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Protokół nr 19/16 

 

z XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 

 

XIX Sesję Rady Miasta i Gminy prowadził Przewodniczący Rady – Jan Toczek.  

W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Kaliński Witold, Rusiniak Bronisław, 

Toczek Józef, Źrałka Włodzimierz. 

 

1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad Sesji, przywitał Radnych oraz 

Burmistrza Miasta i Gminy. Podziękował za przybycie na obrady. 

W dalszej części przedstawił porządek obrad Sesji. 

 

2. Podjęcie uchwał.                                                                                                                                                                                                      

 

Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji 

określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. Poprawa gospodarki wodno - 

ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz akceptacji założonych w nim 

planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf. 

 

Uchwała Nr XIX/125/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się. 

 

3. Wolne wnioski. 

 

Justyna Deryng – Radna MiG 

Odczytała fragment pisma Generalnego Dyrektora Urzędu ds. Cudzoziemców z dnia 19 

stycznia 2016 r. (załącznik do protokołu). Stwierdziła, że radni wielokrotnie wnioskowali  

o zorganizowanie spotkania z władzami, ponadto radni powinni być na bieżąco informowani 

o działaniach Burmistrza. Poprzez te zaniedbania Rada jest postrzegana negatywnie. 

Zauważyła, że niejednokrotnie mieszkańcy są lepiej poinformowani o działalności władz, niż 

radni, którzy są przedstawicielami wybranymi przez mieszkańców. 

Zaproponowała wystosowanie pisma z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia do  

p. Danuty Szflarskiej, która uległa wypadkowi w teatrze. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poinformował, że nieprawdą jest, że radni nie są informowani na bieżąco. Pełne informacje są 

publikowane na stronie internetowej i przekazywane na bieżąco na sesjach i posiedzeniach 

Komisji. Na bieżąco odbywane były rozmowy z Urzędem ds. Cudzoziemców. Poinformował, 

że wspólnie z radnymi zostało wystosowane pismo, na którym podpisani byli radni, ponadto 

odbyło się spotkanie z p. Arkadiuszem Mularczykiem oraz  senatorem Kogutem, 

poinformowany został również Minister Spraw Wewnętrznych. Powiedział, że jest to 

manipulowanie wiadomością. Podał za wzór transportowców, którzy przygotowali całą 

procedurę protestacyjną. Oprócz grupy Młodzieży Wszechpolskiej nikt z mieszkańców nie 

podpisuje się pod organizacją protestu, wszyscy czekali aby Burmistrz zwołał protest  

a powinna to być inicjatywa oddolna. Przekazywanie takich informacji szkodzi zarówno 
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Burmistrzowi jak i Radzie. Poinformował, że oczekiwał na jakieś kroki ze strony 

społeczeństwa. 

 

Justyna Deryng – Radna MiG 

Powiedziała, że nie ma zarzutów do działań Burmistrza w ostatnim czasie, ale do działań  

i braku informacji o zamiarze przystąpienia Ośrodka „Beskid” do przetargu na 

zakwaterowania uchodźców.  

 

Artur Niemczyk – Polska Misja Medyczna 

Mówił o sprawie dotyczącej unieważnienia przetargu. Poinformował, że Urząd ds. 

Cudzoziemców ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uchodźców. Nie było możliwości 

aby do ośrodka w Piwnicznej mogli trafić uchodźcy z Afryki, Azji, a ośrodek miał być 

przeznaczony dla Polaków z Ukrainy i Rosji. Protest przeciw uchodźcom islamskim był 

bezzasadny. Piwniczna jest miejscowością uzdrowiskową, właściciel ośrodka powinien 

zabiegać o zgodę mieszkańców, prowadzić konsultacje społeczne, zebranie opinii, 

przeprowadzanie ankiet. Podał za przykład ośrodki w Podkowie Leśnej i Białej Podlaskiej. 

