
PROTOKÓŁ nr 29/16

z XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 27 września 2016 r.

XXIX Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyła się 27 września 2016 r. o godz.
9.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. W Sesji uczestniczyło 9 radnych. Nieobecni radni: Dłu-
gosz Krzysztof, Dziedzina Teresa, Kaliński Witold, Ortyl Teresa, Źrałka Włodzimierz. Sesję prowa-
dził Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój Jan Toczek.

CZĘŚĆ I - WSTĘPNA

Ad. 1. Otwarcie obrad 
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad Sesji. Odczytał porządek obrad.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zapytał, co ze sprawą drogi na Łomnicy. Powiedział, że pan Andrzej Żywczak przyszedł na Sesję 
i czeka, a uchwały w tej sprawie nie ma w porządku obrad.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że uchwała ta została wycofana oraz, że w punkcie interpelacji i wolnych wniosków
Burmistrz odpowie na to pytanie.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Poprosił, aby ustosunkować się do tej sprawy, aby nie trzymać niepotrzebnie pana Żywczaka.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że pozostałe uchwały zostały omówione na posiedzeniu Komisji, więc nie powinno
to długo potrwać. Zapytał Burmistrza, czy zechce się teraz ustosunkować do tego zapytania.

Ad. 2. Przyjecie protokołu z XXVIII Sesji Rady.

PROTOKÓŁ nr 28/16 z XXVIII Sesji Rady przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do zapytania pana Marcina Bogaczyka.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że zgodnie z wnioskiem uchwała ta została wycofana na ostatniej Sesji i rozpoczęto
pracę nad tym problemem. Poinformował, że  rozmawiano z p. Andrzejem i p. Maślanką, który do-
starczył dokumenty, z których wynika, że p. Maria Bołoz, która ma sprawę w sądzie otrzymała de-
cyzję upoważniającą do przejazdu i przechodu pasem drogi znajdującej się na działce, będącej wła-
snością Stanisława Żywczak i Anny Żywczak. Powiedział, że na czas trwania toczącego się postę-
powania właściciele działek mają zakaz czynienia przeszkód w przechodzeniu oraz przejeżdżaniu
przez oznaczone działki. Zwrócił uwagę, że sprawa się toczy również przy udziale gminy w związ-
ku z tym pani Radczyni pojechała do sądu, zapoznała się z aktami oraz przebiegiem sprawy i przy-
gotowała pismo, którego treść odczytał (załącznik do protokołu). Powiedział, że należy poczekać,
aż ta sprawa się skończy, ponieważ postępowanie gminy może spowodować, że sprawa ta będzie
się ciągnęła w nieskończoność i spowoduje jeszcze większe skonfliktowanie stron, stad decyzja  
o nie wprowadzeniu tej uchwały na Sesję. 
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Andrzej Żywczak- mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że nie ma to nic wspólnego z tą sprawą, ponieważ sąd nie pyta o plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, poprosił, aby nie łączyć tych dwóch kwestii. Powiedział, że plan zagospodaro-
wania jest narysowany tak, że przebiega przez połowę jego domu, przez co nie ma możliwości wy-
konania remontu. Stwierdził, że sąd przy wytyczaniu drogi nie bierze pod uwagę planu zagospoda-
rowania przestrzennego, ale uciążliwość i możliwości przeprowadzenia tej drogi. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zwrócił uwagę, że takie jest stanowisko kancelarii prawnej.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że nie może nic w domu zrobić, ponieważ na każdy ruch wzywany jest nadzór budow-
lany. Zwrócił uwagę, że uciążliwością jest fakt, że państwo Bołoz przejeżdżają obok jego domu,  
a dodatkowo UMiG blokuje jakiekolwiek prace. Powiedział, że w planie zagospodarowania naryso-
wana jest droga o szerokości 5m przechodząca przez środek domu i środek zabudowań gospodar-
czych. 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Powiedział, że chodzi o to, aby zdjąć poprzez zmianę w planie zapis, że przebiega przez ten teren
droga, która jest szeroka na 5 metrów. Zwrócił uwagę, że pan ten ma rodzinę, dzieci i ma ręce zwią-
zane, ponieważ nie może nic zrobić. 

Andrzej Żywczak- mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że wyznaczeniem drogi koniecznej zajmuje się sąd, nie gmina. Zwrócił uwagę, że gmi-
na nie ma tam żadnych gruntów i zapytał, jaka sprawa toczy się przy jej udziale. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że chodzi o to, aby zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego były zgodne
ze stanem faktycznym.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Zwrócił uwagę, że nie każda droga jest ujęta w planie zagospodarowania. Stwierdził, że ktoś miał 
w tym interes, że tylko niektóre drogi są ujęte w planie.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Stwierdził, że być może droga ta została na niesiona przy przekształceniach gruntów.

Marcin Bogaczyk - Radny MiG 
Powiedział, że chodzi o to, że jest to pas 5m, który rządzi się swoimi prawami. Stwierdził, że w mo-
mencie gdy p. Żywczak chciał coś poprawić w domu, nie ma możliwości, ponieważ nadzór budow-
lany nie pozwala na to. Zwrócił uwagę, że jeśli jest ustanowiona służebność to rządzi się ona inny-
mi prawami i istnieje możliwość remontu domu.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Powiedziała, że chodzi o to, że jest to pas drogi wrysowany w powierzchnie domu.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Powiedział, że w tym miejscu służebność musi być zachowana i co do tego faktu nie ma wątpliwo-
ści, ponieważ tak zdecydował sąd, ale chodzi o to, aby zmniejszyć ten pas.
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że uchwała dotyczy zniesienia całej tej drogi z planu zagospodarowania przestrzenne-
go, a nie zwężenia. 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Stwierdził, że jeśli ta droga zostanie zdjęta całkowicie z planu zagospodarowania przestrzennego
waż to i tak w tym miejscu będzie musiała być wyznaczona droga konieczna, będzie ona mieć inne
obwarowania prawne i  da panu Żywczakowi możliwość wykonywania prac przy swoim domu.
Zwrócił uwagę, że jeśli droga ta ma obecnie 5 metrów to nie może on nic zrobić.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że niektóre osoby nielegalnie postawiły ogrodzenie i mają spokój, a osoby które chcą
coś zrobić uczciwie są blokowane. Zwrócił uwagę, że p. Maria Żywczak chciała zrobić ogrodzenie,
ale musi się odsunąć.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, że w tym przypadku chodziło o zwężenie pasa drogi. 

