
PROTOKÓŁ nr 27/16

z XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 9 sierpnia 2016 r. 

XXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyła się 9 sierpnia 2016 r. o godz.
11.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. W Sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Ka-
liński Witold, Źrałka Włodzimierz. Sesję prowadził Jan Toczek – Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Jan Toczek dokonał otwarcia obrad Sesji. Przywitał wszystkich obecnych.
Odczytał porządek obrad.

Dariusz Świeboda – Radny MiG
Złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad Sesji w cześć II – podjecie uchwał punktów: 
„3. Uchwała w sprawie diet dla radnych.”,
„4. Uchwała w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.”,
„5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.”

Wniosek poddano pod głosowanie. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 8 – za, 4 – przeciw.
Numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega zmianie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady.

PROTOKÓŁ nr 26/16 z XXVI Sesji Rady został przyjęty jednogłośnie tj. 12 – za.

Ad. 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

 Poinformował, że 19 lipca br. uczestniczył w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powia-
tów Małopolski, gdzie poruszano temat uchwał w sprawie nabywania i zbywania nierucho-
mości. Powiedział, że w naszej gminie uchwały są przygotowywane przez p. Sekretarza pra-
widłowo. 

 Poinformował, że radna Katarzyna Gargula złożyła do komisarza wyborczego rezygnację 
z mandatu. Odczytał treść rezygnacji (załącznik do protokołu).

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Poinformował, że Komisarz Wyborczy wydał postanowienie z dniem 8 sierpnia. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział,  że pani Aneta Majocha zwróciła się do radnych, sołtysów i osiedlowych z prośbą  
o przekazanie informacji na temat konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji obszarów zde-
gradowanych. Poprosił o przekazywanie propozycji, pomysłów. 

Ad. 4. Oświadczenia radnych powiatowych.

Marian Ryba – Radny powiatowy 
Zapewnił, że radni powiatowi starają się na bieżąco wykonywać zadania do których się zobowiąza-
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li, wspomniał o trwającej budowie chodnika w Kosarzyskach, wyraził nadzieję, że uda się zrealizo-
wać zadanie  budowy chodnika  na  Łomnicy oraz  do  dawnego przejścia  granicznego.  Poprosił  
o przekazywanie ewentualnych uwag. Zwrócił uwagę, że trwają wakacje i na teren regionu sądec-
kiego przyjechało wielu turystów. Życzył wszystkim udanego wypoczynku urlopowego.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Podziękował radnym powiatowym za współpracę, poprosił również o przekazanie podziękowania
Staroście. Zwrócił uwagę, że rozpoczęły się prace przy chodniku na ul. Daszyńskiego. Podziękował
za zawarte porozumienie, stwierdził, że otwiera to dalsze możliwości remontu drogi przy potoku 
w Kosarzyskach.

Marian Ryba – Radny powiatowy
Powiedział, że cieszy się z zadowolenia ze współpracy. Poinformował, że rocznie powiat ma 1,5
mln zł na tego typu prace do podziału na 16 gmin i stwierdził, że w tym roku Piwniczna wiele sko-
rzystała.

Józef Toczek – Radny MiG
Zapytał o sprawę drogi od Zubrzyka do Wierchomli. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że nie jest to droga powiatowa. Powiedział, że był w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
i dowiedział się, że jest już po przetargu i do 20 października droga ta ma być wykonana. 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności MGOK i Informacji Turystycznej za I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Nie było pytań. 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Nie było pytań. 

Ad. 7. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami na terenie MiG po wprowadzeniu
systemu kodów kreskowych.

Informacja została omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Nie było pytań. 

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piw-
niczna – Zdrój na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVII/158/16 – przyjęto, 7 – za, 2 – przecie, 3 – wstrzymujące się.  

2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wspólna realizację zadania związanego z budową
mostu.

UCHWAŁA NR XXVII/159/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planów pracy.
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UCHWAŁA NR XXVII/160/16 –  przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za.

4. Uchwała w sprawie zezwolenia na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.

UCHWAŁA NR XXVII/161/16 –  przyjęto,  11 – za, 1 – przeciw.

5. Uchwała w sprawie przejęcia darowizny.

UCHWAŁA NR XXVII/162/16 –  przyjęto,  11 – za, 1 – wstrzymujący się.

6. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVII/163/16 –  przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA. 

