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W skrócie informacje  dotyczące ulotki: 

 

 

W Powiadomieniu O Przedmiocie Zamierzonego Referendum znajdują się nieprawdziwe informacje              

i wprowadzające w błąd, które pragnę niniejszym wyjaśnić. 

 

 

I. Podejmowanie działań na szkodę Mieszkańców??? 

1.Podwyżka opłat za śmieci -  została  wprowadzona  Uchwałą Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

Nr X/64/2019 z 30.05.2019   

- podwyżka opłat śmieci (temat dwukrotnie konsultowany z Radą Miasta na komisjach, później na 

sesjach Rady Miejskiej a Uchwałę w sprawie ustalenia podwyżek opłat podjęto na podstawie wyliczeń 

dokonanych przez MZGKiM  w Piwnicznej-Zdroju, 

Zastanawiającym jest tutaj fakt podpisania wniosku i zainicjowania referendum przez pracownika 

MZGKiM Pana Łukasza Jarzębaka, który mam rozumieć podważa wiarygodność złożonych do 

Urzędu Miejskiego wyliczeń przedstawionych przez swojego pracodawcę? Jeżeli posiada wiedzę, że 

zostały one nieprawidłowo wyliczone ma obowiązek o tym powiadomić. 

2. Sprzedaż działki  w Zubrzyku –    wpływ ze sprzedaży działki został wprowadzony do budżetu  

Uchwałą Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju Nr V/32/2019r z 21.01.2019r która została podjęta na 

podstawie Projektu Budżetu, przygotowanego przez poprzedniego burmistrza Zbigniewa Janeczka, 

który jak przypuszczam tę sprzedaż uzgadniał z byłym radnym a obecnie Sołtysem p. Józefem 

Toczkiem oraz z byłym Zastępcą Mariuszem Lisem. Więc teraz jest tylko realizacja tego, co jest moim 

obowiązkiem. 

3.Działanie na szkodę Klubu „Ogniwo”. W 2018r. z budżetu Gminy przekazano środki finansowe           

w wysokości  103’452 zł. Obecnie Klubem zarządza nowy prezes i jest z klubem podpisana umowa. 

Poprzedni prezes klubu utracił zaufanie, ponieważ nie realizował podstawowych zadań do których 

klub został powołany tj. priorytetem mają być zajęcia dedykowane do dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy. 

4.Marnowanie pieniędzy na projekt przedszkola? – Sprawa realizacji przedszkola poruszana była 

wielokrotnie  na Komisjach i Sesjach Rady jak również w Gazecie  „Znad Popradu”. 

Zastanawiającym jest fakt, iż pomimo przeprowadzonych IV Przetargów dot. budowy przedszkola  

poprzedni Burmistrz Zbigniew Janeczek nie podpisał umowy, dlaczego???? 

Ponadto informuje, że Projekt na podstawie którego przedszkole miało powstać, zawiera błędy                    

a niektóre wprowadzone rozwiązania jak chociażby pompy ciepła z wymiennikiem radiatorowym            

w ilości 12 sztuk,  wpływały jedynie na wzrost kosztów inwestycji. Projekt zaakceptowany przez 

poprzedniego Burmistrza Zbigniewa Janeczka nie uwzględniał faktu, iż miało powstać przedszkole 

bez dostępu do wody. Ponadto zastosowane rozwiązania związane z wentylacją w tym projekcie 
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uniemożliwiałoby go oddanie do użytkowania, nie wspominając, że zastosowano nawet złą stolarkę 

okienną, której współczynnik termodynamiczny nie odpowiada obowiązującym normom.  

W konsekwencji nie oddano by obiektu do użytkowania a otrzymane dofinansowanie byłoby w całości 

do zwrotu. 

Ponadto aby dofinansowanie mogło być rozliczone, koniecznym była likwidacja przedszkola                     

w Kosarzyskach i zmuszenie rodziców do przewożenia dzieci na Czercz. 