Paweł Maślanka – inspektor UMiG
Poinformował, ze droga jest naniesiona w tym miejscu w oparciu o drogi publiczne.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, czy służebność może być wydzielona. Stwierdziła, że jeśli ten pan chce wykonywać ja-
kieś prace to trzeba by było zdjąć całkowicie tą drogę z planu. 

Paweł Maślanka – inspektor UMiG
Powiedział, że jest to w pasie drogowym i jest to decyzja sądu.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że sąd rozpatruje rożne możliwości.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zaproponował, aby poprosić Marcina Wojtasa, aby wyjaśnił tą kwestię.

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Powiedział,  że jeśli  stwierdzona będzie służebność to można robić wszystko. Poinformował,  że
droga w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest prawnie umocowana, jest tylko projekto-
waną kiedyś, która być może uda się kiedyś zrobić lub nie. Powiedział, że wiadomym jest, że nikt
nikomu nie będzie rozbierał budynku, są 5-cio metrowe pasy przewidziane w planie zagospodaro-
wania, ale jeśli istnieje potrzeba ich zwężenia to się to robi. Zwrócił uwagę, że sąd nie wyznaczy
służebności przez róg czyjegoś domu.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że sąd nie zwraca uwagi na plan zagospodarowania przestrzennego, bierze tylko pod
uwagę małą uciążliwość. 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Powiedział, że jeśli jest pas drogowy o szerokości 5m to pan Żywczak nie może nic zrobić, nato-
miast jeśli będzie służebność przejazdu to ma on większe prawa.
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Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Zwrócił uwagę, że droga ta jest na gruntach prywatnych i gmina nie ma prawa tam nic robić bez
zgody sąsiadów.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że pan Żywczak ma związane ręce.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, jak to rozwiązać, aby pan mógł coś robić.

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Powiedział, że pan Żywczak musi sobie to załatwić sądownie. 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zapytał, co w przypadku jeśli zniesione zostanie to z planu zagospodarowania przestrzennego. 

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Powiedział, że nie zmieni to stanu prawnego działek.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zapytał, czy wtedy pan Żywczak będzie mógł coś zrobić na tej działce.

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Powiedział, że do momentu, gdy nie załatwi sobie notarialnego prawa przejazdu, to nie zrobi nic.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zapytała, czy nie szybciej byłoby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Ponownie zaznaczył, że to nie zmieni stanu prawnego działek, chyba żeby gmina chciała wykupić
działki to wtedy jest on potrzebny.

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Zapytał, co w przypadku jeśli pan Żywczak zwróci się do starostwa o pozwolenie na remont.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Powiedziała, że sąd i tak musi wydzielić przejazd panu Bołozowi.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że jest to sytuacja na czas postępowania sądowego.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Powiedział, że nie może być tak, ze droga będzie zablokowana, sąd i tak musi wybrać jakiś wariant.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Stwierdził, że trzeba poczekać, aż sąd wyznaczy drogę.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Zapytał, czy pan Radny wie ile trzeba na to czekać.
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Krzysztof Długosz – Radny MiG
Stwierdził, że nic nie da się zrobić.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Zapytał, czy pan Radny rozumie, że chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że pan Żywczak nie dostanie nigdy żadnego pozwolenia na remont jak nie będzie
drogi.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG
Powiedział, że droga dojazdowa będzie.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że jak na razie w dokumentach nie ma żadnej drogi.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że musi być dojazd.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że ma dojazd do swojego domu, natomiast nie mają go sąsiedzi.

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Powiedział, że po działce pana Żywczaka jest przejazd do innego sąsiada.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Powiedział, że chodzi właśnie o to, aby ten 5 – cio metrowy odcinek zmniejszyć.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że przez podwórko i pół domu jest narysowany 5-cio metrowy pas drogi w planie zago-
spodarowania przestrzennego. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Stwierdził, że panowie zupełnie mylą pojęcia. Zwrócił uwagę, że remont i rozbudowa to zupełnie
coś innego. Powiedział, że remont można robić nawet jeśli budynek jest w pasie drogi i jeśli nie
zmienia się parametrów to można robić te prace. Zaznaczył, że trzeba zrobić zgłoszenie do staro-
stwa i nawet jeśli sąsiad napisze donos do nadzoru budowlanego to jest on bezzasadny. Powiedział,
że jeśli pan Żywczak chce  robić rozbudowę to rzeczywiście w tej chwili nie da się nic zrobić. Poin-
formował, że pas drogowy nie wpływa na fakt, czy można robić remont czy nie. Zwrócił uwagę, że
prawnicy przeanalizowali sytuacje i zasugerowali, aby poczekać do rozstrzygnięcia sadowego. Po-
informował, że gmina nie jest przeciwna temu i jeśli sąd wyda wyrok to jak najbardziej można
wprowadzić taką zmianę. Poprosił, aby nie wyprzedzać decyzji pewnych instytucji.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że to nie chodzi tylko o niego, ponieważ tam mieszkają również inni sąsiedzi. Poinfor-
mował, że w przypadku pani Marii Żywczak sąd ustalił, że ma się ona odsunąć 1m od granicy  
i ogrodzić się. Zwrócił uwagę, że z drugiej strony państwo Bołoz są ogrodzeni do samej granicy 
a panią Żywczak trzyma plan i ona jedyna musi się odsunąć według planu zagospodarowania.. 
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Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Zwrócił uwagę, że oni się już dawno ogrodzili i jest to stan zastany.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Stwierdził, że skoro jeśli wszyscy są już ogrodzeni i wszystko, co zostało postawione ma zostać, to
po ten plan jest tylko po to, aby blokować tylko panią Żywczak. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Zapytał, dlaczego jeśli sąd ustalił, że mają się oni odsunąć to nikt nie wymusi na panu Bołozie, żeby
przesunął ten płot.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że stoi tam stodoła i wszystko jest dostawione do samej granicy.