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

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że odnośnie pisma pani osiedlowej Lucyny Latała – Zięba w sprawie uhonorowania
obywateli są prowadzone konsultacje społeczne. Poprosił pana Dariusza Izworskiego o wypowiedź
w tej sprawie. 

Dariusz Izworski – pracownik UMiG
Poinformował, że do 30 lipca spłynęły 4 opinie odnośnie pana Jana Jeżowskiego. W sprawie uho-
norowania  pana  Edwarda  Gruceli  poinformował,  że  rodzina  wyraziła  opinię,  iż  jest  jeszcze  za
wcześnie na podejmowanie takich inicjatyw. Powiedział, że pani Lucyna Latała – Zięba zapropono-
wała postawienie pamiątkowego obelisku oraz posadzenie dębu, pozostałe opinie spłynęły spoza te-
renu piwnicznej. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał o sprawę pana Jana Kapały.

Dariusz Izworski – pracownik UMiG
Poinformował, że nie spłynęła ani jedna opinia.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że inicjatywa osiedlowej jest bardzo dobra.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że należałoby przyjąć jednolity sposób upamiętniania takich osób, ponieważ zmia-
na nazwy ulicy jest kosztowna i problematyczna. Zaproponowała rozważenie kwestii alei zasłużo-
nych. 

Dariusz Izworski – UMiG
Poinformował, że szczegółowa sylwetka pana Jana Jeżowskiego jest przedstawiona w publikacji
„Dawni Piwniczanie”. Przedstawił krótką informację na jego temat.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że wpłynęło również pismo pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierchomli, któ-

3



re było omawiane na posiedzenia Komisji Rady. 

Justyna Deryng – Radna MiG
 Wspomniała o budżecie obywatelskim, ponieważ było zapewnienie, że będzie on realizowa-

ny. Zapytała, czy został opracowany już regulamin i czy są przygotowania do realizacji tego
budżetu. 

 Zwróciła uwagę, że barierki na ul. Kolejowej są w bardzo złym stanie i stanowią niebezpie-
czeństwo a wiele osób z nich korzysta. Poprosiła o zlecenie ich remontu do zakładu komu-
nalnego.

 Zapytała o mur kościelny oraz ul Gąsiorowskiego. 
 Poruszyła sprawę parkingu na rynku. Stwierdziła, że jest problem ponieważ, gdy przechodzi

się przez przejście dla pieszych obok postoju taksówek i potem wzdłuż studni nie ma jak
przejść na przystanek autobusowy, ponieważ jest zastawione samochodami. Zapytała, czy
można by to było jakoś rozwiązać np. namalować kopertę, aby był chociaż niewielki kawa-
łek tego przejścia.  

 Powiedziała, że sołectwa mają swój fundusz z którego dobrze korzystają. Zauważyła, że  
w przypadku osiedli statut spełnia wszystkie warunki, aby wydzielić takie środki. Zauważy-
ła, że zbliża się przygotowanie budżetu i można byłoby wyrazić potrzebę wydzielenia takich
środków. Zaproponowała wyrażenie opinii w formie głosowania oraz przygotowanie regula-
minu przyznawania tych środków. Stwierdziła, ze nie będzie to wielka pula, ale takie środki
mogłyby zostać wykorzystane na bieżące potrzeby osiedli. 