Należy podkreślić  że  utrata dofinansowania 10 mln  pięknie marketingowo brzmi ale  nie wspomina 

się już, że na udział własny – kwota 4 mln trzeba zaciągnąć kredyt i zapłacić koszty obsługi kredytu w 

wysokości około 300’000 zł, co daje łączną kwotę dofinansowania z Gminy  4’300’000,- zł plus 

koszty przeprojektowania błędnej dokumentacji. 

Przy okazji chcę powiedzieć, że   przeprowadzono w  Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej-Zdroju     

remont sal z przeznaczeniem dla nowoutworzonego oddziału przedszkolnego do którego zostały 

przeniesione dzieci uczęszczające  do oddziału Przedszkolnego  w Piwnicznej-Zdroju   w tzw. 

Wikarówce. Opinie rodziców te które docierają do mnie są pozytywne. 

Tak jak obiecałem przedszkole w Gminie powstanie ale nie za prawie 15 milionów złotych. 

5  Budżet Obywatelski- chce przypomnieć, że  poprzedni Burmistrz Zbigniew Janeczek nie 

zagwarantował w budżecie na 2019rok środków finansowych na zadania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz mając na uwadze ich 

zaangażowanie w takich działaniach zadanie te będą realizowane. W pierwszej kolejności będzie 

to remont drogi  na osiedlu  „Zagrody”  w Łomnicy-Zdroju. Ta kwestia była szczegółowo omówiona 

z  Sołtysem wsi   Panem Łukaszem Jarzębakiem, jednym z inicjatorów referendum, który według 

informacji docierającyvh do tutejszego Urzędu wprowadza mieszkańców w błąd. A to właśnie do 

obowiązków Sołtysa należy przekazywanie właściwych informacji być tym łącznikiem pomiędzy 

Urzędem a mieszkańcami. 

Tu przy okazji chcę zdementować jeszcze inną nieprawdziwą informację. Nie zostały zabrane środki  

z drogi na 'Kąty” w Łomnicy Zdroju a przekazane na drogę na Kosarzyskach.  Droga na osiedlu 

„Kąty” w Łomnicy Zdroju w przygotowanym projekcje przez poprzedniego burmistrza Zbigniewa 

Janeczka oraz jego zastępcę Marusza Lisa nie była uwzględniona. Stąd jej realizacja w roku bieżącym 

nie była możliwa. Chcę tylko zaznaczyć, że planuję w budżecie na rok 2020 najpierw na osiedlu 

„Kąty” w Łomnicy Zdroju opracować dokumentacje na wykonanie kanalizacji sanitarnej a drugim 

krokiem będzie remont tej drogi. 

6. Od lat pracownicy Urzędu parkowali na terenie Rynku, tak samo mają inni pracownicy  jednostek, 

przy obiektach, których jest wygospodarowane miejsce na parkowanie. Pracodawca zapewnia miejsca 

parkingowe dla pracowników. Urzędnicy są po prostu pracownikami nie jest to uprzywilejowana 

grupa. Pracują w Urzędzie tak jak inni mieszkańcy w innych miejscach pracy. 

7. Dotacja na Muzeum –  Na wniosek komisji Rewizyjne oraz Komisji Finansów i Gospodarki Rady 

Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju w roku 2019 zaplanowano na Muzeum kwotę 18000,00 zł                                  

z przeznaczeniem na  wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Muzeum. Umowa przez prowadzącą nie 

została podpisana. Przez cały okres letni muzeum było nieczynne, czyli kto tu nie dba o wizerunek 

Gminy? W okresie od 2015r do 2018r  na koszty związane z prowadzeniem Muzeum wydano kwotę 

128’100 zł w tym  na wynagrodzenie 110’100 zł. Oprócz tego Muzeum nie ponosi kosztów 
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związanych z ogrzewaniem i innych związanych z eksploatacją, ponieważ pomieszczenia ma 

udostępnione nieodpłatnie. 