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Poprosił, aby na najbliższej Sesji zdjąć tą drogę z planu zagospodarowania przestrzennego, aby pan
Żywczak mógł się rozwijać. Stwierdził, że ktoś ze swojego wymysłu narysował w tym miejscu 5 m
drogi, 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział,  że  nigdy nie  będzie tam drogi,  ponieważ stoi  budynek mieszkalny.  Stwierdził,  aby
wstrzymać się z tym do kolejnej Sesji. Zwrócił uwagę, że jak słusznie zauważył pan geodeta nie da
się zmienić stanu prawnego działek.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że zostało to dokładnie przeanalizowane. Zwrócił uwagę, że Pani Magdalena Szot poje-
chała specjalnie do sądu, zostało to przedyskutowane w kancelarii prawnej i zastanawiano się co
zrobić, aby skończyć to jak najszybciej. Stwierdził, że jeżeli sprawa zostanie zaogniona to konflikt
się rozszerzy na taką skalę, że sprawa się nie skończy nigdy. 

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Stwierdził, że sprawa już bardziej nie może się zaostrzyć.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Stwierdził, że sprawa może zaognić się od ich strony, jeśli dowiedzą się, że droga została usunięta 
z planu.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Powiedział, że droga jest przyznana sądownie.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Stwierdził, że oni nie myślą racjonalnie i nigdy nie zgodzą się z tym, co zostanie ustalone, tylko
będą wymyślać nowe konflikty. Powiedział, że chodzi o to, aby nie konfliktować bardziej tego śro-
dowiska.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Zapytał, kto wprowadził takie zmiany w tym planie, czy jego ojciec zgodził się na takie rozwiąza-
nie, czy ktoś z jego rodziny jest tam podpisany. Zwrócił uwagę, że nie wszystkie drogi mają ten
plan, ponieważ następna droga jest w połowie gminna i nie jest objęta planem.
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Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Powiedział, że wykonywali to planiści, którym było to zlecone. Poinformował, że było ogłoszenie 
i wyłożenie tego planu i można było się z tym zapoznać.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Stwierdził, że starsze osoby, które całe życie pracowały na roli, nie wiedzą i nie myślą o tym, że
taki plan był wyłożony.

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Zwrócił uwagę, że ciężko jest zawiadamiać tysiące właścicieli. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Stwierdził, że nie sztuka jest podjąć decyzję, ale kto później poniesie tego konsekwencje. Powie-
dział, że są radcy prawni, którzy zwrócili uwagę, żeby poczekać, ponieważ sprawa może się tylko
pogorszyć. Zwrócił uwagę, że w przypadku planu zagospodarowania takie sytuacje, jaką ma pan
Andrzej jest tysiące w gminie. Powiedział, że plany zagospodarowania były zmieniane kilkanaście
razy i zawsze były wyłożone i jeśli nie ma żadnych przeciwności są one realizowane. Stwierdził, że
w Łomnicy na każdym osiedlu są podobne sytuacje, ale nie ma konfliktu. Powiedział, że liczy na
poradę w tej sprawie, ponieważ nie sztuka jest przygotować uchwałę, ale on jest chroniony ponie-
waż to radni będą głosować. Zwrócił uwagę, że zbadane zostały wszystkie możliwości.

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Powiedział, że kwestia planu zagospodarowania przestrzennego nie jest w kompetencji sądu, ponie-
waż sąd nie rozstrzyga tych haniebnych zapisów w planie. Stwierdził, że sąd ma wytyczyć drogę.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy na najbliższą Sesję pan Paweł Maślanka ma przygotować uchwalę w sprawie zdjęcia
tej drogi z planu zagospodarowania mimo, że nie ma decyzji sądu i znana jest opinia pani adwokat
Magdaleny Szot w tej sprawie.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała pana Żywczaka, czy jeśli Rada zrobi to co państwo wnioskują, zainteresowane osoby będą
w stanie ponieść konsekwencje o których mówił pan Marcin Wojtas, że sytuacja ta może być na ko-
rzyść, ale może tez zaognić całą sytuację.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Stwierdził, że nie uważa, aby miało to zaognić sytuację. Powiedział, że wszystko jest sądownie za-
bezpieczone i pozostaje tylko kwestia, aby on mógł sobie zrobić coś legalnie koło domu. Stwierdził,
że jak każdy, chciałby sobie coś poprawić wokół własnego domu. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że Rada Miasta i Gminy jest po to, aby pomagać mieszkańcom i dbać o ich intere-
sy. Zapytała jednak, czy pan Żywczak jest świadomy, że może dojść do tego, o czym mówił pan
Marcin, że sprawa może się skomplikować po wyniku postępowania sądowego. Powiedziała, że
nikt w Radzie nie jest przeciwko mieszkańcom i chce pomóc, ale zapytała, czy jeśli radni zagłosują
na korzyść, to zainteresowani nie będą rościć pretensji, jeśli coś pójdzie nie tak. Powiedziała, że pan
Wojtas i pan Maślanka przedstawili sytuację i jeśli Przewodniczący Rady podda to po głosowanie
to radni wyrażą opinię. 

7



Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Powiedział, że jest gotowy ponieść konsekwencje.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, aby dokładnie się zastanowić, żeby znowu później nie było problemu.

Justyna Deryng – Radna MiG
Poinformowała, że sprawa ta wraz ze skargą była badana przez Komisję Rewizyjną i sytuacja jest
znana, ponieważ była poruszana wielokrotnie.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poddał pod głosowanie wniosek, aby wprowadzić tą uchwałę do porządku obrad na najbliższej Se-
sji Rady.

Głosowanie: 6 – za,, 1 – przeciw, 2 – wstrzymujące się. 

Wniosek został przyjęty. Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o przygotowanie tej uchwały
na najbliższą Sesję.

Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju
Zwrócił uwagę, że ta uchwała jest już przygotowana.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Potwierdził, że jest ona przygotowana, ale nie ma jej w porządku obrad dzisiejszej Sesji. 

CZEŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

Ad.1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu.

UCHWAŁA NR XXIX/169/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za.

Ad.2. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na rok 2016.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała o modernizację pawilonu szkoły w Kosarzyskach. 

Urszula Sikorska – p. o. Dyrektor ZEAS
Powiedziała, że koszty nie wzrosły. Poinformowała, że na tą inwestycje było zaplanowane 160 tys.
zł, według zapytań cenowych kosztowała ona 124 tys. zł netto. Zwróciła uwagę, że w momencie,
gdy były przenoszone środki na remont chodnika w Przedszkolu nr 1, to zamiast z ZSG w Łomnicy
zostały one ściągnięte z Kosarzysk i dlatego teraz one wracają. 

UCHWAŁA NR XXIX/170/16 – przyjęto, 8 – za, 1 – wstrzymujący się.

Ad. 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i  Gminy Piw-
niczna-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXIX/171/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za.
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CZĘŚĆ III – KOŃCOWA

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

Krzysztof Długosz – Radny MiG
 Zwrócił uwagę, że oświetlenie parkowe nie działa już przez dłuższy czas. Powiedział, że

dzwonił do MZGKiM, gdzie powiedziano mu, że zakład nie będzie tego robił. Zapropono-
wał, aby zawrzeć z kimś umowę na konserwację tego oświetlenia, albo zlecić to zakładowi
energetycznemu, ponieważ nie wiadomo do kogo się zwracać z tą sprawą. 

 Powiedział, że jest problem z przekaźnikiem. Poinformował, że wielokrotnie poruszał temat
i prosił o dodatkowy multipleks. Powiedział że pojawia się kolejny problem, ponieważ od
października przestaje działać telewizja na kartę, abonament będzie wzrastać, ministerstwo
chce, aby wszyscy płacili abonament. Zwrócił uwagę, że większość gminy będzie opłacała
abonament, nie mając dostępu do telewizji publicznej. Powiedział, że rozmawiał z panem
Sekretarzem, aby zając się tym tematem. Stwierdził, że jeśli chcą obciążyć mieszkańców,
dlaczego nie inwestują w dodatkowe przekaźniki. Powiedział, że trzeba z tym walczyć, po-
nieważ w podobnej sytuacji są również inne gminy, dlatego trzeba się tym zająć. 

Justyna Deryng – Radna MiG
 Powiedziała,  że na poprzedniej Sesji pytała o zdanie w sprawie wydzielenia w budżecie

środków na fundusz dla osiedli, który działałby podobnie jak fundusz sołecki. Zapytała, na
jakim to jest etapie, ponieważ wszyscy obecni wtedy na sali radni uznali, że rzeczywiście
środki te byłyby potrzebne i pozwoliły by zaangażować większą ilość mieszkańców w dzia-
łalność osiedla.

 Zwróciła uwagę, że na jednej z poprzednich Sesji zostały zdjęte środki na budżet obywatel-
ski, który miał być realizowany w bieżącym roku. Zapytała, czy jest przygotowywany jakiś
regulamin, ponieważ budżet obywatelski powinien być wprowadzony do budżetu jako zada-
nie i jest to ostatni moment, aby przygotowywać regulamin, konkurs i zgłaszać zadania do
głosowania. Zwróciła uwagę, że byłby to pierwszy budżet obywatelski w naszej gminie  
i sama akcja zachęcenia mieszkańców wymaga czasu. 

 Zwróciła uwagę, że jest kilka piaskownic w gminie i na wielu placach zabaw zabawki są
nieprzystosowane do małych dzieci, a piaskownice cieszą się dużą popularnością. Poinfor-
mowała, że ze swoich własnych środków i akcesoriów dziecięcych doposażyła piaskownicę
na placu zabaw nad Popradem w trzy komplety zabawek. Zaproponowała, aby w przyszłym
roku pomyśleć, aby gmina zakupiła komplety zabawek do każdej piaskownicy, które można
by było zbierać na sezon zimowy.

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Powiedział, że zauważył jakieś ruchu na Kicarzu i zapytał, co tam się dzieje, ponieważ ludzie pyta-
ją.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zapytał o sprawę muru kościelnego, ponieważ ksiądz Proboszcz się niepokoi. Zwrócił uwagę, że
nic nie wiadomo w tej sprawie i zapytał, czy coś dzieje się w tym kierunku.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
W sprawie oświetlenia parkowego zapewnił, że p. Lidia, która jest za to odpowiedzialna zajmie się
tym tematem. 
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Krzysztof Długosz – Radny MiG
Poinformował, że chodzi o to, że nikt nie ma zleconej konserwacji tego oświetlenia. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zwrócił uwagę, że obieg informacji jest nadal nieprawidłowy Powiedział, że powtarzał już wiele
razy, aby zgłaszać na piśmie, że oświetlenie nie świeci, ponieważ oni o tym nie wiedzą i wtedy będą
podejmowane działania.  Poinformował,  aby nie zgłaszać do pani Dyrektor MZGKiM, która nie
może nic zrobić, ponieważ nie ma zlecenia.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że powiedziane było, że odpowiada za to MZGKiM.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że gmina musi dać zlecenie i musi wiedzieć o tym co robi MZGKiM. Zwrócił uwagę, że
nie istnieje taki obieg informacji, który zaczyna się od MZGKiM i pani Dyrektor słusznie powie-
działa, że nie ma zlecenia od gminy. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że pani Dyrektor poinformowała, że nie ma tego oświetlenia w utrzymaniu. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli występuje tego typu problem to prosi, aby złożyć pismo na dziennik podawczy 
i wtedy gmina zajmie się tym tematem.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że za każdym razem będzie taki problem, ponieważ nie ma stałego nadzoru nad tym
oświetleniem.  

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zapewnił, że problem będzie rozwiązany, ale gmina musi o tym wiedzieć. Zwrócił uwagę, że jeździ
tam często, ale nie wie czy wieczorem lampy się świecą, czy nie, dlatego prosi, aby zgłaszać te
kwestie i wskazywać, gdzie konkretnie te lampy się nie świecą. 