 Zapytała o umowy zawierane w urzędzie. Zwróciła uwagę, że koszt obsługi prawnej za I
półrocze wyniósł 48 000 zł, a w chwili obecnej koszty obsługi wzrosły o 1000 zł za miesiąc
i zapytała skąd wynika ta podwyżka. Zapytała, czy nie można by było rozważyć rozdziele-
nia obsługi prawnej urzędu od obsługi prawnej Rady Miasta i Gminy. Stwierdziła, że radni
posiadają różne wykształcenie i nie posiadają wiedzy prawniczej, a nie zawsze interes Rady
Miasta i Gminy idzie w parze z interesem Burmistrza MiG. Powiedziała, że osobna repre-
zentacja interesów Rady byłaby wskazana. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał, czy Burmistrz ma kontrolę nad pracą MZGKiM, ponieważ jest wiele telefonów i próśb ze
strony radnych oraz sołtysów i osiedlowych. Poinformował, że ostatnio złożył pismo podsumowu-
jące jego prawie roczne prośby i pewne sprawy drgnęły. Stwierdził, że gdy pracownicy pracują na
danym terenie to ktoś musi ich nadzorować. Poinformował, że jest tyle drobnostkowych spraw, któ-
rych radni nie chcą wytykać, a o które nie można się doprosić. Poprosił o wyczyszczenie ul. Leśnej,
stwierdził, że wielokrotnie o to prosił, ale nic nie zostało zrobione. Powiedział, że w zeszłym roku
prosił o zestawienie zatkanych studzienek kanalizacji burzowej przy ul. Kościuszki. Poinformował,
że jest wiele studzienek ślepych. Powiedział, że pani Dyrektor nie zwróciła się z informacją ile ta-
kich studzienek jest, a mieszkańcy ciągle dzwonią, że są one zatkane. Zaproponował, aby wspólnie
rozwiązać tą kwestię, ponieważ nic się w tej sprawie nie dzieje. 
Poinformował, że w piśmie prosił o przedłużenie linii podwójnej ciągłej przy wjeździe na ul. Leśną.
Zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji o kontrolowanie drogi ponieważ mieszkańcy ul.
Leśnej interweniują. Poinformował, że osobiście był wzywany na miejsce, jest tam lustro ale o sła-
bej widoczności i nie ma możliwości skrętu w prawo jeśli stoją tam samochody. Zaproponował, aby
postawić znak zakazu i poprosił o kontrolowanie tego miejsca przez służby porządkowe.

Justyna Deryng – Radna MiG
Poprosiła o przegłosowanie wniosku w sprawie wydzielenia w przyszłorocznym budżecie środków
na fundusz dla osiedli.
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że osiedlowi mają możliwość zwracania się z prośbą o wprowadzenie środków do
budżetu.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że chodzi o to, aby te środki działały podobnie jak fundusz sołecki i osiedle decydo-
wałoby co z tymi środkami zrobić. Stwierdziła, że takie środki są potrzebne i poprosiła o wyrażenie
opinii, czy radni są za tym, aby w przyszłorocznym budżecie wydzielić taką pulę środków. Powie-
działa, że w momencie, gdy budżet zostanie już uchwalony to jest problem, aby jakiekolwiek środki
otrzymać. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że była już dyskusja na temat wydzielenia środków dla osiedli na takiej samej zasa-
dzie jak fundusz sołecki. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że chodzi o to, że osiedlowi muszą znać wysokość tej kwoty i przygotować się do jej
wprowadzenia. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że ze strony radnych była już wyrażona chęć wydzielenia tych środków i można przy-
gotować informacje o takich środkach dla poszczególnych osiedli. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poprosiła o przygotowanie pisemnej informacji na temat tego, czy prace remontowe na terenie gmi-
ny są zlecane MZGKiM czy tylko prywatnym wykonawcom oraz zestawienia ilości umów zawar-
tych z prywatnymi wykonawcami oraz MZGKiM z wyszczególnieniem na jakie prace i na jaką
kwotę zostały one zawarte. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zaproponował poddanie pod głosowanie wniosku p. Justyny Deryng.

