
PROTOKÓŁ nr 23/16

z XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 13 maja 2016 r.

XXII Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyła się 13 maja 2016 r. o godz. 1000

w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. Sesję prowadził Jan Toczek Przewodniczący Rady. W Sesji
uczestniczyło 11 radnych, nieobecni: Bogaczyk Marcin, Gargula Katarzyna, Kaliński Witold, Rusi-
niak Bronisław.

CZĘŚĆ I – WSTĘPNA

Ad. 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Jan Toczek dokonał otwarcia obrad Sesji, przywitał Radnych Rady Miasta 
i Gminy, Burmistrza oraz Zastępcę. Przedstawił porządek obrad.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady.

Protokół nr 22/16 z XXII Sesji Rady przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

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

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Powiedziała, że jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie, ale z wyłączeniem pozy-
cji dotyczącej parkingu w Kosarzyskach.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że zapytał czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie uchwały, a w związku z tym, że ich nie
było poddał ją pod głosowanie. Poinformował, że była dyskusja na ten temat i nie było mowy  
o tym, że jest to parking tylko utwardzenie gruntu należącego do ZLD.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Zauważyła, że jest to utwardzenie gruntu koło kościoła.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że jest to składnica należąca do ZLD. Poprosił o zadawanie pytań.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że jest to mienie gminne przekazane ZLD.

Alojzy Janur – Radny MiG
Zwrócił uwagę na to, że na terenie gminy nie ma nigdzie składnicy, która by była wyłożona płyta-
mi, są składnice utwardzone żwirem, a tutaj nagle przyznane jest 2000 płyt i mówi się, że jest to
składnica. Zapytał, dlaczego parafia nie dołoży się do wykonania tej inwestycji, jak w przypadku
innych wsi np. Zubrzyk.
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że zna sprawę Zubrzyka, teren ten nie był własnością gminy, dlatego parafia mogła
partycypować w kosztach, była to inna sytuacja. Powiedział, że od 1 stycznia zmieniły się przepisy
dotyczące wykonywania pewnych prac budowlanych, pewne zadania mają inne nazwy, zmiana ta
dała nowe możliwości, ponieważ przy jak najmniejszym nakładzie kosztów można zrealizować nie-
które zadania. Powiedział, że Radni będą spotykali się z dziwnymi nazwami, za przykład podał te-
ren za GS. Stwierdził, że procedura jest łatwiejsza i trzeba z tego skorzystać, a nie czepiać się nazw.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Powiedziała, że nie znana jest powierzchnia tego terenu, ale można go przekazać, użyczyć lub od-
dać w dzierżawę. Stwierdziła, że jest to robione pod płaszczykiem placu ZLD, a w rzeczywistości
utwardza się płytami, a w innych miejscach ludzie potrzebują płyt. 

Mariusz Lis - Zastępca Burmistrza
Powiedział, że nie rozumie toku myślenia pani Radnej i nie wie komu gmina miałaby użyczyć ten
plac. Powiedział, że wiele dróg, które są wykonywane przebiega również po terenie ZLD, nie ma
sensu wyłączać ich części. Zadaniem gminy jest wykonanie tego jak najtaniej i w dobry sposób, bez
potrzeby przekazywania terenu.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że będzie to miejsce wielofunkcyjne. Stwierdził, że we wszystkich wsiach są parkingi,
tylko nie w Kosarzyskach. Zwrócił uwagę na fakt, że jeśli jest jakaś uroczystość, stanowi to zagro-
żenie bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie i wykonanie tego jest konieczne. Powiedział, aby przeje-
chać się w to miejsce w niedzielę lub gdy jest zebranie w szkole i zobaczyć jak wygląda sytuacja,
samochody parkują na boisku szkolnym.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Powiedziała, że popiera Burmistrza jako mieszkanka Kosarzysk. Stwierdziła, że nie ma konieczno-
ści dokonywania wyłączenia terenu, ponieważ ZLD jest zakładem gminnym i gospodaruje mieniem
gminnym, przekazanie parafii też jest paranoją, ponieważ nie jest to teren przyległy. Powiedziała,
że jest to teren przy ruchliwej drodze powiatowej i jedyne miejsce gdzie zatrzymują się pojazdy,
które i tak się tam nie mieszczą. Wyraziła nadzieję, że po utwardzeniu teren ten będzie wykorzysta-
ny lepiej niż dotychczas.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że gdyby nie zmieniły się przepisy to konieczne byłoby wykonanie dokumentacji,
uzgodnień i koszty byłyby dużo wyższe, czas oczekiwania na dokumentacje byłby długi, natomiast
nowe przepisy poszły w dobrym kierunku, znacznie ułatwiając wykonanie pewnych inwestycji.