Zbigniew Janeczek -Burmistrz
Poinformował, że nad tematem przekaźnika trwają, między innymi na wniosek sanatorium „Lim-
ba”, które nie ma odbioru. Powiedział, że gmina jest na etapie podjęcia decyzji o dodatkowym mul-
tipleksie. Powiedział, że pan Sekretarz wyjaśni jakie są to koszty i trzeba będzie ująć to w przyszło-
rocznym budżecie. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że chodzi także o nadawanie sygnału w miejscach, gdzie go nie ma, ponieważ ludzie
będą płacić abonament bez dostępu do telewizji. 

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Zwrócił uwagę, że trzeba rozdzielić te dwie kwestie, pierwszy temat to przekaźnik, ten który jest.
Powiedział, że cokolwiek by się tam nie zamontowało, nawet nowy multipleks, to i tak w miej-
scach, gdzie są czarne plamy mieszkańcy nie będą mieć odbioru. Poinformował o swojej rozmowie
ze spółką EmiTel, która jest operatorem telewizji publicznej i zajmuje się przekaźnikami w Polsce.
Powiedział, że ten przekaźnik, który posiada gmina nie jest przekaźnikiem, tylko odbija sygnał  
z Przehyby. Poinformował, że w ramach programu cyfryzacji telewizja publiczna umieściła jeden
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multipleks, który jest publiczny, pozostałe dwa są komercyjne. Wyjaśnił, że cena sprzed dwóch lat
jest nadal utrzymywana tj. 3500 zł za jeden multipleks, z tym, że trzeba by było zabezpieczyć środ-
ki na ten cel i ogłosić przetarg ofertowy, ponieważ spółka jest tylko operatorem tych przekaźników.
Zwrócił uwagę, zż nie załatwi to pozostałych problemów. Poinformował, że jeśli chodzi o budowę
przekaźników być może byłyby szanse na finansowanie z budżetu, ale nie wiadomo, czy na naszym
terenie by się to udało. Podał przykład, gdy telefonia komórkowa chciała budować maszt w Kosa-
rzyskach, ale na etapie decyzji środowiskowych i uzgodnień odstąpiono od tego, ponieważ procedu-
ry były zbyt skomplikowane.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że gmina ewentualnie mogłaby iść w kierunku tego drugiego multipleksu. Zapytał,
co w nim jest.

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Poinformował, że jest tam m.in. TVN. Powiedział, że wiele osób nalega, aby był ten na którym jest
telewizja TRWAM.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał, o ile wzrosną koszty. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poinformował, że koszt jednego to 4200 zł miesięcznie. Powiedział, że Sanatorium Limba ma pro-
blem, ponieważ po wyłączeniu telewizji na kartę, nie mają oni odbioru w związku z czym otrzymu-
ją mniej punktów jako sanatorium. Zwrócił uwagę, że maja oni skargi pisemne i boją się, że jeśli
obniży się im punktacja, to nie zakontraktują żadnych usług. Powiedział, że właściciel ma jeszcze 9
innych sanatoriów i nie musi korzystać z Limby, może wybrać miejsce, gdzie warunki są lepsze.
Zwrócił uwagę, że jeśli w gminie uzdrowiskowej nie będzie sanatorium to znacznie zmniejszą się
opłaty i dotacje uzdrowiskowe i trzeba się z tym liczyć. Stwierdził, że trzeba jeszcze raz przemyśleć
tą kwestię i ewentualnie zabezpieczyć te środki.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Stwierdził, że trzeba jakoś ludziom pomóc.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zapytał radnych, czy zdają sobie sprawę jakie inwestycje są zaplanowane na przyszły rok, ponie-
waż ma wrażenie, że jest to koncert życzeń na przyszły rok. Powiedział, że nie zgadza się z Burmi-
strzem, ponieważ jeśli Limba zabiega o klientów to może sobie zapewnić telewizję. Zwrócił uwagę,
że radni muszą sobie zdawać sprawę, że realizowana będzie m. in. kanalizacja, budowa przedszkola
i te podawane kwoty są niewielkie i jeśli gmina będzie chciała uszczęśliwić wszystkich to może
okazać się, że braknie środków na wkład własny. Zaapelował o rozsądek i rozróżnienie spraw waż-
niejszych, ponieważ z drobnych kwot robi się duża suma i później są problemy. Poinformował, że
gmina stara się równo traktować wszystkich i na tych osiedlach, które nie mają funduszu sołeckie-
go, również jest wiele prac robionych czego przykładem są Kosarzyska. Zaapelował, aby zacisnąć
pasa i przygotować się do tych inwestycji, ponieważ są one najważniejsze.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powrócił do tematu Limby. Zwrócił uwagę, że z tytułu istnienia sanatorium, gmina ma duże korzy-
ści, ponieważ sama oplata uzdrowiskowa dwukrotnie przewyższa wartość tego przekaźnika. Poin-
formował, że nie mają oni żadnej instalacji, która może odbierać programy satelitarne. Poinformo-
wał, że w tej sprawie odbyło się spotkanie ze specjalistą i musieliby oni przerabiać cała instalację.
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Zwrócił uwagę, że sanatorium zainwestowało w windy oraz doprowadzenie wody mineralnej do
obiektu. Powiedział, że kwestie tą trzeba przemyśleć, ponieważ gmina wraz z Piwniczanką próbują
ratować sanatorium. Zwrócił uwagę, że kuracjusze zostawiają pieniądze w Piwnicznej. Stwierdził,
że gmina może im pomóc lub nie, ale to nie są aż tak duże środki i należy to jeszcze przemyśleć. 