Dariusz Świeboda – Radny MiG
Zaproponował, aby p. Justyna złożyła wniosek formalny, który zostanie odczytany na kolejnym po-
siedzeniu i wtedy radni zagłosują. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Odnośnie zapytania p. Sikorskiej poinformował, że owszem MZGKiM wykonuje inwestycje, ale
tylko pod warunkiem, że zrobi to w lepszej cenie i dobrej jakości w porównaniu do innych ofert.
Powiedział, że nie ma taryfy ulgowej dla zakładu. Stwierdził, ze zakład jest w trakcie przebudowy 
i nie wszystkie zgłaszane uwagi są uzasadnione. Poinformował, że pani Dyrektor nie może wyko-
nać pewnych prac, ponieważ dopiero burmistrz musi wydać jej zlecenie. Powiedział,  że nie ma
możliwości, aby pani Dyrektor sama podejmowała pewne decyzje, ponieważ musi być kontrola ze
strony gminy nad pewnymi pracami. Stwierdził, że niektóre pomysły nie mogą być zrealizowane,
ponieważ dubluje się to z planowanymi inwestycjami. Poprosił o złożenie swoich próśb na piśmie.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że jeśli chodzi o utrzymanie zieleni to, gdy pracownicy koszą pobocza przy ul. Ko-
ściuszki to nie zwracają uwagi na zatkane przepusty, niewidoczne znaki i tablice informacyjne i za-
pytał, czy musi takie sprawy dodatkowo zgłaszać skoro obejmuje obszar tych prac. 
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że kwestia nadzoru nad pracownikami powinna wyglądać lepiej. Poprosił panią Dyrek-
tor, aby bardziej wzmożyć i dopilnować pracowników. Zwrócił uwagę, że są również pracownicy,
którzy pozostawiają wiele do życzenia i nie jesteśmy jedyną gminą, która ma problemy z tego typu
pracownikami.  Podał  przykłady takich pracowników. Zapewnił o staraniach weryfikowania pra-
cowników i przyjmowania takich, którzy będą przydatni, a nie tych, którzy przysparzają tylko pro-
blemów. 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Powiedział, że w budżecie na 2016 rok ujęta była droga na Duze oraz, że zgłaszał kwestie drogi za
górę do pana Szwali. Poinformował, że jest to droga polna i trzeba by było jakoś tą drogę poszerzyć
i podsypać. Powiedział również o drodze, która jest szlakiem turystycznym i są na niej duże bagna.
Poprosił o wykonanie najpilniejszych prac na Łomnicy.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział,  że  jeśli  chodzi  o  drogę do Szwalów jest  to  tylko kwestia  przywiezienia kamienia  
i utwardzenia. Poinformował, że aby nie robić tego osobnym zlecaniem będzie to wykonane przy
okazji utwardzenia działki przy szkole w Łomnicy. Zwrócił uwagę, że koło zapory w Łomnicy jest
kamień, którym zostało by to utwardzone. Powiedział, że jeśli chodzi o drogę na Sutory kosztorys
na te prace był niewielki, natomiast w grę wchodzi konflikt międzyludzki. Poinformował, że można
by było wykonać tylko nawierzchnię bez odwodnienia, ale mimo tego, że droga będzie nowa to
woda będzie lała się jak dotychczas. 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zwróciła uwagę, że rozpoczęła się realizacja budowy chodnika na ul. Nadbrzeżnej, za co podzięko-
wała w imieniu swoim oraz mieszkańców. Poprosiła, aby w miejscu, gdzie planowana jest budowa
wału powodziowego zlecono MZGKiM wykoszenie tego miejsca. Powiedziała, aby jeszcze raz wy-
kosić miejsce w stronę Majerzanki po drugiej stronie ulicy pod stacja trafo, mnie ograniczając się
do szerokości 1,5m od chodnika. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zapytał, czy w przypadku wału chodzi o przestrzeń między drogą a rzeką. Powiedział, że można by
to było zlecić MZGKiM, ale jest po rozmowach z panem Zboźniem z RZGW i już pewne prace są
wykonywane w okolicy pijalni. Poinformował, że wszystkie te miejsca będą odwiedzane i zapew-
nił, że poprosi o wykoszenie tego miejsca bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Poprosiła, aby zapytać pana Zboźnia czy nie mógłby tego zrobić MZGKiM.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że oczywiście mogłaby to zrobić komunalka, ale chodzi o kwestie finansową, ponieważ
panowie z RZGW wykonają to bez konieczności ponoszenia kosztów.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Poprosiła, aby Zastępca Burmistrza porozmawiał z panem Zboźniem przed pójściem na urlop, po-
nieważ później już nie będzie turystów. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że temat na pewno nie zostanie zamieciony, ponieważ po rozmowach z RZGW jest do
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wykonania wiele prac m. in. odkrzaczanie, w miesiącu wrześniu planowane jest wyczyszczenie ko-
ryt rzeki, które po burzach są zaniedbane.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Poinformował, że na Zabanie zostało zamówione 180 płyt, ale jest problem z ich ułożeniem ponie-
waż osoba, która miała się tym zajmować jest po operacji, a pozostali mieszkańcy to kobiety i oso-
by starsze. Powiedział, że płyty te miały być przeznaczone na ostre zakręty oraz 30 metrowy odci-
nek drogi. Poprosił o pomoc w ich ułożeniu. 

Stanisława Szkaradek –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Poinformowała, że w 2012 roku składała prośbę w sprawie lampy przy ul. Zdrojowej. Powiedziała,
że mieszkańcy prywatnie postawili sobie słupa, ale nie ma dokumentacji na doprowadzenia światła.
Stwierdziła, że jest to ulica bardzo często uczęszczana i zwróciła się z prośba o rozwiązanie tej
sprawy.  Powiedziała,  że studzienki  kanalizacyjne,  o których mówił radny Krzysztof  Długosz to
trzeba będzie włożyć bardzo dużo pracy, aby je udrożnić. Zwróciła się do pana Komendanta w spra-
wie wynajmowanego grilowiska koło mostu. Powiedziała, że ostatnio przebywała tam grupa obco-
krajowców i do późnych godzin nocnych były śpiewy i krzyki, na które mieszkańcy bardzo się
skarżyli. Poprosiła, aby na przyszłość, jeśli będzie taka sytuacja to wysłać kogoś, aby to uciszył. 