Teresa Dziedzina – Radna MiG
Powiedziała, że nie rozumie toczącej się dyskusji. Zauważyła, że prze okres 10 lat nic nie robiło się
na Kosarzyskach a parking jest bardzo potrzebny, ponieważ nie tylko mieszkańcy, ale również tury-
ści zostawiają tam samochody. Stwierdziła, że Kosarzyska umierają, panowie Burmistrzowie wal-
czą o to, a niektórzy są przeciwni.

Maria Piwowar – Radna MiG
Zapytała, czym komisja sugerowała się dokonując przydziału płyt na osiedla. Zwróciła uwagę, że
było 9200 płyt, z czego 5500 zostało przydzielone na Kosarzyska. Powiedziała, że pani Radna  
z Kosarzysk mówi, że nic się nie robi, a tymczasem tyle zostało tam zrobione, natomiast na inne
osiedla poszło dużo mniej płyt.
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poprosił, aby skupić się na uchwale w sprawie zmian w budżecie. Powiedział, że będą interpelacje 
i wolne wnioski i wtedy będzie można podjąć dyskusję na tematy nurtujące. Zwrócił uwagę, że
ZLD jest jednostką gminną i nie rozumie dlaczego nie można by tego terenu utwardzić. Powiedział,
że zmieniły się przepisy, podobnie było z drogą na Majerzu, są również zewnętrzne środki na osu-
wisko i szkoda by było je stracić.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że najwięcej płyt zostało przyznane na Kosarzyska, ponieważ na tym terenie jest naj-
więcej dróg po górach, taka jest struktura terenu. Stwierdził, że w Wierchomli, czy na Zubrzyku nie
ma takich dróg, tylko jeszcze Łomnica ma ich więcej, natomiast w Kosarzyskach potrzeba najwię-
cej płyt

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Zauważyła, że Łomnica ma fundusz sołecki. 

UCHWAŁA NR XXIII/145/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i gminą Piwnicz-
na – Zdrój na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Sucha Struga – Do Źródełka
294127 K”  w zakresie realizacji robót będących zadaniem własnym Gminy Rytro.

UCHWAŁA NR XXIII/146/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA

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

Teresa Ortyl – Radna MiG
Zapytała, kiedy ruszą działania łatania dziur w drogach. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że zostało to już zlecone i będzie to wykonane w przyszłym tygodniu.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poprosił Radnych o wskazywanie miejsc, gdzie drogi są w złym stanie. Powiedział, że w tej spra-
wie można kontaktować się z panią Lidią Dulak.

Alojzy Janur – Radny MiG
Powiedział, że jeśli wykonane będzie utwardzenie parkingu płytami, wnioskuje o przeanalizowanie
i zdjęcie płyt z kolejnych zadań na Kosarzyskach, przynajmniej 50%. Powiedział, że miała być do-
kończona droga pod Bucznik oraz na Łazy do państwa Zielińskich. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli chodzi o zapotrzebowanie na płyty, ludzie zadeklarowali potrzebę na ok. 41 tys.
płyt. Poinformował, że jeśli chodzi o parking w zeszłym roku zostały zabrane płyty z Kosarzysk 
i kilka dróg na tym terenie nie zostało zrobione. 
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Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że na Pająkówkę ani jedna płyta nie została położona. Poinformował, że będzie wnio-
skował o przyznanie tłucznia i koparkę ponieważ jest tam odcinek ponad 1km drogi i osuwisko. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Przypomniał, że na wniosek pana Radnego temat został potraktowany całościowo, będą wykonane
odcinki dróg betonowych, gmina jest już po przetargu, poprosił, aby nie mówić, że nic nie zostało
zrobione. 