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Powiedział, że w rozmowie dowiedział się, że jeśli gmina ogłosiła by przetarg to byłby on kilkulet-
ni, ponieważ tej firmie nie opłaca się montować multipleksów tylko na kilka miesięcy, więc trzeba
to wziąć pod uwagę. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział,  że  to  nie  jest  jeszcze  decyzja,  ale  państwo zgromadzeni  mają  wyobraźnię  o  czym
mowa. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, aby nie stawiać tak sprawy, ponieważ osoby, które przebywają w Limbie, nie przyjeż-
dżają ze względu na telewizję, ale po to, aby skorzystać z zabiegów. Stwierdził, że gmina nie może
pozwolić sobie na to, aby wyręczać wszystkie instytucje. Poinformował, ze rozumie, że policja po-
trzebowała dofinansowania zakupu samochodu, ale żeby za chwile nie okazało się, że gmina będzie
budować przekaźniki. Zwrócił uwagę na problem z przestawieniem słupa telefonii Orange na koszt
gminy. Powiedział, że w momencie jeśli wprowadzona będzie oplata abonamentowa, a sygnał bę-
dzie niedostarczany to gmina musi to zgłosić, a nie ponosić koszty i wyręczać instytucje za to odpo-
wiedzialne. Stwierdził, że jeśli bierze się za coś pieniądze to trzeba też dać coś os siebie. Zwrócił
uwagę na to, że gmina jest w ciężkiej sytuacji finansowej, mimo że długi są spłacane i od dwóch lat
nie została wzięta żadna pożyczka, dlatego dalej trzeba się pilnować w kwestii finansowej. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG
Powiedział, że regulamin budżetu obywatelskiego ma być opracowany przez pana Sekretarza do 1
grudnia. Poinformował, że budżet będzie realizowany, zabezpieczone będą środki, a jak będzie to
funkcjonowało to okaże się w trakcie. Zwrócił uwagę, że w większości gmin ościennych budżet ten
funkcjonuje i może się okazać, że zabezpieczy on te inwestycje osiedlowe. Poinformował, że Rytro
otrzymało środki na założenie zespołu i wyposażenie. 

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
W kwestii muru kościelnego poinformował, że firma, której zostało zlecone wykonanie dokumenta-
cji, przedłużyła sobie termin do końca października. Powiedział, że jeśli dokumentacja ta zostanie
przedstawiona to trzeba się będzie udać z nią do GDDKiA, gdzie obiecane jest, że zajmą się oni
tym tematem.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zapytał o pozwolenia. 

Marcin Wojtas – inspektor UMiG
Powiedział, że z tego, co mówiła pani Lidia to GDDKiA będzie sama występować o pozwolenia,
ewentualnie mogą mieć jakieś uzgodnienia z gminą. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że po rozmowie z panem Pytko wiadomo, że jeśli będzie dokumentacja i wszystkie po-
zwolenia to GDDKiA wchodzi z pracami w ciągu 3 miesięcy. 
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Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Podziękował serdecznie za zajęcie się tą sprawą, ponieważ temat ten był nie poruszany przez po-
przednie kadencje. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poinformował, że jeśli chodzi o piaskownice, to problem ten nie był podejmowany i nie przyglądał
się mu. Powiedział, że zwraca uwagę na to, aby były one przykryte, wymiana pisaku odbywa się tak
jak było to sygnalizowane. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę na to, aby w porozumieniu z MZGKiM piasek w piaskownicach był wymieniany
dwa razy do roku.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że jeśli chodzi o Kicarz to gmina współpracuje z ta spółką, która ma podwykonawcę.
Poinformował, że przy okazji został uporządkowany teren starej komunalki wykonywana jest tam
w tej chwili droga. Poinformował, że przygotowują oni te tereny, ponieważ w tym roku kończą się
im pozwolenia na budowę, ale zapewniają, że biorą się za budowę wyciągu. Poinformował, że fir-
ma potrzebuje jeszcze wynająć od gminy plac po starej komunalce do składowania maszyn i de-
montowania wyciągów. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że to co powiedział pan Rusiniak odnośnie muru to prawda. Poinformował, że jedy-
ne co zostało zrobione w poprzedniej kadencji w tej sprawie to zdjęcie ówczesnego pana Zastępcy
Burmistrza przy murze. Stwierdził, że żadne kwestie proceduralne, koncepcje ani dokumentacja nie
zostały wykonane. 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
 Zwróciła uwagę na barierkę pod kościołem, którą zjada korozja, a jest ona bardzo potrzebna

dla starszych ludzi przy podejściu pod kościół. Poprosiła o zwrócenie na to uwagi, ponieważ
jest to praktycznie centrum miasta. Stwierdziła, że od dwóch lat nie jest ona konserwowana,
odpada w trzech miejscach.  Powiedziała,  że  była  świadkiem sytuacji,  gdy przechodzień
chwycił się tej barierki , która się usunęła i przewrócił się. 

 Zwróciła uwagę, że nie ma światła od strony amfiteatru, jest to teren niebezpieczny. Stwier-
dziła, że nie wie czy żarówka jest spalona, czy jest wyłączone całkowicie, ale poprosiła, aby
świeciło się światło w tym miejscu. 

 Poinformowała, że zawsze na początku roku sołtysi i osiedlowi otrzymywali materiały takie
jak teczki, pinezki, koszulki, długopisy, papier do ksero i inne. Powiedziała, że dieta starcza
zaledwie na drobne sprawy. Poinformowała, że nie chodzi jej o osobny fundusz osiedlowy,
ponieważ prace, które trzeba są wykonywane. Stwierdziła, że wprowadzenie takiego fundu-
szu to byłby dodatkowy problem, ponieważ trzeba się z tego rozliczać i uważa, że jest to
zbyteczne. 

Ewa Liber – Przewodniczące Zarządu Osiedla Kosarzyska
 Poinformowała, że na ostatnim zebraniu zarządu osiedla pani Cisak zwróciła się z prośbą |

o poszerzenie drogi w kierunku Obidzy. Poprosiła, aby wygospodarować jakieś środki i po-
szerzyć tą drogę. Zwróciła uwagę, że jest to faktyczny problem, ponieważ jest tam bardzo
dużo ludzi, prowadzone są gastronomie z których ludzie żyją. Poprosiła, aby rozważyć po-
szerzenie tej drogi, wykonanie zatoczek na terenach gminnych i ewentualnie porozmawiać 
z mieszkańcami, którzy są chętni, aby to poszerzyć.
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 Zwróciła uwagę, że w weekendy Magóry i całe Osiedle Kosarzyska przez motory i quady,
które jeżdżą po lasach, ścieżkach i polach. Stwierdziła, że można by było wydzielić im jakiś
tor, gdzie by jeździli ponieważ zniszczeniu ulegają drogi i las. 