Józef Toczek – Radny MiG
Zawnioskował, aby posiedzenia Komisji Rady oraz Sesje Rady odbywały się w jednym dniu i nie
rozkładać tego na dwa dni. Stwierdził, że pani radna zrezygnowała ponieważ praca nie pozwalała
jej na obecność. Powiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby było to w jednym dniu. 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom”
Powiedziała, że Stowarzyszenia „Nasz Dom” upoważniło zarząd do złożenia wniosku do Burmi-
strza Miasta i Gminy o przyznanie środków na działalność statutową. Odczytała treść wniosku (za-
łącznik do protokołu).  Poinformowała,  że otrzymują go również Skarbnik oraz Przewodniczący
Rady.  Powiedziała, że na ul. Daszyńskiego, za zakrętem został zdjęty pionowy znak, pasy nie zo-
stały zmyte a chodnik jest obniżony. Stwierdziła, że to miejsce stało się jeszcze bardziej niebez-
pieczne, ponieważ ludzie przechodzą tam z przyzwyczajenia. Poprosiła o interwencję w tej sprawie.

Lidia Dulak – inspektor UMiG
Powiedziała, że to przejście jest przeznaczone do likwidacji. 

Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
Powiedziała, że ta sytuacja ma miejsce od początku wakacji i jest to uciążliwe, ponieważ ludzie
przechodzą tam z przyzwyczajenia. Stwierdziła, że obecne jest dużo ludzi i chodzi o bezpieczeń-
stwo.

Lidia Dulak – inspektor UMiG
Powiedziała, że wyjaśniała już sprawę lampy przy ul. Zdrojowej. Poinformowała, że jeżeli zadanie
znajdzie się w budżecie to można zwrócić się do biura projektowania.

Stanisława Szkaradek –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Powiedziała, że słup został już postawiony.

Lidia Dulak – inspektor UMiG
Powiedział, że musi być zezwolenie na budowę i aby rozpocząć jakąkolwiek procedurę to zadanie
musi zostać ujęte w budżecie. 
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Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Zapytała jaki będzie finalny koszt tej lampy. 

Lidia Dulak – inspektor UMiG
Poinformowała, że będzie to koszt ok. 6 – 7 tys. zł.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że wielokrotnie były wnioski o zamontowanie lampy, motywowane tym, że będą one
oświetlały drogę gminną, jednak po weryfikacji okazywało się, że oświetlają prywatne posesje. Po-
wiedział, że być może ta lampa jest potrzebna w tym miejscu, ale zwracając uwagę na koszt trzeba
się zastanowić, czy jest ona niezbędna. 

Stanisława Szkaradek –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 
Powiedział, ze mieszkaniec postawił sobie prywatnie słupa, jest doprowadzona linka i chodzi tylko
o zezwolenia z UMiG.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że cała procedura nie może być pominięta, były inwestycje gdzie nadzór budowlany
sprawdzał wszystkie dokumenty i nie można patrzeć na to, co robi osoba prywatna, ponieważ urząd
musi posiadać wszelką dokumentację. Zwrócił uwagę, na to, że czasem istnieje możliwość założe-
nia lampy w ciągu, gdzie nie wymaga to projektu, ale nie wszędzie się to udaje.

Stanisława Szkaradek –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Zwróciła uwagę, że tam potrzebny jest tylko kabel przeciągnięty od słupa do słupa.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że nie jest to jedyna sytuacja, ponieważ był podobny wniosek w Łomnicy. Stwierdził,
że też wydawało się mu, że nie jest możliwe, aby nie dało się tego zrobić, ale jednak się nie udało,
ponieważ był wymagany projekt. Powiedział, że jest to kwestia nie tylko kabla, ale musi być rów-
nież licznik energii. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Powiedziała, że nie chce polemizować, ale zauważyła, że jest to typowa niechęć, ponieważ z dnia
na dzień zostały podłączone lampy na prywatnych posesjach, tylko dla jednego domu. Zwróciła
uwagę, że na ul. Zdrojowej jest więcej mieszkańców oraz występuje większe zagrożenie. Poprosiła,
aby coś zrobić w tym temacie. Powiedziała, że na jej osiedlu była jedna lampa, Zastępca Burmistrza
osobiście sprawdził, że była niepotrzebna. Stwierdziła, że tam gdzie są drogi i lampy muszą się
świecić to należy je zamontować. 

