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Wysoka Rado, Szanowni Państwo!
Zgodnie z postanowieniami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.), które weszły w życie od dnia rozpoczęcia
obecnej kadencji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju, Burmistrz Piwnicznej–Zdroju co roku
do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje
podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Miejska rozpatruje powyższy raport podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Poniżej przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Piwniczna–Zdrój za rok 2018,
z uprzejmą prośbą o jego przyjęcie.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej–Zdroju
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1. Ogólna charakterystyka gminy
1.1. Podstawowe informacje o gminie
Gmina Piwniczna-Zdrój posiada powierzchnię 12 670 ha (126,7 km2), co stanowi 8,2%
powierzchni powiatu nowosądeckiego. Powierzchnia miasta wynosi 3.830 ha, natomiast cześć
wiejska pokrywa powierzchnię 8.840 ha.
Pod względem wielkości powierzchni gmina Piwniczna-Zdrój jest piątą gminą
w powiecie nowosądeckim. Cechuje się typowo górskim położeniem, silnym uzależnieniem
funkcjonalności przestrzeni od warunków środowiska naturalnego i ukształtowania terenu oraz
wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.
W skład gminy Piwniczna-Zdrój wchodzi miasto Piwniczna-Zdrój oraz 6 sołectw:
Kokuszka, Głębokie, Wierchomla (Wielka i Mała), Łomnica-Zdrój, Zubrzyk i Młodów.
1.2. Demografia
Gmina Piwniczna-Zdrój ma 10 682 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety,
a 49,3% mężczyźni. Gęstość zaludnienia 84 osób/km2 - niższa od większości gmin wiejskich
powiatu. Świadczy to o niskiej koncentracji zabudowy na terenie gminy i bardzo dużym udziale
terenów niezabudowanych.
W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 4,1%. Średni wiek mieszkańców
wynosi 38,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa
małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy
gminy Piwniczna-Zdrój zawarli w 2017 roku 71 małżeństw, co odpowiada 6,6 małżeństwom
na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego
oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów
przypadających na 1000 mieszkańców. 34,0% mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój jest stanu
wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3%
to wdowy/wdowcy. Gmina Piwniczna-Zdrój ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 30.
Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,81 na 1000 mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój.
W 2017 roku urodziło się 118 dzieci, w tym 43,2% dziewczynek i 56,8% chłopców.
Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli
stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,71 i jest znacznie większy
od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki
demograficznej dla całego kraju. W 2016 roku 42,9% zgonów w gminie Piwniczna-Zdrój
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spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w gminie
Piwniczna-Zdrój były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami
układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Piwniczna-Zdrój przypada 9.47 zgonów. Jest
to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz mniej
od wartości średniej dla kraju. W 2017 roku zarejestrowano 71 zameldowań w ruchu
wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla
gminy Piwniczna-Zdrój -10. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz
zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.
63,3% mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku
przedprodukcyjnym, a 16,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Piwniczna_Zdroj
1.3. Nieruchomości
W 2017 roku w gminie Piwniczna-Zdrój oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych
1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie
mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla
całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Piwniczna-Zdrój to 2739
nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 257 mieszkań. Jest to wartość
znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza
od średniej dla całej Polski. W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele
indywidualne. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie PiwnicznaZdrój to 6,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego
oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia
użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Piwniczna-Zdrój
to 168,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa
małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej
Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,15% mieszkań przyłączonych jest
do wodociągu, 91,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,68%
mieszkań posiada łazienkę, 61,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,18% z gazu
sieciowego.
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Piwniczna_Zdroj.
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1.4. Rynek pracy
W gminie Piwniczna-Zdrój na 1000 mieszkańców pracuje 100 osób . 53,8% wszystkich
pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie
Piwniczna-Zdrój wynosiło w 2017 roku 10,1% (13,6% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn).
W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Piwniczna-Zdrój wynosiło
3 396,14 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój 726 osób
wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 271 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak
więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -455. 51,7% aktywnych zawodowo
mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo),
17,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa
pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9%
pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku
nieruchomości).
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Piwniczna_Zdroj

1.5. Rejestr REGON
W gminie Piwniczna-Zdrój w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było
925 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 775 stanowiły osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 91 nowych podmiotów, a 73 podmioty
zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (117) podmiotów
zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (71) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej
(86) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (60) podmiotów
wyrejestrowano natomiast w 2013 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów
posiadających osobowość prawną w gminie Piwniczna-Zdrój najwięcej (36) jest stanowiących
spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można
stwierdzić, że najwięcej (887) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.
1,7% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 40,6% (376)
podmiotów, a 57,6% (533) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała
działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie
Piwniczna-Zdrój

najczęściej

deklarowanymi
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rodzajami

przeważającej

działalności

są Budownictwo (41.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (17.7%).
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Piwniczna_Zdroj

1.6. Edukacja
2 863 mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata)
(w tym 1 443 kobiet oraz 1 420 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011
roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8%
średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym
zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój, gimnazjalnym 7,0%,
natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed
ukończeniem szkoły podstawowej.
W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy PiwnicznaZdrój mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie
Piwniczna-Zdrój największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz
zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze
zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%). 15,5% mieszkańców gminy
Piwniczna-Zdrój w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc
dzieci w wieku przedszkolnym 652 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.
Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,14 dzieci
w wieku przedszkolnym. W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat)
kształci się 26,8% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział
w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów.
Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach
podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,28. Wśród mieszkańców w wieku
potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie
gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach
gimnazjalnych przypada 23 uczniów.
Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach
gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,15. W grupie wiekowej 3-24 lata na
poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,1% mieszkańców (19,0% wśród
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dziewczyn i 19,2% wśród chłopaków). W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji
w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój
w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 26,4% mężczyzn).
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Piwniczna_Zdroj
1.7. Transport i komunikacja
W 2018 roku w gminie Piwniczna-Zdrój znajdowało się 0,8 km ścieżek rowerowych,
0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano
4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Piwniczna_Zdroj

2. Podstawowe informacje dotyczące administracji publicznej Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój
Organem stanowiącym gminy jest Rada Miejska licząca piętnastu radnych. Organem
wykonawczym gminy jest Burmistrz Piwnicznej–Zdroju. W roku 2018 funkcję burmistrza
pełnił Pan Zbigniew Janeczek, natomiast od dnia 23 listopada stanowisko to objął Pan Dariusz
Chorużyk.
Miasto i Gmina podzielona jest na 14 jednostek pomocniczych – osiedli i sołectw.
Wyboru radnych Rady Miejskiej

dokonuje się w 15 stałych okręgach wyborczych.