 Przypominała  o zabezpieczeniu źródełka  przy drodze na  Magóry ponieważ idzie  zima,  
a chodzą tamtędy ludzie i jeśli będzie tam ślisko, ktoś się przewróci to będzie problem.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
 Powróciła do tematu przekaźnika, ponieważ jakiś czas temu sama poruszała ten temat. Poin-

formowała, że zmieniła zdanie w tej sprawie gdyż nie widzi sensu w płaceniu abonamentu
skoro w ciągu ostatnich dwóch tygodni tylko przez dwa dni nie miała zastoju i wyłączania
telewizji. Zamiast płacić abonament, można by się zając tym, aby wykonano konserwację 
i naprawę, aby to działało.

 Powiedziała, że ze smutkiem stwierdza, że jeśli chodzi o historie i patriotyzm są tylko dwie
rzeczy, którymi gmina może się pochwalić: szlaki kurierów oraz pergaminy. Stwierdziła, że
odbył się rajd kurierów, dwa dni po nim była wraz z przodkami kurierów pod pomnikiem na
Suchej Dolinie i zastała sztuczna wiązankę, którą sama położyła rok wcześniej. Powiedziała,
że mimo, iż rajd zakończył się na Węgielniku to zawsze jakaś grupa młodzieży chodziła  
i składała wiązankę w tym miejscu. Zwróciła uwagę, że są to nasi przodkowie i nasza histo-
ria.

 Zgłosiła wniosek formalny, aby ustanowić formalnego opiekuna tego pomnika.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
 Poinformował, że wszystkie pomniki mają swoich opiekunów, są to szkoły, albo zakłady

pracy, ale problem polega na tym, że nie do końca się z tego wywiązują. Powiedział, że jest
to zapisane, ale pan Darek Izworski postara się odświeżyć i przygotuje taką listę.

 Poinformował, że w sprawie barierki pod kościołem zostanie przekazane zlecenie do MZG-
KiM, żeby dokonał przeglądu i zaproponował rozwiązanie, ponieważ trzeba to zrobić.

 W sprawie świateł powiedział, że było to już omawiane, dotyczy to całego tego terenu.  
 Powiedział, że jeśli chodzi o materiały dla osiedlowych nie wie jak było to robione do tej

pory, są zabezpieczone środki w budżecie na materiały, temat zostanie przedyskutowany.  

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Potwierdził, że wcześniej otrzymywali materiały. 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Stwierdził, że nie ma problemu, aby zakupić takie materiały. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
 Poinformował, że droga na Obidze jet ujętą w projekcie transgranicznym w ramach którego

budowane będą ścieżki rowerowe. Powiedział, że planowana jest budowa drogi od bacówki
aż po samą rampę i z drugiej strony łączy się ze Szczawnicą. Zwrócił uwagę, że będzie ro-
biona droga na ul. Szczawnickiej i Wilczych Dołach, wykonany będzie chodnik, kanalizacja
i oświetlenie. Powiedział, że jest to projekt o wartości 2,5 mln i ścieżki te będą prowadzić
m.in. przez Śmigowskie i Jarzębaki. Poinformował, że droga na Obidze może być tylko wte-
dy poprawiona, ponieważ nie będzie środków na wykonanie mijanek. Zwrócił uwagę, że po-
dobny problem występuje praktycznie wszędzie, a nie ma środków.

 W sprawie źródełka na Magóry powiedział, że nie wie dokładnie, w którym jest to miejscu,
na to pytanie odpowie Zastępca.

 W sprawie quadów i motorów poinformował, że było to już wielokrotnie zgłaszane na poli-

14



cję, wysyłane były patrole. Powiedział, że jeśli zdarzają się takie sytuacje to każdy ma pra-
wo zadzwonić na policję i to zgłosić. Stwierdził, że nikt nie będzie stał na drodze i pilnował,
ponieważ oni często przyjeżdżają bardzo wcześnie rano. Zwrócił uwagę, że zostało wysto-
sowane pismo również do hotelu Piwniczna, zapewniono, że u nich wyprawy odbywają się
zawsze pod nadzorem instruktora. Powiedział, że również zastanawiał się nad wyznacze-
niem takiego terenu, ale nikt nie chce się zgodzić, ponieważ niszczą oni otoczenie, powodu-
ją hałas, ponadto na taka trasę potrzebne są pozwolenia.

