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Dziękuję Panu Wojewodzie za list z dnia 27 kwietnia br. (ozn.: BW-V.6113.18.2016) 

informujący o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

zarządzenia nr 12/2016 w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy Czchów, wydanego przez Burmistrza Czchowa w reakcji na 

wiadomość o planowanym przeniesieniu do tej miejscowości Romów zamieszkujących 

dotychczas w Limanowej.    

Głównym problemem nadal pozostaje jednak dążenie władz samorządowych miasta 

Limanowa do przeniesienia kilku rodzin romskich z budynku przy ul. Wąskiej do nowej 

nieruchomości, zakupionej przez limanowski samorząd w Czchowie. W tej sprawie, pod 

auspicjami Pana Wojewody, toczą się mediacje, których celem powinno być znalezienie 

alternatywnej propozycji pomocy dla Romów, polegającej np. na zakupie domu lub 

mieszkań na terenie Limanowej bądź powiatu limanowskiego. Rozumiem trudności, jakie 

wiążą się z prowadzeniem takich mediacji. Sprawa ta wymaga jednak pilnego 

rozwiązania. Równolegle do mediacji, przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie 

Rejonowym w Limanowej toczą się bowiem postępowania egzekucyjne, zmierzające do 

opróżnienia i wydania lokali w budynku przy ul. Wąskiej. W wystąpieniu skierowanym 

do Burmistrza Limanowej w dniu 11 marca 2016 r. moja Zastępczyni, Pani Sylwia Spurek, 

apelowała co prawda o powstrzymanie się od wszelkich działań, które zmierzałyby do 

przeniesienia rodzin romskich z dotychczasowego miejsca zamieszkania wbrew ich woli. 

Trudno jednak przewidzieć, czy w odpowiedzi na ten apel Burmistrz rzeczywiście podejmie 

czynności zmierzające do wstrzymania rozpoczętej już egzekucji komorniczej.             

Warszawa, 17 maja 2016 r. 

 

Pan 

Józef Pilch 

Wojewoda Małopolski 

ul. Basztowa 22 

31 – 156 KRAKÓW 
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W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1648 z późn. zm.), 

zwracam się do Pana Wojewody z uprzejmą prośbą o szczegółowe poinformowanie mnie o 

aktualnym stanie prowadzonych w sprawie mediacji oraz o rezultatach dotychczasowych 

spotkań z władzami samorządowymi i limanowskimi Romami. Jeśli w omawianej sprawie 

osiągnięte zostało już porozumienie, uprzejme proszę Pana Wojewodę o przedstawienie mi 

jego założeń. Jeśli natomiast do porozumienia jeszcze nie doszło, byłbym wielce 

zobowiązany za wskazanie głównych trudności w znalezieniu kompromisowego 

rozwiązania niniejszej sprawy. Uprzejmie proszę Pana Wojewodę o potraktowanie 

niniejszej sprawy jako pilnej. 
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