W powszechnych wyborach i referendach głosowanie odbywa się w 8 stałych obwodach
głosowania.
Jednostki pomocnicze
Osiedle Miasto
Osiedle Zdrojowe
Osiedle Zawodzie
Osiedle Borownice
Osiedle Majerz
Osiedle Hanuszów
Osiedle Czercz
Osiedla Kosarzyska

Okręgi
1, 2
3

Obwody
1

Lokal wyborczy
MGOK, Rynek

2

Szkoła ul. Krynicka

3

Szkoła Kosarzyska

Sołectwo Młodów
Sołectwo Głębokie
Sołectwo Kokuszka
Sołectwo Łomnica –Zdrój
Sołectwo Wierchomla Wielka
Sołectwo Zubrzyk

10

4

OSP Głębokie

11
12,13
14
15

5
6
7
8

Szkoła
Świetlica wiejska
Szkoła
Świetlica wiejska

4
5
6
7
8, 9

rok 2018
9

Gmina utworzyła jednostki organizacyjne działające w następujących formach:
1. Zakład budżetowy:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju.
2. Jednostki budżetowe:
1) Zakład Leśno-Drzewny w Piwnicznej-Zdroju,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju,
3) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piwnicznej-Zdroju,
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju,
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju,
6) Szkoła Podstawowa w Głębokiem,
7) Szkoła Podstawowa w Łomnicy-Zdroju,
8) Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju,
9) Przedszkole Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju,
10) Przedszkole Nr 4 w Młodowie.
3. Samorządowe instytucje kultury:
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju,
2) Biblioteka Publiczna w Piwnicznej Zdroju.
4. Urząd Miejski
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20
18 44 64 043, fax 18 44 64 186, gmina@piwniczna.pl, www.piwniczna.pl

Stanowiska pracy - zatrudnienie
W Urzędzie Miejskim funkcjonuje struktura samodzielnych stanowisk. Stanowiska
łączą się w zespoły tematyczne, wszystkie jednak podlegają bezpośrednio burtmistrzowi.
Zastepca burmistrza wykonuje zadania z jego upoważnienia i pod nieobecność. Sprawy
finansowe i majątkowe realizuje skarbnik. Zadania w zakresie organizacji i funckjonowania
urzędu oraz sprawy administracyjne załatwia sekretarz.
Zarządzanie
Finanse
Administracja
Zespół obywatelski
Zespół organizacyjny

Burmistrz, - 1
Zastępca burmistrza – 1
Skarbnik – 1
Sekretarz – 1
Zastępca kierownika USC – 1,
Ewidencja ludności, dowody osobiste - 1
Sekretariat, dziennik podawczy -1
Biuro Rady – 1
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Zespół gospodarki lokalnej

Zespół rozwoju i inwestycji
Zespół księgowy
Zespół podatkowy

Obsługa
Zatrudnienie
Zlecenia bieżące
(wykonują 3 osoby prowadzące
własną działalność)

Archiwum – 1
Informacja i promocja - 1
OC, zarządzanie kryzysowe, dział. gosp., koncesje – 1
Komendant MG OSP – 1 (3/8 etatu)
Gospodarka nieruchomościami, mienie gminne – 1
Planowanie przestrzenne i uzgodnienia budowlane - 1
Geodezja, podziały nieruchomości - 1 (1/2 etatu)
Ochrona środowiska, przyrody, gosp. odpadami – 1
EKO doradca - 1 (1/2 etatu)
Projekty unijne, programy, inwestycje – 1
Zarządzanie drogami, inwestycje - 1
Zamówienia publiczne, inwestycje, – 1
Księgowość budżetowa – 1
Księgowość podatkowa – 1
Kasa -1
Ewidencja podatków, wymiar – 1
Należności cywilno-prawne, faktury, – 1
Rachunki i rozliczenia, – 1
Płace i świadczenia, księgowość, konta majątkowe – 1
Sprzątanie – 1
28 osób - 25 pełnych etatów
2 osoby - ½ etatu
1 osoba - 3/8 etatu
Obsługa informatyczna
Obsługa prawna
Służba BHP

3. Stan finansów Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – stan na 31 grudnia
2018 roku
Dochody ogółem plan 51 949 272,46 zł wykonanie 49 862 572,93 zł tj. 96,0%
Wydatki ogółem plan 50 601 714,83 zł wykonanie 48 265 216,52 zł tj. 95,4%
Nadwyżka budżetu plan 1 347 557,63 zł wykonanie 1 597 356,41 zł
Dochody bieżące plan 43 305 322,99 zł wykonanie 42 821 943,13 zł tj. 98,9%
Wydatki bieżące plan 41 177 603,80zł wykonanie 40 064 634,17 zł tj. 97,3%
Nadwyżka operacyjna plan 2 127 719,19 zł wykonanie 2 757 308,96 zł
Wolne środki 299 926,37 zł
Rozchody budżetu w roku 2018 kwota 1 647 484,00 zł
Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji 24 826 357,00 zł.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 5 026 473,97 zł, w tym wymagalne
0,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Zobowiązania związane z realizacją wydatków
majątkowych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2.999.530,59 zł i są ujęte w WPF i załączniku
Przedsięwzięć jako planowane nakłady roku 2019.
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Struktura zrealizowanych dochodów:
Wykonanie dochodów ogółem 49 862 572,93 zł, w tym:
Dotacje 20 320 921,31 zł tj. 40,8%
Dochody ze sprzedaży majątku 2 349 527,83 tj. 4.7%
Subwencje 15 458 529,00 zł tj. 31,0%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 734 764,00 zł tj. 9,5%
Wpływy z podatku od nieruchomości 3 169 234,07 zł tj. 6,4%
Dochody własne (bez subwencji i dotacji) 14 083 122,62 zł tj. 28 2%
Struktura zrealizowanych wydatków :
Wykonanie wydatków ogółem 48 265 216,52 zł, w tym:
Wydatki bieżące 40 064 634,17 zł tj. 83,0%
Wydatki majątkowe 8 200 582,35 zł tj. 17,0%
Fundusz sołecki 177 189,89 zł tj. 0,4%

4. Realizacja dokumentów planistycznych
4.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2013-2020
Strategia dla Gminy Piwniczna–Zdrój została przyjęta Uchwałą Rady Miasta i Gminy
Nr XXVIII/188/13 z dnia 27 lutego 2013 r.
Strategię Rozwoju Gminy należy postrzegać jako długofalowy proces wytyczania
i osiągania celów wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje
i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia
wdrożeniowe. Zapisy Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych,
organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument jest
także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię,
jak również skuteczną próbę dostosowania się do standardów europejskich.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój określona została na lata 20132020. Okres ten odzwierciedla okres budżetowy Unii Europejskiej.
Określone w dokumencie obszary kluczowe tj.:
Obszar I - Turystyka uzdrowiskowa, rekreacja i dziedzictwo kulturowe,

12

Obszar II - Racjonalna gospodarka lokalna i środowisko naturalne,
Obszar III - Kapitał społeczny i społeczeństwo informacyjne,
wynikają z przyjętej wizji rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój „Piwniczna–Zdrój –
uzdrowisko w subregionie sądeckim przyciągające turystów i kuracjuszy infrastrukturą na
poziomie europejskim oraz gościnnością mieszkańców, a dla osób chcących tu pozostać,
zapewnia atrakcyjne warunki do życia”.
Strategia nie nazywa konkretnych zadań, ponieważ jej fundamentem jest permanentny
proces przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji pożądanego celu –
przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu. Wynika
to z narastającej burzliwości otoczenia i ciągłych zmian. Rzeczywistość społeczna jest wysoce
dynamiczna, definicja konkretnych działań realizacyjnych w perspektywie określonego czasu,
dla jakiego dokument został opracowany, nie znajduje tym samym zasadności.
Ponadto, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój, nie ogranicza się
w swych zapisach wyłącznie do operacji realizowanych bezpośrednio przez władze
samorządowe, ale dotyczy całej społeczności lokalnej, tj. wszystkich organizacji, instytucji
i podmiotów, działających na części bądź całości jej obszaru. Realizacja zapisów Strategii
odbywa się poprzez budowę i rozwijanie sieci aktywnej (sprawnej i efektywnej) współpracy
międzysektorowej i międzyorganizacyjnej, czyli zgodnie z kluczowymi zasadami polityki
strukturalnej Unii Europejskiej.
4.2. Plan Rozwoju Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023
Plan Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem planistycznym, opracowywanym
i przyjmowanym przez właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędnym do ubiegania się
o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Zadania przewidziane do wykonania w ramach Planu Rozwoju Uzdrowiska Piwniczna
- Zdrój będą realizowane w latach 2017-2023. Ich realizacja ma spowodować wzrost znaczenia
Uzdrowiska na tle województwa małopolskiego i w skali kraju. Realizacja założonych działań
podniesie atrakcyjność Uzdrowiska zarówno dla lokalnej i regionalnej społeczności, jak i dla
potencjalnego turysty lub kuracjusza z zagranicy, co niewątpliwie zaowocuje pobudzeniem
życia gospodarczego w obszarze wdrożenia Planu.
Ponadto określone w Planie działania mają na celu ochronę jakości powietrza, ochronę
ilościową zasobów naturalnych w tym ochronę złoża wód leczniczych, poprzez poprawę
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infrastruktury komunalnej, układu komunikacyjnego, zmniejszenie niskiej emisji na terenie
Uzdrowiska.
W ramach realizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska przewiduje się działania
w następujących obszarach problemowych:
• Tworzenie