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Stwierdziła, że trzeba coś z tym zrobić, ponieważ w grę wchodzą nie tylko drogi, ale również ścież-
ki i las. Powiedziała, że są to grupy, które jeżdżą i niszczą las. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zwrócił uwagę, że jest to ta sama sytuacja, co z przekaźnikiem. Zwrócił uwagę, że nie może być
tak, że Burmistrz jest odpowiedzialny za to, że jeżdżą tam quady. Stwierdził, że jeśli od tego jest
policja, to trzeba to zgłaszać, tym bardziej, że niedługo będą mieć samochód terenowy i dostęp w te
tereny będzie łatwiejszy. Powiedział, że jest przeciwny budowie toru, ponieważ dla osób jeżdżą-
cych atrakcją jest pojechanie właśnie w taki teren. Zwrócił uwagę, że robiąc tor nie ma gwarancji,
że będą oni po nim jeździli, a jest to droga inwestycja. Powiedział, że jedyne, co Burmistrz może
zrobić to rozmowa z Komendantem, ale było to już wielokrotnie zgłaszane i policja musi to egze-
kwować, ponieważ innego wyjścia nie ma. 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zwróciła uwagę, że z okresu pracy zawodowej wie, że przyjeżdżały grupy 20,30 quadów i moto-
rów, skuterów śnieżnych i nawet samochód terenowy dla policji nie jest rozwiązaniem. Powiedzia-
ła, że na taką akcję wybierało się zawsze po czterech funkcjonariuszy straży granicznej, policji  
i straży leśnej. Poinformowała, że zna sytuacje, gdzie wybudowano przepiękny tor dla tych spor-
tów, a i tak większość pojechała do lasu. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że dlatego właśnie Zastępca Burmistrza mówił, aby takie sytuacje zgłaszać do od-
powiednich instytucji. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że na Obłazach Ryterskich, jak zjeżdża się do Młodowa znajduje się zatoczka auto-
busowa, która jest obniżona ok. 20cm niżej niż droga. Powiedział, że w związku z tym autobusy za-
trzymują się na drodze, zwrócił uwagę, że był świadkiem stłuczki w tym miejscu. Powiedział, że
kierowcy autobusów tłumaczą,  że  zatrzymują się  na  drodze,  ponieważ nie  chcą niszczyć  sobie
opon. Poprosił o interwencję w sprawie podniesienia tej zatoczki do poziomu drogi.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że ostatnio na portalu społecznościowym pojawiło się zdjęcie, które przedstawiało
samochody stojące przed urzędem. Powiedziała, że mamy z wózkami wjeżdżają na chodnik i nie
mają jak wyjechać ponieważ jest zastawione. Zwróciła uwagę, że trwa remont w urzędzie i stoi sa-
mochód dostawczy, więc jeśli stanie obok samochód osobowy to tego przejścia nie ma.  Poprosiła,
aby rozwiązać to w taki sposób, aby chociaż część tego chodnika pozostawała wolna. Stwierdziła,
że można by zadzwonić na policję, ale zanim ona przyjedzie wielokrotnie problemu już nie ma. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że jest chwilowe utrudnienie związane z trwającym remontem. Zwrócił uwagę, że poli-

15



cja o tym wie i kilka razy interweniowała. Powiedział, że było uzgadniane, że jeśli na parkingu są
miejsca wolne to nikt nie ma prawa stawać w miejscu, gdzie są zakazy, natomiast w sytuacjach, gdy
są jakieś uroczystości i nie ma miejsca policja nie będzie interweniować, jedynie stosować poucze-
nia.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, na to, że jest problem z autokarami przywożącymi wycieczki. Zapytał, czy w miej -
scu budynku starej komunalki nie byłoby możliwości utwardzenia placu i wskazania tam parkingu
dla autokarów. Stwierdził, że gdyby było wskazane takie miejsce nie byłoby problemu, a turyści
mogliby sobie podejść.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poinformował, że w tej chwili raczej nie ma możliwości wjechania tam autobusem, ale zapewnił, że
najpóźniej do 2 lat będą w tym miejscu piękne parkingi z dojazdem od ul. Krakowskiej. Zwrócił
uwagę, że parking będzie budowany przez spółkę Kicarz na ok. 600 miejsc. 

Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk
 Zapytał kiedy wykonywany będzie remont drogi powiatowej do pętli autobusowej. 
 Zapytał, dlaczego nie ma pełnej relacji z sesji Rady w internecie. Stwierdził, że domagają

się tego wszyscy mieszkańcy i obiecane było, że taka relacja będzie. 
 Zapytał, dlaczego gmina odmówiła Franciszkowi Mamiakowi wykonania drogi. Powiedział,

że człowiek ten jest obłożnie chory, jeśli przyjeżdża karetka to syn musi go do niej znosić na
plecach. Stwierdził, że jest to najgorsza sytuacja jaka jest obecnie w Kosarzyskach. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że w budżecie na przyszły rok zabezpieczona jest pomoc dla Powiatu Nowosądec-
kiego w kwocie 280 tys. zł. Powiedział, że po wielokrotnych rozmowach i wizytach oraz prośbach
radnego powiatowego powiat będzie pisał wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, jest to ten sam projekt , co gmina pisze w sprawie drogi na Równi. Powiedział, że droga
ta będzie budowana przez powiat jeśli przejdzie ten wniosek.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli chodzi o drogę w Kosarzyskach wartość inwestycji wynosi 5 mln 700 tys. zł  
z wkładem własnym gminy, o którym mówił Burmistrz. Poinformował, że wniosek został już złożo-
ny, między innymi dlatego poprzednia Sesja była przeniesiona na 13 września, ponieważ do wnio-
sku wymagana była uchwała. Stwierdził, że bardzo się cieszy, iż starostwo zdecydowało się apliko-
wać o te środki. Zwrócił uwagę, że w pierwszej wersji wniosek miał być złożony na przebudowę,
ale zdecydowano, że będzie to remont, co nie będzie zamykało dalszej możliwości budowy chodni-
ków, czy innych prac. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że sprawa pana Mamiaka była wielokrotnie omawiana, na miejscu była specjalnie
powołana Komisja. Powiedział,  że jest to miejsce niedostępne i mieszka tam tylko jedna osoba.
Zwrócił uwagę, że problem polega na tym z pan Mamiak miał 12 dzieci i wszyscy mają tam działki,
dopominają się drogi, ponieważ być może chcieli by zamienić je na budowlane i sprzedać, nato-
miast nikt nie chce zabrać ojca do siebie i się nim opiekować. Zwrócił uwagę, że ta inwestycja była-
by droższa niż droga do Kosarzysk.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zapytał, czy nie dało by się jakoś naprawić tej drogi.
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Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że nie ma tam w ogóle drogi. Powiedział, że Komisja była w tym miejscu, są tam
działki prywatne, bagniska. Zwróci uwagę, że trzeba by było wytyczyć drogę, wykupić działki, zro-
bić projekt, uzyskać wszystkie pozwolenia i jest to ogromna inwestycja.

Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk
Zwrócił uwagę, że jest tam drugie domostwo Jana Gardonia, który zgadza się przepuścić pana Ma-
miaka, wtedy obaj mieli by drogę, gdyż jest to bardzo krótki odcinek. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zwrócił uwagę, że pomiędzy panem Mamiakiem a panem Gardoniem jest odcinek ok. 500m. Poin-
formował, że była tam Komisja, dokładnie wszystko zostało obejrzane, dodatkowo jest tam jeszcze
rów, osuwiska, dlatego jest to nie do zrobienia. 

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

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Jan Toczek

Protokołowała

Magdalena Nieć
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