugiej stronie są sklepy i ludzie chodzą.

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Stwierdził, że łatwo było zlikwidować to przejście, ale jeśli chodzi o nowe przejście to przepisy za-
braniają. 

Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 
Zwróciła uwagę, że lustro przy moście jadąc od strony Kosarzysk oddala światła. Powiedziała, że
wyjeżdżając widziała tylko małe punkciki, a okazało się że samochód jest bardzo blisko. Poprosiła
o zwrócenie na to uwagi, jeśli regulowane będą sprawy bezpieczeństwa.  

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że już cztery razy był tam z komisją i na dzień dzisiejszy nie da się nic z tym zrobić.

Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Zwróciła uwagę, że najgorsza sytuacja jest wieczorem. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Zwrócił uwagę, że sam boi się tam wyjeżdżać. 
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Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Powiedziała, że trzeba mówić o tym, pisać i monitować te sprawę. 

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Zwrócił uwagę, że jest to na gwarancji przez pięć lat. Poinformował, że pan powiedział mu jasno 
i wyraźnie, że rozumie istotę problemu, ale przez pięć lat nikt tego nie ruszy. 

Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 
Zwróciła uwagę, że to przecież ludzie wymyślają przepisy.

Bogumiła Szczepanik – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Powiedziała, że przez 5 lat nie da się ruszyć inwestycji unijnych. 

Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju
Poinformowała, że reprezentuje Stowarzyszenie „Nasz Dom” i chciałaby wszystkich serdecznie za-
prosić na VII Bal Charytatywny w dniu 18 lutego. Stwierdziła, że może to ociepli wzajemne stosun-
ki i załagodzi bóle. Poinformowała, że Stowarzyszenie wchodzi w nowy rok z czystą kartą, zobo-
wiązania wobec dostawcy materiałów i wykonawcy zostały uregulowane, podpisana została umowa
użyczenia z UMiG na kolejne 10 lat. Powiedziała, że na koncie jest obecnie plus i w bieżącym roku
zostaną rozpoczęte prace wewnątrz budynku. Powiedziała, że prosi Radnych MiG oraz Burmistrza
o zwrócenie uwagi na fakt, że osoby niepełnosprawne są również mieszkańcami i należy o nich pa-
miętać. Poinformowała, że otrzymała pismo z UMiG, że środków na taką działalność się nie prze-
znacza, ale stwierdziła, że wierzy w sumienia i w to, że każdy może być niepełnosprawny i mimo
podziałów można robić coś dobrego dla innych. 

Na tym zakończono obrady XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

      Jan Toczek

Protokołowała
Magdalena Nieć
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