i

ulepszenie

stanu

ogólnodostępnej

infrastruktury

rekreacyjno-

wypoczynkowej na terenie uzdrowiska,
• Modernizacja i rozbudowa bazy lecznictwa uzdrowiskowego oraz usług jej zaplecza,
• Ochrona i utrzymanie walorów środowiska naturalnego Piwnicznej- Zdroju, w tym
obszaru Natura 2000 i właściwe korzystanie zasobów wód mineralnych,
• Zmiana świadomości mieszkańców poprzez ukazanie możliwości podejmowania
inicjatyw gospodarczych w oparciu o status uzdrowiskowy gminy, a zwłaszcza
możliwości prowadzenia usług około uzdrowiskowych i czerpanie z tego korzyści
oraz zmiana świadomości w zakresie podejścia do aktywnego, zdrowego trybu życia.
Główne przedsięwzięcia można pogrupować tematycznie:
• Zagospodarowanie wolnych terenów dla celów rekreacyjnych i turystycznych,
• Budowa obiektów aktywnego wypoczynku, turystyki, profilaktyki prozdrowotnej,
rekreacji i kultury,
• Wykorzystanie

i

ochrona

zasobów

naturalnych.

Zachowanie

dziedzictwa

przyrodniczego. Edukacja.
Ogólny, szacowany koszt przedstawionych podstawowych zadań służących realizacji
powyższych tematów wynosi 99 172 000,00 mln zł w całym okresie planowania w tym wartość
całkowita projektów planowanych do realizacji przez przedsiębiorców wynosi 78 237 000,00
mln zł co stanowi 78,9% kosztów całkowitych zadań przedstawionych w planie finansowym
Planu Rozwoju Uzdrowiska Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023.
Plan Rozwoju Uzdrowiska spełnia założenia wszystkich trzech obszarów strategicznych
określonych

w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2013-2020.

Przyczyni się on do poprawy atrakcyjności Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jako obszaru
zdrojowo-uzdrowiskowego. Dzięki poprawie jakości i estetyki przestrzeni oraz pełnemu jej
zagospodarowaniu rozbudowany zostanie potencjał turystyczny i uzdrowiskowy miasta.
Rezultaty podjętych działań poprawią jakość życia w mieście, funkcjonowanie sfery
społecznej i wykorzystanie walorów gminy jako uzdrowiska.
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W 2018 z zadań wpisanych na listę podstawową planowanych do realizacji przez gminę
rozpoczęto/zakończono następujące:

Lp.

Nazwa /opis zadania/

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła wraz z budową
1. tras wielofunkcyjnych (rowerowo-biegowo-spacerowych) w tym
kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad.

w realizacji

Budowa placów zabaw i ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych
2.
dla rodzin. (Boiska na Radwanowie, Lasek na Majerzu, Plac
zabaw na Majerzu

zakończone

Utworzenie tras biegowych w Parku Leśnym na górze Kicarz
wraz z infrastrukturą (ławki, miejsca widokowe, itp.)

3.

brak źródeł finansowania dwukrotne odrzucenie projektu
składanego w partnerstwie
z Fundacja Sadecką w ramach
programu RPO WM i Interreg

4. Zagospodarowanie otoczenia zabytkowej studni w centrum rynku

zrealizowane

5.

Modernizacja i budowa ciągów pieszo-rowerowych
z infrastrukturą

w realizacji

6.

Rozbudowa Parku Zdrojowego w Piwnicznej-Zdroju wraz z
przebudową Małej Pijalni Wody Mineralnej

brak źródeł finansowania

W 2018 z zadań wpisanych na listę uzupełniającą planowanych do realizacji przez
gminę, których efekty mają znaczący wpływ na rozwój i podniesienie atrakcyjności uzdrowiska
rozpoczęto/zakończono następujące:
Lp.

Nazwa /opis zadania/

1.

Uporządkowanie terenów zieleni miejskiej (cięcia pielęgnacyjne,
nasadzenia, ujednolicenie składu gatunkowego)

w realizacji (bieżące)

2.

Rozbudowa i uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnych

zakończone Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
Międzybrodzie i Borownice
w ramach POIiŚ 2014-2020

3.

Promocja uzdrowiska Piwniczna Zdrój

w realizacji (bieżące)

4.2.1. Realizacja uchwały dotyczącej Planu Rozwoju Uzdrowiska
Uchwała nr L/332/18 z dn. 20 marca 2018 r. dot. przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska
Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023 (nr rejestru 50/18).
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W związku z ogłoszeniem w I kwartale 2018 r. naboru wniosków o dofinansowanie
projektów wpisanych do Planu Rozwoju Uzdrowiska, gmina, jako operator planu,
zaktualizowała dokument, w zakresie listy przedsięwzięć/zadań/projektów Planu Rozwoju
Uzdrowiska Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023. Wpisanych zostało 7 nowych
projektów zgłoszonych przez przedsiębiorców oraz 2 projekty gminne. W konsekwencji
zmianie uległ plan finansowych PRU.
Do ogłoszonego przez UMWM konkursu o dofinansowanie zadań ze środków UE
w ramach RPO WM 2014-2020, 2 przedsiębiorców złożyło 3 projekty, z czego zadanie ,
pn. „Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju: rozwój infrastruktury
fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych uzyskał dofinansowanie,
zadanie pn. ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Hotelu Piwniczna SPA
& Conference wraz z budową wodnego placu zabaw w stylu etno” znajduje się na liście
rezerwowej.
4.3. Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023
Gminny Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023,
przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój nr XXXVI/233/2017 z dnia 31 marca
2017 r.
Obszar rewitalizacji – osiedle Czercz.
W 2018 z zadań wpisanych na listę podstawową planowanych do realizacji przez gminę
rozpoczęto/zakończono następujące:
Lp.
1.
2.

3.