Stanisława Szkaradek –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 
Powiedział, że jak była inwentaryzacja to została zlikwidowana lampa koło sklepu spożywczego,
która nie świeciła się trzy lata i teraz nagle znowu jest włączona. Powiedziała, że w tym miejscu zo-
stało to zrobione bez problemu natomiast tam gdzie jest naprawdę potrzebna jest problem.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że nie będzie się wypowiadał, ale jeśli są uwagi, że są takie sytuacje na prywatnym te-
renie poprosił, aby to zgłaszać i zostanie to sprawdzone. Powiedział, że trudno jest polemizować,
ale są sytuacje, że nie da się tego zrobić. Zdarzyło się, iż osoba z zakładu energetycznego również
przyjechała i okazało się, że doprojektowanie kabla stanowi koszt ok. 7 tys. zł. 
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Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Poinformowała, że na ul. Nadbrzeżnej w ciągu gdzie nie było lamp ulicznych, mieszkańcy zamon-
towali sobie lampy na czujnik ruchu. Powiedziała, że mieszkańcy chcieliby mieć wszystko zrobione
na koszt gminy.

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej - Zdroju
Wrócił do sprawy drogi na Magóry. Powiedział, że chciałby złożyć formalny wniosek dowiedzieć
się dlaczego znikają środki, które może pozyskać gmina, aby zrobić tą drogę. Stwierdził, że jest to
związane z faktem, iż po tej drodze ciągnie drzewo ZLD niszcząc ją. Poinformował, że był u Bur-
mistrza i zaproponował zajęcie się tą sprawą oraz aplikowanie o środki jako stowarzyszenie. Powie-
dział, że Burmistrz na początku się zgodził, ale później stwierdził, że jeśli droga zostanie oddana 
w użytkowanie na 5 lat to będzie problem ze zrywką drewna. Powiedział, że w gminie jest problem
z pieniędzmi podczas gdy są środki, które on proponuje, ale nikt nie chce z nich skorzystać. Poin-
formował, że tam mieszkają ludzie, którzy w jesieni i na wiosnę nie mają dojazdu, ponieważ jest
tam błoto. Powiedział, że przed ŚDM prosił, aby zainterweniować u wojewody w sprawie Nakła,
gdzie jest pas w drodze granicznej, który jest zarośnięty. Poinformował, że prosił, aby wystąpić  
o środki na wykoszenie tego pasa.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poprosił o konkrety, ponieważ pan Foryś ciągle mówi o jakichś środkach i dofinansowaniu, ale nie
przedstawia konkretnych projektów. Powiedział, że wojewoda przywrócił tylko częściowo kontrole
graniczne w punktach newralgicznych, a poza tym granice są wolne.

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej - Zdroju
Poinformował, że otrzymał dofinansowanie na szlak borówkowy, ale nie było możliwości zrealizo-
wania tego w zimie na takiej wysokości. Zwrócił uwagę, że robiony jest projekt EUROWELO, któ-
ry i tak minie Piwniczną. Powiedział, że 800m za granicą jest sanktuarium, cała ta droga, jest w pa-
sie granicznym i można byłoby uzyskać na to środki, ale gmina nie chce nic zrobić. Poinformował,
że są pieniądze na to a mieszkańcy nie mają jak dojechać do swoich domów. Stwierdził, że to dofi-
nansowanie załatwiło by sprawę dojazdu dla mieszkańców, szlaku turystycznego, szlaku do sanktu-
arium i czyszczenia granic. Powiedział, że Burmistrz mówi, że niema pieniędzy i że są tam tylko
dwa domy. Poinformował, że przyprowadził ze sobą mieszkańca Magór, który może przedstawić
sytuację. 

Mieszkaniec przysiółka Magóry
Powiedział, że Zastępca Burmistrza był na tej drodze i widział, co się tam dzieje. Poinformował, że
jeżeli to się nie zmieni to nie ma nawet, którędy tego obejść. Powiedział, że mieszkańcy tej drogi
nie zniszczyli, największe zniszczenia powodują motocykle i quady.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że jest to sprawa służby leśnej i policji.