 

II. Niedotrzymanie kluczowych obietnic wyborczych??? 

1. Audyt Gminy jest potrzebny, ale w pierwszej kolejności jest realizowany  audyt w oświacie, 

który potrwa do końca br. Następnym krokiem będą audyty w pozostałych jednostkach. 

2. Zatrudnienie Zastępcy. W ramach reorganizacji stanowisk w Urzędzie – zmniejszenie ich          

w stosunku do roku 2017 o dwa pełne stanowiska pracy i dodatkowo zmniejszenie jednego 

stanowiska do 1/2 etatu spowodowało zmniejszenie kosztów na obsługę administracyjną o 50 

tysięcy w skali roku. Tym samym zatrudnienie na stanowisku Zastępcy, samorządowca                  

z wieloletnim doświadczeniem nie wpłynęło na zwiększenie kosztów administracyjnych a jak 

już wcześniej wspomniałem, koszty administracyjne Urzędu zostały zmniejszone i to 

znacznie. Pomoc Zastępcy już jest widoczna, wystarczy spojrzeć na listy rankingowe gdzie 

Gmina otrzymuje dofinansowania. Na dalsze efekty proszę cierpliwie poczekać, będą 

widoczne. Chcę przypomnieć, że zarówno poprzedni burmistrz Zbigniew Janeczek jak                    

i Zastępca Mariusz Lis pobierali maksymalne wynagrodzenia, jakie można otrzymać na tych 

stanowiskach. Na moim wynagrodzeniu Gmina oszczędza rocznie 14 000,00 zł. Nie chcę 

wypominać poprzednikom, że jeszcze przed wyborami deklarowali, że się podzielą swoim 

wynagrodzeniami z młodzieżą miało to być miesięcznie 1’000 zł każdy a za cały okres, kiedy 

pełnili swoje funkcje wpłacili jedynie ok.6 tys. zł. 

3.  Nie zrozumiałe jest o jakich udogodnieniach komunikacyjnych mówią autorzy ulotki? Od 

maja kursuje w zwiększonej, dawno nie spotykanej tu częstotliwości szynobus na trasie 

Piwniczna-Zrój – Nowy Sącz 

 

III. Nieudolne zarządzanie Urzędem Miejskim ??? 

1.W urzędzie Miejskim funkcjonują samodzielne stanowiska, na stronie www.piwniczna.pl są 

udostępnione zadania realizowane na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z podaniem imion                 

i nazwisk. Urząd posiada wymagane prawem zarządzenia i regulaminy w tym regulamin zamówień 

publicznych. Żadna z przeprowadzonych kontroli RIO nie wskazała, że są niezgodne                                   

z obowiązującym prawem. 

2. W Urzędzie nie było regulacji płac. 

3.ogłoszenia o naborze na stanowiska pracy są jawne i umieszczane na BIP Urzędu Miejskiego.                     

W przypadku braku odpowiedniego kandydata na ogłoszone stanowisko Burmistrz ma prawo 

unieważnić nabór. 

4.Koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  określa 

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 01.02.2019r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- można się z nią w każdej chwili zapoznać. 

IV. Lekceważenie oraz wprowadzenie Mieszkańców w błąd? 
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1. Realizacja zadań /inwestycji konsultowana jest na Komisjach Rady na które zapraszani są Radni            

i Sołtysi. Sołtysi i osiedlowi uczestniczyli również w objeździe dróg i niebawem przystąpimy 

wspólnie do analizy potrzeb. Można odsłuchać każdą sesję Rady Miejskiej i usłyszeć czy udzielane są 

odpowiedzi, ponadto na pytania pisemne udzielane są odpowiedzi w formie pisemnej. 

 

        Dariusz Chorużyk 

        Burmistrz Piwnicznej-Zdroju 

 

 