Tytuł projektu
Modernizacja kortów tenisowych na osiedlu Czercz (obszar rewitalizacji)
nierealizowany
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów zlokalizowanych
w Piwnicznej-Zdroju na działce nr 2331/20, na potrzeby przedszkola oraz
w realizacji
żłobka (obszar rewitalizacji)
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali
Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli
rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”. Projekt
mający na celu wzmocnienie funkcji turystycznej uzdrowisk polskiego
pogranicza oraz utworzenie na ich bazie obszaru turystyki zdrowotnej. W jego zrealizowany
ramach zaplanowano prace remontowo/odtworzeniowe 5 odcinków pętli
rowerowej zlokalizowanych na terenie gminy, której szlak przebiega
następująco;
Most graniczny (rondo) - Łomnica –Zdrój – Jarzębaki – Zabanie - ul.
Śmigowskie - ul. Kościuszki - ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Daszyńskiego ul. Szczawnicka – ul. Wilcze Doły - Kosarzyska - Sucha Dolina –Obidza.
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4.

5.

(obszar rewitalizacji oraz poza obszarem rewitalizacji jako przedsięwzięcie
umożliwiające rozwiązanie zidentyfikowanych problemów obszaru
rewitalizacji)
1. Modernizacja ciągu pieszego (dz. nr 2956, 2949/4 ul. Szczawnicka –Aleja
Czercz) na odcinku 1000m wraz z placem rekreacyjnym
2. Modernizacja drogi gminnej – ul. Wilcze Doły celem poprawy
bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego;
3. Remont szlaku turystycznego w ciągu drogi gminnej (dz.nr. 5423,4501/1,
4501/2, 4499/2, 4499/3 - Obidza) na odcinku 550m
4. Remont szlaku rowerowego w ciągu drogi gminnej (dz.nr 921 – ul.
Śmigowskie) na odcinku 710 m
Remont gminnego szlaku rowerowego w ciągu drogi gminnej (dz. nr 534 os.
Zabanie do granicy z Łomnicą) polegający na odtworzeniu nawierzchni na
odcinku 525 m.
Modernizacja drogi powiatowej nr 1520K – ul. Szczawnicka na odcinku od
km. 0+030 do km 5+246 w m. Piwniczna-Zdrój w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (obszar
rewitalizacji)

Realizowane
etapowo

Modernizacja ujęcia wody pitnej wraz z siecią wodociągową na obszarze
nierealizowane
Czercz(obszar rewitalizacji)

Organizacja zajęć hobbystycznych dla różnych grup odbiorców
w wyremontowanym budynku zaplecza (świetlica) kortów tenisowych na
Czerczu (obszar rewitalizacji)
7. Dni Otwarte Przedszkola (obszar rewitalizacji)
8. Organizacja cyklicznych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w oparciu
o zmodernizowane korty i nowopowstałe boisko wielofunkcyjne (obszar
rewitalizacji)
9. Organizacja cyklicznych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w oparciu
o powstałą pętlę rowerową (obszar rewitalizacji oraz poza obszarem
rewitalizacji
jako
przedsięwzięcie
umożliwiające
rozwiązanie
zidentyfikowanych problemów obszaru rewitalizacji
10. Organizacja przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przedsięwzięć
społecznych, rekreacyjnych, hobbystycznych w budynku przedszkola
w godzinach wolnych od pracy placówki (obszar rewitalizacji)
11.
Piwniczna-Zdrój jako uzdrowisko - dawniej i dziś (obszar rewitalizacji)
6.

nierealizowany
nierealizowany
nierealizowany

nierealizowany

nierealizowany
nierealizowany

12. Współpraca z przedsiębiorcami na rzecz zwiększenia inwestycji w turystykę
(obszar rewitalizacji oraz poza obszarem rewitalizacji jako przedsięwzięcie nierealizowany
umożliwiające rozwiązanie zidentyfikowanych problemów obszaru
rewitalizacji
13. Organizacja spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla osób bezrobotnych
oraz
zainteresowanych
otworzeniem
działalności
gospodarczej,
w szczególności w branży turystycznej(obszar rewitalizacji oraz poza nierealizowany
obszarem rewitalizacji jako przedsięwzięcie umożliwiające rozwiązanie
zidentyfikowanych problemów obszaru rewitalizacji)
14. Modernizacja elewacji budynku szkoły oraz pokrycia dachu Zespołu Szkół
w Piwnicznej-Zdroju, ul. Krynicka (poza obszarem rewitalizacji jako nierealizowany
przedsięwzięcie umożliwiające rozwiązanie zidentyfikowanych problemów
obszaru rewitalizacji)
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15. Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły w Kosarzyskach
z przeznaczeniem na działalność środowiskowego domu samopomocy wraz
Realizowany
z infrastrukturą techniczną tj. przyłączem energetycznym nn oraz układem
przez
komunikacji wewnętrznej, na działkach nr 4405 i 5422 obrębie ewid.
Stowarzyszenie
Piwniczna –Zdrój, gm. Piwniczna –Zdrój (poza obszarem rewitalizacji jako
„Nasz Dom”
przedsięwzięcie umożliwiające rozwiązanie zidentyfikowanych problemów
obszaru rewitalizacji)

4.4. Ład przestrzenny.
4.4.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Piwniczna-Zdrój zostało przyjęte Uchwałą Nr XXIII/208/2000 Rady Miasta
i Gminy Piwniczna z dnia 7 listopada 2000 r.
Ostatnia ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój miała miejsce w marcu 2016 r. – Uchwała
Nr XXI/135/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie
aktualności Studium aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (dalej Studium) i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. W następstwie
przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy
Piwniczna-Zdrój stwierdzono konieczność zmiany w/w Studium (opracowanie nowego
dokumentu) ze względu na niezgodność obecnie obowiązującego Studium z przepisami prawa.
Obecnie trwa procedura opracowania nowej edycji Studium – etap uzgodnień i opinii
z właściwymi w tym zakresie instytucjami i organami.
4.4.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy PiwnicznaZdrój.
Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Piwniczna-Zdrój miała miejsce w marcu 2016 r. – Uchwała NR XXI/135/16
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie aktualności Studium
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój (dalej Studium) i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. W następstwie przeprowadzonej analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Piwniczna-Zdrój stwierdzono
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potrzebę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Piwniczna-Zdrój (po wcześniejszym przyjęciu nowej edycji Studium) ze względu na potrzebę
dostosowania ich do uwarunkowań przestrzennych i prawnych.
Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Piwniczna-Zdrój wynosi ok 41 %.
W ramach w/w analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy
zaproponowany został również wieloletni program sporządzania planów miejscowych w latach
2016-2025. Przedziały czasowe obejmują średni okres sporządzania miejscowego planu.
Kolejność ich sporządzania i ramy czasowe mogą ulec zmianie w zależności od
zapotrzebowania, uwarunkowań i wniosków mieszkańców.

4.5. Operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój.
Operat uzdrowiskowy to dokument umożliwiający ubieganie się do Ministra Zdrowia
o zachowanie statutu Uzdrowiska. Obecnie trawa procedura sporządzenia nowego operatu
uzdrowiskowego.
W ramach prac nad operatem uzyskano świadectwo potwierdzające właściwości
lecznicze klimatu (przeprowadzony został cykl dwuletnich badań klimatycznych od marca
2017 do marca 2019 roku) oraz uzyskano świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze
naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej. Oba świadectwa stanowią integralną
część operatu uzdrowiskowego.