Maria Piwowar – Radna MiG
Powiedziała o drodze na Hanuszowie od kładki w stronę Popradu, gdzie mieszkańcy prosili o wysy-
panie kamienia, załatanie dziur i utwardzenie. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że temat był podejmowany na zebraniu osiedlowym, zostało to zlecone p. Lidii Dulak 
i zostanie to wysypane. 

Marzena Drzewińska – Prezes Towarzystwa Rozwoju Piwnicznej
Poinformowała, że rozpoczyna się nabór do projektu warsztatów hafciarskich, zaprosiła chętnych
do udziału. Powiedziała, że w okresie wakacji będą realizowane projekty związane z organizacją
wymiany młodzieży z Ukrainą. Poprosiła o możliwość zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stro-
nie internetowej UMiG.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poprosił o przesłanie treści projektu i powiedział, że zostanie to umieszczone na stronie interneto-
wej.

Alojzy Janur – Radny MiG
Poprosił o przegłosowanie złożonego przez siebie wniosku.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że Zastępca Burmistrza wytłumaczył, że pyty te zostały zdjęte właśnie z Kosarzysk. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Poprosił o wyjaśnienie wniosku.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że Radny wnioskuje o zdjęcie płyt z dróg z Kosarzysk na utwardzenie parkingu. 

Alojzy Janur – Radny MiG
Zapytał, kto był w komisji przydzielającej płyty.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że w zeszłym roku robiony był plac zabaw na ul. Szczawnickiej i nikt przeciw temu nie
protestował, a teraz są problemy. 

Maria Piwowar – Radna MiG
Stwierdziła, że mieszkańcy widzą, co się robi i mają pretensje.
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że pani Radna pokazała drogę do p. Korala i otrzymał to, o co było wnioskowane. 

Maria Piwowar – Radna MiG
Powiedziała, że otrzymał tylko 1/3.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Tłumaczył, że na Kosarzyskach jest najwięcej takich dróg i najwięcej podań spłynęło z tego terenu.

Maria Piwowar – Radna MiG
Poprosiła o zrozumienie Radnych, którzy mają kontakt z mieszkańcami, mającymi pretensje. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poprosił o zrozumienie, że mieszkańcy zawsze będą myśleć prostolinijnie. Podał przykład sytuacji,
która miała miejsce w Kosarzyskach, gdzie niesłusznie oskarżono mieszkańca o kradzież płyt.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poinformował, że gmina otrzymała tylko 25% zapotrzebowania na płyty, więc cokolwiek by nie po-
stanowiono  reszta  mieszkańców będzie  niezadowolona.  Powiedział,  że  sukcesywnie  płyty będą
przydzielane, ale na dzień dzisiejszy nie da się wszystkich zadowolić. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Powiedziała, że nie rozumie podjętej polemiki. Poinformowała, że Radny postawił wniosek, ponie-
waż ma prawo być niezadowolony, bo oprócz tego, że reprezentuje gminę, to reprezentuje również
swoje środowisko. 

Teresa Ortyl – Radna MiG
Zwróciła uwagę na to, że Radni reprezentują calą gminę. Powiedziała, że zarówno Kosarzyska jak 
i Kokuszka mają najgorsze drogi dojazdowe do centrum. Zauważyła, że rozmowy z mieszkańcami
są bardzo trudne, ale spotyka się z dużą wyrozumiałością z ich strony oraz z brakiem wzajemnej za-
wiści. Stwierdziła, że nie ma potrzeby zwalczania się nawzajem i należy patrzeć na całą gminę. Po-
wiedziała, że jeśli w tym roku zostanie zakończony jeden obszar to za rok będzie można przystąpić
do poprawy innych dróg, dlatego nie ma sensu szarpania się wzajemnie i bycia przeciwko sobie.
Poprosiła o wyrozumiałość w tej kwestii. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poprosił Radnego Alojzego Janura o powtórzenie treści wniosku.

Alojzy Janur – Radny MiG
Powiedział, że jeśli gmina daje 2180 płyt na utwardzenie parkingu przy kościele w Kosarzyskach,
wnioskuje o zdjęcie z pozostałej ilości 50% i podzielenie na inne drogi na terenie gminy. 