Mieszkaniec przysiółka Magóry
Stwierdził, że gmina nie chce mieszkańcom pomóc. Powiedział, że należało by przekopać tą drogę,
wstawić kręgi.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że nieprawdą jest, że gmina nie chce pomóc, ponieważ przez wiele lat nie było tam nic
zrobione. Poinformował, że w poprzednim roku zostało położone 1200 płyt, zakupionych z budżetu
gminy, na wniosek mieszkańców, którzy mieli je układać. Powiedział, że na drugi dzień był w urzę-
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dzie pan Foryś z żądaniem, aby natychmiast te płyty usunąć i twierdząc, że musi być tam projekt
budowlany i inspektor nadzoru. Poinformował, że płyty te zostały. Zwrócił uwagę, że pani osiedlo-
wa również pomagała w ich układaniu. Stwierdził, że rzeczywiście wypływa tam źródło, ale droga
ta wygląda dużo lepiej niż wcześniej. Powiedział, iż nie kwestionuje, że dalej trzeba poprawiać ten
odcinek, jest już pewna koncepcja, ale niekoniecznie trzeba to robić tak, jak mówi pan Foryś. Poin-
formował, że nie można sprawy stawiać w ten sposób, gdyż przez wiele lat nie było nic robione.
Powiedział, że jest już po rozmowach z panem dyrektorem ZLD, ale gmina musi się do tego przy-
gotować. Zaapelował, aby traktować gminę jako całość, ponieważ są inne osiedla, które nie mają
dojazdu.

Mieszkaniec przysiółka Magóry
Zwrócił uwagę, że płyty zostały położone nie do Magór, ale przez Magóry. Zwrócił uwagę, że w ze-
szłym roku karetka nie mogła tam dojechać. Powiedział, że w poprzednim roku zostały włożone
duże środki na drogę na Błankową do dwóch domów. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że pan jest niedoinformowany, ponieważ gmina nie wydała ani złotówki na drogę na
Błankową.  Powiedział, że drogę tę wykonywał ZLD i wystąpił tylko o to, aby przydzielić płyty. 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej - Zdroju
Zwrócił uwagę, że ZLD jest jednostka gminną.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że droga na Magórach również przebiega przez teren ZLD.

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej - Zdroju
Powiedział, że lasy są gminne, a płyty zostały ułożone na szczycie, a nie tam gdzie są potrzebne. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że pan Foryś doskonale wie dlaczego zostało to zrobione w ten sposób. Poinformował,
że nie było sensu układania płyt w miejscu gdzie robiona była zrywka drewna. Zwrócił uwagę, że
jest to pierwszy etap i należy się cieszyć, że zostało to zrobione. Zapytał pana Forysia, czy przejeż-
dża ta drogą. 

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Poinformowała, że pan Foryś przejeżdża tą drogą. 

Maria Piwowar - Radna MiG 
Zapytała, czy to prawda, że realizowana jest inwestycja na Kicarzu. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że zostały przejęte komorniczo udziały w spółce ”Kicarz”, nie do końca wiadomo,
kto jest udziałowcem. Powiedział, że nie ulega wątpliwości, że spółka ta ma aktualne pozwolenie
na budowę, a ponieważ przepisy prawa mówię, że przez 2 lata muszą być wykonywane jakieś prace
spółka ta podjęła działania, aby nie stracić tego pozwolenia. Poinformował, że nie jest w stanie po-
wiedzieć, czy inwestycja pójdzie dalej, ale raczej są to prace przygotowawcze. Stwierdził, że wszy-
scy bardzo by chcieli, aby inwestycja ta była, ale nie jest w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi,
na razie trwają prace przygotowawcze, utwardzenia, czyszczenia.
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Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej - Zdroju
Zapytał, czy jeżeli wystąpi sam jako stowarzyszenie o remont tego szlaku turystycznego, to gmina
odda w użytkowanie na 5 lat ten pas drogi. Powiedział, że chciał to zrobić od początku, ale później
miała to robić gmina i Burmistrz miał aplikować o te środki. Stwierdził, że są to pieniądze, które
gmina otrzyma w 100%.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, aby przedstawić odpowiednie dokumenty i wtedy zostanie podjęta decyzja. 

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

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

       Jan Toczek

Protokołowała

Magdalena Źrałka
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