Poinformował, że poza złożeniem oferty, Ośrodek „Beskid” nie kontaktował się z Urzędem 

ds. Cudzoziemców.  Zwrócił uwagę na to, że nie można mieć pretensji do Burmistrza, 

ponieważ prawo nie przewiduje udzielenia zgody ani opinii Rady ani Burmistrza, natomiast 

wymagana jest opinia społeczeństwa. Społeczeństwo Piwnicznej było przeciwne przyjęciu 

uchodźców, ale nie było informacji o tym, że mają to być Polacy z Ukrainy. Uchodźcy nie 

mieli być aklimatyzowania w Piwnicznej a jedynie oczekiwać na status uchodźcy. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poinformował, że jedynie p. Lucyna Latała – Zięba, zorganizowała spotkanie z mieszkańcami 

osiedla Majerz, poinformowała o organizacji protestu i zaprosiła do udziału w zgromadzeniu. 

Powiedział, że p. Piotr Majoch, zwrócił się oficjalną prośbą o zezwolenie na organizację 

manifestacji. Później w rozmowie z p. Michalec okazało się, że inicjatorami są 

przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej. Poinformował, że osobiście zadbał o wszelkie 

formalne kwestie dotyczące organizacji i zabezpieczenia przez Policję oraz o tym, że nikt nie 

chciał wziąć odpowiedzialności za organizację demonstracji. 

 

Justyna Deryng – Radna MiG 

Poinformowała, że jej przesłaniem było ukazanie negatywnego wydźwięku demonstracji. 

Mieszkańcy obawiali się i protestowali przeciwko przyjęciu islamskich uchodźców i obecnie 

mieszkańcy postrzegani są jako chuligani. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poinformował, że jest postrzegany jako zwolennik przyjęcia uchodźców oraz że p. Wnęk 

również zarzucał mu brak działań i informacji w tym temacie. 

 

Artur Niemczyk – Polska Misja Medyczna 

Zwrócił uwagę, że Urząd ds. Cudzoziemców jest jednostka rządową. Ośrodki dla uchodźców 

lokalizowane są na terenie małych miejscowości. Podał przykład Lubelszczyzny gdzie 

zlokalizowane jest 5 takich ośrodków, jeden ośrodek generuje ok. 30 nowych miejsc pracy. 

Ponadto istnieje możliwość wykonywania inwestycji w infrastrukturę ze środków budżetu 

rządowego. Poinformował, że przeprowadzane były ankiety oraz podejmowano współpracę  

z organizacjami pozarządowymi. Zapewnił, że do takich ośrodków nie trafiają arabowie, 

poinformował,  że obecnie w Polsce znajduje się tylko 33 Syryjczyków. 
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Zauważył, że prawdziwym problemem dla Piwnicznej jest fakt zamykania granic przez 

niektóre kraje np. Austrię. Duże grupy uchodźców będą przemieszczać się do Niemiec przez 

Słowacje i Polskę. Poinformował o ofercie szkoleń z zakresu panowania nad tłumem dla 

wolontariuszy, pracowników medycznych oraz o możliwości podjęcia współpracy z gminą w 

sprawie organizacji takiego przeszkolenia. 

 

Krzysztof Długosz – radny MiG 

Poinformował, że dużo ostatnio pisze się o powrocie placówki Straży Granicznej do 

Piwnicznej. 

 

Artur Niemczyk – Polska Misja Medyczna 

Stwierdził, że 4 czy 6 funkcjonariuszy nie jest w stanie opanować takiego tłumu ludzi. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady  
Poinformował,  że planowana ok. 30 – osobowa jednostka. 

 

Artur Niemczyk – Polska Misja Medyczna 

Stwierdził, że obecnie jest możliwość przekroczenia granicy w Piwnicznej oraz  

w Żegiestowie. Pierwsze fale uchodźców udało się opanować dzięki pomocy przeszkolonych 

wolontariuszy oraz pomocy medycznej. Poinformował, że na jednego uchodźca przysługuje 

w Polsce 70 zł miesięcznie i że uchodźcy będą relokowani do Niemiec.  