4.6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami.
Program został sporządzony na lata 2016-2019. Został on przyjęty Uchwałą
Nr XXI/134/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016 r.
po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Program stanowi dokument strategiczny, który umożliwia ubieganie się przez Miasto i Gminę
Piwniczna-Zdrój lub zainteresowane osoby prawne i fizyczne o środki zewnętrzne na
finansowanie np.: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach, projektów rewitalizacyjnych oraz innych form działań w zakresie dziedzictwa
kulturowego. W 2017 r. w ramach programu zostało zagospodarowane na nowo otoczenie
zabytkowej studni na Rynku w Piwnicznej - Zdroju.
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4.7. Wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność
miasta i gminy Piwniczna – Zdrój, wg Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
sporządzonego dla lasów komunalnych na lata 2012 – 2021 (dec. Starosty
Nowosądeckiego nr ORL-III.6162.18.12 z dn. 12.06.2012 r.).
1. Podstawy prawne sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL):
a) Ustawa ustrojowa – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),
b) Ustawa podstawowa – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r.
Nr 101, poz. 444 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
szczegółowych

warunków

i

trybu

sporządzania

planu

urządzenia

lasu,

uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. (Dz. U. z 2005
r. Nr 256, poz. 2151 z późn. zm.).
2. Cel sporządzenia UPUL.
Uproszczony plan, po zatwierdzeniu i wprowadzeniu zarządzeniem Starosty, od dnia
określonego w zarządzeniu staje się przez 10 lat podstawowym dokumentem technicznoprawnym do:
a) prowadzenia przez właściciela lasu komunalnego trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej (art. 7 ustawy o lasach),
b) sprawowania przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w tych lasach (art. 5, ust.
1, pkt. 2 ustawy o lasach),
c) naliczania podatku leśnego na podstawie danych zawartych w UPUL, wg zasad
określonych w ustawie o podatku leśnym (art. 3 ustawy o podatku leśnym).
3. Nadzór nad gospodarką leśną w lesie komunalnym.
Wykonanie UPUL Starosta Nowosądecki powierzył jednostce gminnej – Zakładowi
Leśno-Drzewnemu, Kosarzyska 19, 33-350 Piwniczna-Zdrój.
Nadzór nad gospodarką leśną w lesie komunalnym sprawuje Nadleśnictwo Piwniczna
na zlecenie i koszt Starosty. W ramach nadzoru (art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach) Starosta
Nowosądecki przydzielił Nadleśnictwu Piwniczna następujące kompetencje:
a) nadzorowanie oraz kontrolowanie właściciela lasu w zakresie trwałego utrzymania
lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania (art. 13 ust. 1 ustawy o lasach),
b) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych UPUL dla lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa (art. 22 ust. 5) a także realizacji zadań określonych
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w decyzji wydanych przez Starostę (zgodnie z art. 19 ust. 3) na podstawie
inwentaryzacji stanu lasu.
4. Obowiązki właściciela lasów ujętych w UPUL.
Podstawowym obowiązkiem jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
wg zatwierdzonego planu. Zakres zaplanowanych zadań i wskazań gospodarczych mieści się
w ramach ustawy o lasach oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy w części
dotyczącej wykonywania uproszczonego planu, a także w innych ustawach i rozporządzeniach
przywoływanych przez ww. ustawę, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:
a) ochrony lasów,
b) trwałości istnienia lasów,
c) ciągłości ich użytkowania,
d) powiększania zasobów przez podwyższenie produktywności lasów.
5. Prawa właściciela lasu ujętego w UPUL.
a) prawo zbycia gruntu leśnego,
b) prawo do drewna pozyskanego w ramach cięć określonych w planie, a także do
drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych (UP), w tym cięć sanitarnych,
c) prawo do zwiększonego pozyskania drewna niezgodnie z UPUL w przypadkach
losowych,
d) prawo do cechowania i legalizacji przez ZLD pozyskanego drewna,
e) prawo do zakazania wstępu do lasu po jego oznaczeniu tablicami,
f) prawo do prowadzenia gospodarki leśnej wg UPUL,
g) prawo dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe na terenie lasów wg zasad
określonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy za szkody wywołane gazami i pyłami
przemysłowymi oraz w przypadku pożaru lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych
czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi zagrażającymi trwałości lasów gminnych, koszty
zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu
finansowane są z budżetu państwa.
6. Podstawy gospodarki w okresie obowiązywania UPUL.
Lasy gminne nie posiadają zarządzenia lub decyzji Ministra Środowiska ani decyzji Wojewody
o uznaniu ich za ochronne . Mimo to spełniają one kryteria i pełnią funkcję lasów ochronnych.
Przede wszystkim ze względu na położenie w granicach miasta i rolę jaką odgrywają w życiu
jego mieszkańców i turystów, jest to funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa. Ze względu na
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zasobność, strukturę wiekową i gatunkową drzewostanów istotne są również funkcje
produkcyjne jakie pełni las gminny. Nie należy pominąć funkcji wodochronnych czy
glebochronnych.
Mając na uwadze powyższe aspekty całość lasów gminnych objętych UPUL uznano za
gospodarstwo ochronne. Stąd, min. określone zostały dla użytkowania rębnego minimalne
wieki wyrębu dla poszcz. gat. drzew, oraz ustalono etaty użytkowania rębnego i przedrębnego,
a także zaprojektowano prace z zakresu hodowli lasu:
a) Użytkowanie rębne zaprojektowano niemal wyłącznie w klasie odnowienia, a etat
przyjęto wg potrzeb hodowlanych. Wynosi on odpowiednio:
•

Piwniczna – 7.691 m3 brutto/ rok

•

Wierchomla – 1.761 m3 brutto/ rok

•

Kokuszka – 388 m3 brutto/ rok

•

Łomnica – 281 m3 brutto/ rok

•

Głębokie – nie projektowano cięć rębnych

•

Zubrzyk – nie projektowano cięć rębnych

b) Użytkowanie przedrębne – Wg UPUL, wymiarze powierzchniowym jest wielkością
obligatoryjną (minimalną), z kolei etat użytkowania przedrębnego ustalono w m3
grubizny netto i może być przekroczony, ale skutkuje to zmniejszeniem użytków
rębnych (łączny etat użytków głównych jest wielkością maksymalną do pozyskania).
Przy pozyskaniu użytków przedrębnych należy kierować się potrzebami
hodowlanymi

drzewostanów.

Wielkość

użytkowania

przedrębnego

podporządkowana jest względom ochrony lasu i uzależniona jest do stanu
zdrowotnego drzewostanów. Etat miąższościowy przyjęto w oparciu o 40%
spodziewanego przyrostu w drzewostanach nie planowanych do użytkowania
rębnego.
c) Projektowane prace z zakresu hodowli lasu obejmują wykonanie czynności
gospodarczych z zakresu odnowienia lasu, poprawek i uzupełnień, pielęgnowania
gleby, upraw, młodników oraz melioracje agrotechniczne. W UPUL zaprojektowano
wszystkie czynności konieczne do wykonania w 10-leciu w rozmiarze
zapewniającym realizację zasady trwałości lasu oraz wpływającym na estetyczny
i możliwie naturalny wygląd lasu. Rozmiar prac odnowieniowych jest wielkością
orientacyjną i minimalną, dlatego też korygowany jest o powstające w międzyczasie
odnowienia naturalne gatunków docelowych. Odnowienia naturalne uznawane
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są jako realizacja (wykonanie) planu. W UPUL nie projektowano do odnowienia
powierzchni o znaczeniu ekologicznym, takim jak polany, mszary, naturalne łąki
i tereny podmokłe.
Wykonanie zadań związanych z realizacją UPUL przedstawia Tabele 1a i 1b.
(użytkowanie lasu – cięcia rębne i przedrębne) oraz Tabela 2 (hodowla i ochrona lasu).