Wniosek poddano pod głosowanie. Wniosek odrzucono, 3 – za, 8 – przeciw. 

Józef Toczek – Radny MiG
Powiedział, że często przejeżdża obok parkingu w Kosarzyskach, jest to sprawa bezpieczeństwa  
i nie można pozwolić na nie utwardzenie tego parkingu. Zaproponował, aby przejechać się w to
miejsce w niedzielę podczas trwania Mszy św., kiedy dwa auta nie mogą się minąć, a dzieci prze-
biegają między samochodami. Zapytał, czy w przypadku potrącenia dziecka, czy osoby starszej rad-
ni wezmą to na swoje sumienie. 
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Dariusz Świeboda – Radny MiG
Powiedział, że dotychczas nie zabierał głosu, ponieważ wszystko zostało powiedziane. Powiedział,
że jest to sprawa bezpieczeństwa, zwrócił uwagę, że plac ten służy tylko 3 miesiące, bo przez resztę
roku jest tam błoto i mieszkańcy zostawiają samochody na poboczu drogi. Poinformował, że zabie-
ga o utwardzenie tego terenu już od początku kadencji. Powiedział, że ludzie mają pretensje, że nie
będą robione niektóre drogi, ale tłumaczy im, że parking będzie służył większej ilości mieszkańców
Kosarzysk. Stwierdził, że idąc tokiem myślenia pani Radnej Sikorskiej mógłby złożyć wniosek  
o głosowanie za parkingiem w Kosarzyskach, ale z wyłączeniem osuwiska na Witkowskim. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poprosiła Przewodniczącego Rady o zapanowanie nad sytuację i powiedziała, że ma prawo wypo-
wiadania swojego zdania.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, ze gmina otrzymała środki zewnętrzne i nie ma zasadności wstrzymywania np. remontu
osuwiska na Witkowskim.

Dariusz Świeboda – Radny MiG
Powiedział, że podał to tylko za przykład. Zwrócił uwagę, że jest radnym Piwnicznej, dlatego nie
sprzeciwia się jeśli coś jest robione w innym miejscu.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, że nie spotkano się po to, aby kłócić się, czyje zadanie jest ważniejsze.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że w zeszłym roku żadne środki nie zostały zainwestowane na Borownicach, ani
Witkowskim i powiedziała, że nie sprzeciwiała się tym decyzjom, a dzisiaj pan Radny Świeboda 
z nią polemizuje.

Dariusz Świeboda – Radny MiG
Zwrócił uwagę na to, że Kosarzyska liczą ponad 1200 mieszkańców, są jednym z największych
osiedli i ze względu na strukturę i liczebność posiadają najwięcej dróg, dlatego na Kosarzyska idzie
najwięcej płyt. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poprosiła Przewodniczącego Rady o pisemną informację, kto uczestniczył w pracach komisji doko-
nującej przydziału płyt. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że Zastępca Burmistrza odpowie na to pytanie. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że w pracach komisji uczestniczył Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz pani Lidia
Dulak. Wytłumaczył, że w zeszłym roku było wiele nieścisłości, mieszkańcy wykonywali inne od-
cinki niż były wskazywane, było wiele protestów i sugestii, dlatego komisja została powołana w ta-
kim składzie, by uniknąć wzajemnego szarpania się o płyty. Powiedział, że rozumie tok myślenia
pana Radnego Świebody. Stwierdził, że należy wspólne działać bez wzajemnych pretensji, ponie-
waż nigdy nie będzie równego przydziału. Poprosił o zrozumienie i rozsądek.
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Marzena Drzewińska – Prezes Towarzystwa Rozwoju Piwnicznej
Zwróciła się z prośbą, aby nie wyrażać się, że coś zabieramy, ale używać wyrażeń przenieść, prze-
łożyć, podzielić, ponieważ z tego powodu  podnosi się atmosfera dyskusji i pojawia się wrażenie, że
ktoś chce coś komuś zabrać. Stwierdziła, że równo nie zawsze oznacza sprawiedliwe.

Na tym zakończono obrady XXII Sesji Rady Miasta i Gminy

Protokołowała:

Magdalena Źrałka
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