 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej 

Powiedziała, o współpracy podjętej z p. Niemczykiem oraz z Fundacją Batorego w sprawie 

naboru do wolontariatu oraz organizacji szkoleń. Poinformowała o spotkaniu z młodzieżą 

zorganizowanym w szkole w sprawie informacji dotyczących ochrony przed uchodźcami. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poinformował, że o spotkaniu w szkole nic nie wie. Powiedział, że odbyło się szereg spotkań 

osiedlowych, strażackich w terminie od listopada do stycznia, na każdym z nich podawane 

były informacje o uchodźcach oraz informacje o publikowaniu bieżących informacji na ten 

temat na stronie internetowej.  

 

Justyna Deryng – Radna MiG 

Zaproponowała, wystosowanie pisma wyjaśniającego, aby gmina nie była postrzegana 

negatywnie. Zauważyła, że Piwniczna postrzegana jest jako agresywna i należy wyjaśnić, że 

sprzeciw jest wobec lokalizacji ośrodka a nie wobec cudzoziemców. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Stwierdził, że kwestia ta była już wyjaśniona w piśmie. Poinformował o otrzymanej 

odpowiedzi z Urzędu ds. Cudzoziemców, która sformułowana była bardzo ogólnie, nie było 

wskazane kto ma być zlokalizowany w ośrodku.  Stwierdził, że właściciel Ośrodka „Beskid” 

powinien pojawić się na Sesji Rady. 

 

Artur Niemczyk – Polska Misja Medyczna 

Powiedział, że władze mogły by złożyć oświadczenie prasowe. Poinformował, że ośrodkami 

dla cudzoziemców zajmuje się Dyrektor Hajduk, który jest rodem z Nowego Sącza. 

Stwierdził, że Piwniczna ze względu na turystyczny charakter miejscowości nie jest dobrym 

miejscem na lokalizację ośrodka dla uchodźców oraz, że niektórym małym miejscowościom 

zależy na lokalizacji tych ośrodków ponieważ generuje to nowe miejsca pracy. 
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Marcin Bogaczyk – Radny MiG 

Stwierdził, że ze smutkiem patrzy na współprace pomiędzy Radą a władzami gminy, radni  

o istotnych sprawach dowiadują się po długim czasie. Poinformował, że miał nadzieję, że po 

wyborach coś się zmieni i będzie możliwość porozumienia się, jednak deklaracje spełzły na 

niczym, a władze powinny współpracować z Radą dla dobra Piwnicznej. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Zapewnił, że nigdy nie unikał współpracy z Radą, nie przekazanie pismo z NIK – u jest 

niedopatrzeniem ze strony pracownika merytorycznie odpowiedzialnego. Powiedział, że jest 

otwarty na kontakty z radnymi, można przyjść w każdy dzień pracy urzędu bez 

wcześniejszego umawiania się, istnieje także możliwość kontaktu przez Przewodniczącego 

Rady.  

 

Teresa Ortyl – Radna MiG 

Zaapelowała o przemyślenie treści pisma p. Szymańskiego. Stwierdziła, że pismo skierowane 

przez Radę i władze gminy mogło zostać dobrze odebrane, jednak mieszkańcy Piwnicznej 

zachowali się nie smacznie. Na zdjęciach z protestu widać deptanie kukły islamisty co nie jest 

obrazem otwartej społeczności. Zaproponowała, aby nie wysyłać żadnego pisma 

wyjaśniającego, ale zgłębić wiedze na ten temat, zrobić przeszkolenie dla nauczycieli. 

 

Jan Toczek – przewodniczący Rady 

Poinformował, że pod protestem nie podpisała się żadna grupa polityczna, tylko Młodzież 

Wszechpolska, Pani Lelito dziękowała mieszkańcom w trakcie protestu.  