23

Tabela 1a. Realizacja zadań z zakresu użytkowania lasu – cięcia rębne (zestawienie ogólne)

Wykonanie
2012-2018 r.

2018

Wykonanie

Plan wg
UPUL 20122021r

ZUBRZYK

Wykonanie
2012-2018 r.

2018

Plan wg
UPUL 20122021r

Wykonanie
2012-2018r.

2018

Wykonanie

Plan wg
UPUL 20122021r

Wykonanie

GŁĘBOKIE

KOKUSZKA
Wykonanie
2012-2018 r.

2018

Plan wg
UPUL 20122021r

Wykonanie
2012-2018 r.

2018

Wykonanie

Wykonanie

ŁOMNICA

WIERCHOMLA
Plan wg
UPUL 20122021r

Wykonanie
2012-2018r.

2018

Wykonanie

Plan wg
UPUL 20122021r

PIWNICZNA

POWIERZCHNIA
MANIP.(ha)

527,66

15,20

270,50

158,41

22,75

88,98

32,08

-

1,74

23,72

-

8,5

-

-

-

-

-

-

DO
ODNOWIENIA
(ha)

117,10

10,48

72,69

39,78

3,02

19,70

7,61

-

0

7,25

-

1,7

-

-

-

-

-

-

694,06

-

-

-

-

-

RAZEM
GRUBIZNA DO
POZYSKANIA
(m3)

63.597

1.297,46

1823,09

(w tym
UP151,53)

(w tym
UP32,19)

19067,76

14.679

8,91
6067,46

2.332

8,92
139,65

(w tym
UP-8,91)

3.253

(w tym
UP-8,92)

Tabela 1b. Realizacja zadań z zakresu użytkowania lasu – cięcia przedrębne za 2018r (zestawienie ogólne)

523,50)

328,63
24058,83

5.728

(w tym
UP

0

0,18

-

-

1427,97

16

-

0,78

2

-

2,70

Wyk.
20122018r.

-

2018

-

2018

Plan wg
UPUL
20122021r
Wyk.

1,01

Wyk.
20122018r.

7,43

Wyk.

105,25

2018

-

Wyk.

2018

Plan wg
UPUL
20122021r

1.184

16,08(w
tym UP
16,08)

Wyk.
20122018r.

-

Wyk.

36,43

ZUBRZYK

Plan wg
UPUL
20172021r

(w tym
UP

62,34

GŁĘBOKIE

KOKUSZKA
Wyk.
20122018r.

43.570

6,37

Plan wg
UPUL
20122021r

4215,11
RAZEM
GRUBIZNA DO
POZYSKANIA
(m3)

2018

195,35

Wyk.

398,09

Wyk.
20122018r.

57,79

Plan wg
UPUL
20122021r

979,70

ŁOMNICA

WIERCHOMLA

Wykonani
e 20122018r.

POWIERZCHNIA
MANIP.(ha)

2018

Plan wg
UPUL
20122021r
Wyk.

PIWNICZNA

95,12
3973,16

360,03

70,61)
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3.296

(w tym
UP95,12)

Tabela 2. Realizacja zadań z zakresu hodowli lasu (zestawienie ogólne)
PIWNICZNA
Plan wg
UPUL 20122021r

Wykonanie

ODNOWIENIA (ha)

ŁOMNICA

WIERCHOMLA
Plan wg
UPUL 20122021r

Wykonanie

2018

Wykonanie
2012-2018 r.

Plan wg
UPUL 20122021r

Wykonanie

2018

Wykonanie
2012-2018 r.

117,10

10,48

69,52

39,78

2,62

16,55

PODSADZENIA (ha)

9,62

-

1,27

2,00

-

DOLESIENIA LUK
(ha)

1,23

-

2,83

-

PIELĘGNACJA
GLEBY (ha)

159,70

4,98

45,94

CW (ha)

6,04

0,93

CP (ha)

286,68

KOKUSZKA
Plan wg
UPUL 20122021r

Wykonanie

2018

Wykonanie
2012-2018 r.

2018

Wykonani
e 20122018 r.

7,61

-

-

7,25

-

1,70

1,20

2,40

-

-

0,90

-

-

0,40

1,95

-

-

-

-

-

-

59,51

3,15

13,10

13,72

-

-

9,54

-

-

5,08

-

-

-

4,53

-

-

-

-

0,50

4,39

138,65

60,16

11,79

18,37

17,57

-

-

9,08

-

4,25

127,95

-

6,73

41,78

0,40

2,70

10,01

-

-

8,15

-

-

-

28,76

263,59

-

10,28

113,44

-

-

8,16

-

-

9,00

ZABIEGI
AGROTECH. (ha)
ZABEZPIECZANIE
CHEMICZNE
SADZONEK
(UPRAW I ODN.
NATURALNYCH ha)

25

5. Realizacja Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami
i podmiotami pożytku publicznego.
5.1. Konsultacje
Na podstawie Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

nr OA.102.2018r. z dnia 31.10.2018r przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami i podmiotami pożytku
publicznego za rok 2019.
Konsultacje przeprowadzono w okresie od 19.11.2018 r. do 19.12.2018 r. Celem
konsultacji było poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie przedmiotowego
projektu uchwały. Podczas przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono uwag.
5.2. Uchwalenie Programu na rok 2019
Uchwałą nr IV/27/2018 z 28 grudnia 2018 r. został przyjęty Roczny Program
Współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz
z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego za rok 2019.
Cele główne i szczegółowe
1. Głównym celem współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest włączenie tych
jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku
publicznego, w realizacji zadań własnych gminy, w tym zadań publicznych ujętych
w wieloletnich programach strategii długookresowych.
2. Cele szczegółowe:
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych
mieszkańców Gminy;
2) wzmocnienie pozycji organizacji działających na terenie Gminy;
3) wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa
obywatelskiego;
4) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi;
5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.
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Priorytetowe zadania publiczne
Zadania publiczne Gminy, realizowane przy udziale organizacji pozarządowych mogą
obejmować następujące sfery:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji, ochrony i promocji
zdrowia, obejmującej:
1) profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną
osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie narkomanii HIV/AIDS oraz
nikotynizmowi;
2) profilaktykę chorób układu krążenia, chorób nowotworowych oraz profilaktykę
chorób dzieci i młodzieży;
3) profilaktykę w zakresie wczesnego wykrywania raka sutka i badanie
mammograficzne;
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dotyczące:
1) wspierania aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem;
2) stwarzania warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce
3) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;
4) organizowania różnych form wspierania rodzin z dzieckiem lub dorosłą osobą
niepełnosprawną;
5) dostosowania wymogów architektonicznych budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania obejmujące:
1) organizację konferencji, seminariów i sesji naukowych dotyczących historii miasta
i regionu,
2) organizację konkursów przedmiotowych,
3) wydawanie publikacji i wydawnictw naukowych.
4. Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1) propagowanie aktywności twórczej artystów amatorów na terenie gminy;
2) organizację festiwali, konkursów, przeglądów imprez oraz innych form służących
rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej;
3) organizację konferencji, seminariów i sesji naukowych;
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4) upowszechniania kultury w tym wśród osób niepełnosprawnych i upośledzonych
umysłowo;
5) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) propagowanie publikacji i wydawnictw;
7) organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci młodzieży
i osób starszych.
5. Kultury fizycznej i turystyki, obejmującej następujące działania:
1) organizowanie przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia dzieci
i młodzieży oraz osób pełnoletnich poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych
w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających na celu przygotowanie zawodników
klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym udziału w organizowanych
przez związki sportowe rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach;
2) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci
i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich;
3) organizowanie

imprez

sportowych,

rekreacyjnych

i

turystycznych

dla

mieszkańców miasta i gminy;
4) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej;
5) organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego;
6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w ramach
których przewiduję się:
1) organizację konkursów o przyrodzie oraz działalności w zakresie estetyki Gminy;
2) organizację sesji ekologicznych;
3) organizowanie imprez wyjazdowych w ramach programu nauczania np.: „Zielone
Szkoły".
Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych,
a w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom na rok 2019 wynosi 20000,00 zł.
5.3. Realizacja Programu w roku 2018
W roku 2018 r. realizowany był program przyjęty Uchwałą nr XLIV/301/17 w dniu
30.11.2017 r.
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W ramach realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego
w dniu 07.03.2018 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.
W wyniku przeprowadzonego konkursu została zawarta umowa w dniu 10.04.2018 r.
z Fundacją Silver Economy na okres od 10.04.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości
42300,00 zł. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 100%.
W ramach realizacji zadania dla uczestników zorganizowane zostały wycieczki: do huty
szkła w Krośnie, dwukrotnie na baseny termalne do Chochołowa, oraz wyjazd na koncert
zespołu Mazowsze do Krynicy.
Przez kilka miesięcy działalności ośrodka wsparcia uczestnicy mieli okazję wspólnie
spędzać czas na zajęciach komputerowych, z rękodzieła artystycznego, spacerach z kijkami
nordic walking, gimnastyce rekreacyjnej na salce hali sportowej, oraz gimnastyce na basenie,
natomiast w okresie jesienno-zimowym organizowane były dla członków Klubu wieczory
filmowe.
5.4. Inne
W roku 2018 współrealizowano ze Stowarzyszeniami:
• przejazd na występ kabaretowy Stowarzyszenia Aktywne Penelopy Piwniczna-Zdrój,
• wystawę fotograficzną dotyczącą Danuty Szaflarskiej ze Towarzystwem Rozwoju
w Piwnicznej-Zdroju,
• odnowiono i zagospodarowano oczko wodne w Parku Św. Kingi w Głębokiem
- ze Stowarzyszeniem Młodów –Głębokie,
• uroczystość rocznicową w dni 10.06.2018r w Parku Świętej Kingi w Głębokiem
ze Stowarzyszeniem Młodów –Głębokie,
• wyjazd do Lichenia Klubu przy Stowarzyszeniu "Nasz Dom" w Piwnicznej-Zdroju,
• zabezpieczenie Biegu Forum Ekonomicznego -z Ochotniczą Strażą Pożarną,
• gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe z Ochotniczą Strażą Pożarną z terenu MiG
Piwniczna-Zdrój.
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6. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Gospodarkę mieszkaniowym zasobem prowadzi się w oparciu o wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Piwniczna Zdrój na lata 2011 - 2018,
który został zatwierdzony Uchwała Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój nr XIV/86/11 z dnia
29 listopada 2011 r.
Program obejmuje w szczególności:
1. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
2. Należy tu podkreślić że Miasto i Gmina nie posiada lokali socjalnych oraz nie
przewiduje się ich budowy
3. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.
4. Zasady zarządzania lokalami uwzględniający politykę czynszową i warunki najmu
lokali.
Stawki czynszu za lokale ustalone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój nr OA-99/12 z dnia 12 grudnia 2012 r., zmienione zarządzeniem nr OA-27/13
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
W roku 2011 mieszkaniowy zasób Gminy stanowił 23 lokale mieszkalne oraz udział 1/3
w jednym lokalu. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosiła 1 324,49 m2.
Od chwili zatwierdzenia programu stan zasobu uległ zmianie ze względu na:
− Wyłączenie dwóch lokali w budynku przy ul. Węgierskiej 12, których najem został
wypowiedziany przez najemców. Ze względu na zły stan techniczny budynku lokale
nie zostały ponownie zasiedlone.
− Przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego w budynku Kosarzyska 23 (szkoła) na cele
przedszkola.
− Zamiany, w trybie szczególnym przy ul. Batorego 81 G w Nowym Sączu na grunt
po zniszczonym budynku (osuwisko) Walczaki 3 w Piwnicznej Zdroju.
− Brak możliwości fizycznego wyodrębnienia nabytej przez Gminę 1/3 części lokalu
w budynku przy ul. Krynickiej 4
− Przejęto od PKP budynek przy ul. Węgierskiej 1 obejmujący 2 lokale mieszkalne.
− Wyłączono z najmu budynek przy ul. Zdrojowej 11 – wypowiedziana umowa najmu.
Ze względu na zły stan techniczny budynku nie został ponownie zasiedlony.
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Wydzierżawiono na okres trzech lat działkę z budynkiem na cele gospodarczeskładowanie materiałów budowlanych.
Na koniec 2018 r. mieszkaniowy zasób Gminy stanowił 23 lokale oraz udział 1/3
w jednym lokalu. Ze względu na zły stan techniczny 3 lokale są niezasiedlone i lokal
z udziałem. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1 152,29 m2
Obecnie udostępnione jest 20 lokali najemcom na podstawie umów zawartych na czas
nieokreślony.
Budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy zarządzają gminne
jednostki organizacyjne tj.:
− Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju –
9 lokali
− Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piwnicznej Zdroju – 9 lokali
− Zakład Leśno-Drzewny w Kosarzyskach – 1 lokal
− Urząd Miejski w Piwnicznej Zdroju – 1 lokal
Z planowanych w programie remontów wykonano:
− Ośrodek Zdrowia w Piwnicznej Zdroju – wymiana pokrycia dachowego i orynnowania
wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej, montaż windy dla osób
niepełnosprawnych
− Szkoła Podstawowa w Łomnicy – wymiana stolarki okiennej, termoizolacja, wymiana
instalacji c.o.

7. Gospodarka odpadami – uchwały Rady Miejskiej
Podjęte w tym obszarze aktywności gminy w 2018 roku uchwały Rady Miejskiej:
1. Uchwała III/16/2018 z 11 grudnia 2018 r. dot. wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej wysokości oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty od nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Uchwała ma zastosowanie od 1 stycznia 2019 roku do naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec ok. 2500 właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2. Uchwała nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r. dot. zmiany uchwały – termin i tryb
uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałą został ustalony termin
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uiszczania opłaty od nieruchomości letniskowych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Uchwała ma zastosowanie od początku roku 2019 przy naliczeniach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wymienionych nieruchomości.
3. Uchwała nr IV/26/2018 z 28 grudnia 2018 r. dot. zmiany uchwały – deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwała ustalała wzór
deklaracji o wysokości opłaty która ma zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ma zastosowanie do deklarowania wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe od stycznia 2019 roku.
4. i 5. Uchwała nr LIII/346/18 z 29 maja 2018 r. dot. przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz Uchwała nr LV/365/18 z 18 września 2018r.
dot. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zapisy przyjętego regulaminu
zostały wdrożone do realizacji przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
od momentu podjęcia uchwały w związku z podpisanymi z mieszkańcami umowami
na dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych.
Aktualnie nie ma uchwalonych planów i programów dotyczących ochrony środowiska
podlegających raportowaniu.