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poinformował, że pani Lelito nie organizowała protestu, wszelkie sprawy organizacyjne 

związane z zabezpieczeniem przez policję organizował on sam osobiście.  

 

Dariusz Świedoba – Radny MiG 

Zaproponował, aby zostawić temat, niech sam ucichnie. Powiedział, że protest nie był 

przemyślany oraz że właściciel ośrodka Beskid nie informował nikogo o wynikach 

postępowania. Powiedział, że należy edukować młodzież w tej kwestii. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Stwierdził, że łatwo podejmuje się dyskusję teraz, gdy przetarg został unieważniony. 

Piwniczna od początku była nastawiona na nie przyjęcie uchodźców. Stwierdził, że pewna 

grupa ludzi próbuje manipulować Radą dlatego w tej sytuacji brak komentarza będzie 

najlepszym komentarzem. 

 

Artur Niemczyk – Polska Misja Medyczna 

Stwierdził, że należy organizować zajęcia przeciwko ksenofobi oraz przekazywać informacje 

i ciekawostki na temat kultury muzułmańskiej. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poinformował, że w programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

jest szereg szkoleń, mniej istotne z nich można zastąpić zajęciami poświęconymi tematem 

uchodźców. 
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Artur Niemczyk – Polska Misja Medyczna 
Poinformował o możliwości dostarczenia do ośrodków zdrowia ankiet oraz możliwości 

organizacji szkoleń o kulturze arabskiej z funduszy Polskiej Misji Medycznej. 

 

Dariusz Świedoba – Radny MiG 

Stwierdził, że będzie tyle samo przeciwników co zwolenników tej inicjatywy i w związku  

z tym należy wyciszać ten temat i agresję ludzi. 

 

Justyna Deryng – Radna MiG 

Powiedziała, że Piwniczna utrzymuje się głównie z turystów, pochodzących także z różnych 

nacji i jeśli ludzie dowiedzą się, że mieszkańcy są przeciwni przedstawicielom różnych 

kultur, nie będą chcieli odwiedzać Piwnicznej. 

 

Marzena Drzewińska – mieszkanka Piwnicznej 

Stwierdziła, że większość Polaków ma swoich krewnych czy przyjaciół, którzy pracują 

zagranicą i nikt z nich na pewno nie chciał by być traktowany jak intruz. Podejście ludzi do 

obcych nacji jest kwestią edukacji, nie jesteśmy zamkniętą enklawą i wkrótce ten problem 

może nas dotknąć. 

 

Maria Piwowar – Radna MiG 

Stwierdziła, że nie można porównywać uchodźców do osób, które przebywają w danym kraju 

w celach zarobkowych. 

 

Artur Niemczyk – Polska Misja Medyczna 

Zasugerował, że przez Rumunię i Słowację mogą przedostawać się duże grupy uchodźców. 

Stwierdził, że nie można lekceważyć tego problemu i należy przeprowadzić na ten temat 

zajęcia w szkołach. 

 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM 

Stwierdziła, że istnieje obawa o nietolerancję oraz mieszkańcy są gotowi zlinczować nawet 

niewielką grupę turystów obcej nacji. 

 

Dariusz Świeboda – Radny  MiG 

Stwierdził, że nie wyobraża sobie aby taka sytuacja mogła mieć miejsce i że mieszkańcy 

Piwnicznej nie byliby zdolni do nietolerancji. 

 

Krzysztof Długosz – Radny MiG 

Powiedział, że na portalu piwniczna.info znajduje się dużo informacji na temat planów 

organizacji referendum, co negatywnie wpływa na obraz władz miasta. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Odczytał zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu o zarejestrowaniu 

sprawy dotyczącej budowy Kąpieliska na Radwanowie (ksero jako załącznik do protokołu). 

 

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

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 

Inspektor Rady Miasta i Gminy       Piwniczna – Zdrój 

Magdalena Źrałka              Jan Toczek 
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