8. Budżet obywatelski Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój
W roku 2018 zrealizowano drugą edycję budżetu obywatelskiego gminy. Środki
wyodrębnione w budżecie roku 2018 wyniosły - 100.000 zł. II edycję uruchomiono na projekty
o wartości do 50.000 zł.
Do budżetu zgłoszono 5 projektów w tym 3 w mieście i 2 w gminie. W głosowaniu
udział wzięły - 4292 osoby:
−

liczba głosów ważnych 4103

−

liczba głosów nieważnych 189

Głosowanie przeprowadzone było elektronicznie za pośrednictwem platformy
konsultacyjnej. Wybrane zostały 2 projekty o wartości po 50 tys. zł.
Projekty:
Zadanie nr 1
Tytuł
Lokalizacja

1136 głosów
Modernizacja terenu przy kościele i cmentarzu w Wierchomli Wielkiej
Wierchomla Wielka
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Koszt

Utwardzenie kostką brukową ogólnodostępnego terenu koło kościoła
i cmentarza
50.000 zł

Zadanie nr 2
Tytuł
Lokalizacja
Opis
Koszt

21 głosów
Przystanek Zubrzyk II
Zubrzyk
Budowa wiaty przystankowej przy drodze w kierunku Muszyny
10.000 zł

Zadanie nr 3

1408 głosów
Zrealizowane w 2018 r. – I miejsce w głosowaniu
Plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym UWROCIE
Piwniczna-Zdrój ul. Sobieskiego
Wymiana urządzeń zabawowych na nowe z atestami (huśtawki, karuzela,
zestaw rekreacyjny, piaskownica)
50.000 zł

Opis

Tytuł
Lokalizacja
Opis
Koszt
Zadanie nr 4
Tytuł
Lokalizacja
Opis
Koszt
Zadanie nr 5
Tytuł
Lokalizacja
Opis
Koszt

176 głosów
Budynek Klubu Sportowego „OGNIWO”
Piwniczna-Zdrój ul. Krynicka
Remont pomieszczeń budynku przy stadionie sportowym oraz zakup
nagłośnienia i elektronicznej tablicy wyników
50.000 zł
1362 głosy
Zrealizowana w 2018 r. – II miejsce w głosowaniu
Drogi Safrany i Fiedory w Łomnicy-Zdroju
Łomnica-Zdrój
Wykonanie nawierzchni betonowych na wyznaczonych odcinkach tych dróg
50.000 zł

9. Roczny program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu
bezdomności na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
9.1. Uchwalenie Programu
Uchwałą nr L/331/18 z dnia 20 marca 2018 r. został przyjęty Roczny program opieki
nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Cele główne i szczegółowe:
1. Głównym celem zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nada zwierzętami
bezdomnymi.
2. Cele szczegółowe Programu to:
1) odławianie bezdomnych zwierząt,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt stylizację lub kastrację bezdomnych
zwierząt w schronisku,
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4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
9.2. Priorytetowe zadania
1. W celu realizacji zadania odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom w schronisku Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój zawarła
umowę z Panią Cecylią Pawluśkiewicz, która jest właścicielem schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
2. W ramach umowy o której mowa w ust. 1 realizowanie są następujące działania:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój po
zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, Policji,
Inspekcji Weterynaryjnej,
2) transport zwierząt do schroniska i umieszczenie zwierząt w schronisku,
3) zapewnienie odpowiednich warunków bytowania zwierząt w schronisku, w tym
stałej opieki weterynaryjnej oraz codziennego wyżywienia,
4) elektroniczne znakowanie zwierząt,
5) zapewnienie gotowości przyjęcia zwierzęcia do schroniska.
3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim na podstawie umowy
z Firmą „ANTOCEL” Antoni Słaby, Żeleźnikowa Wielka 91 33-335 Nawojowa.
9.3. Realizacja Programu w roku 2018
Urząd Miejski na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczył
w budżecie środki w wysokości 10.000 zł. Środki będą rozdysponowane na:
1. cele związane z opieką nad zwierzętami umieszczonymi w schronisku,
2. cele związane z opieką nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych
oraz na wykonywanie zabiegów jak również realizację zadań związanych z opieką nad
kotami wolno żyjącymi oraz realizację zadania dotyczącego poszukiwania nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
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10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miejsko- wiejskiej
Piwniczna – Zdrój wraz z elementami programu ograniczenia niskiej
emisji (Uchwała nr XXXV/226/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna –
Zdrój z dnia 17 marca 2017 roku)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest
określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten jest
niezbędny, aby Gmina mogła pozyskać dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020 na działania m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, transportu
publicznego, wymiany kotłów, instalacji OZE itp. Plan zawiera zestawienie działań i środków
zaplanowanych na okres objęty planem.
10.1. Działania zrealizowane/w trakcie realizacji
Na koniec 2018 roku Gmina Piwniczna – Zdrój jest w trakcie realizacji projektu
pn.”Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna
– Zdrój celem obniżenia niskiej emisji” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 Obniżenie
poziomu niskiej emisji. Projekt zakłada wymianę 80 sztuk niskosprawnych urządzeń
grzewczych na kotły posiadające 5 klasę i certyfikat ecodesign. Na koniec 2018 roku
zrealizowano wymianę 57 sztuk kotłów.
W 2017 roku zrealizowano projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy Zdrój w gminie Piwniczna -Zdrój” współfinansowany
w ramach RPO WM 2014-2020 poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej. W ramach projektu dokonano termomodernizacji budynku
szkoły oraz wymieniono wewnętrzną instalację c.o.
10.2. Działania do zrealizowania – złożone wnioski o dofinansowanie
W listopadzie 2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu
wymiany kotłów w ramach poddziałania 4.4.2 RPO WM na lata 2014-2012 „Wymiana źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój celem
obniżenia niskiej emisji – II etap”. Planowane rozstrzygnięcie konkursu i decyzja o przyznaniu
gminie dofinansowania nastąpi zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Instytucję
Zarządzającą w czerwcu 2019 r.
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W grudniu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.2
RPO WM 2014-2020 – niskoemisyjny transport miejski projektu pod nazwą „Budowa dróg
rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna - Zdrój celem wprowadzenia zmian
w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2” Planowane rozstrzygnięcie
konkursu i decyzja o przyznaniu gminie dofinansowania nastąpi zgodnie z regulaminem
konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą w czerwcu 2019 r.
W 2017 roku Gmina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Perły Beskidu Sądeckiego”
złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
poddziałanie 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, pn.:
„Montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminach powiatu
nowosądeckiego i mieście Nowy Sącz” Projekt zakładał montaż kolektorów słonecznych, pomp
ciepła i paneli fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy.
Projekt uzyskał ocenę negatywną.

11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych i Narkomanii. Realizacja w 2018 roku.

Problemów

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) oraz art. 10 ustawy z 19 lipca
2009 r. dnia o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030), przeciwdziałanie
alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do katalogu zadań własnych gminy.
Zgodnie z cytowanymi przepisami realizacja w/w zadań prowadzona jest w postaci gminnych
programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów
przeciwdziałania narkomanii uchwalanych corocznie przez radę gminy. Gminny Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018 zwany
dalej „Programem” został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/310/17 Rady Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. Program ten finansowany jest ze środków pochodzących z opłat
za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Założenia programowe
realizowane były przez cały rok kalendarzowy. Realizatorem Programu w 2018 roku była
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
W zakresie zadań Programu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w 5 świetlicach
profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci z terenu Miasta i Gminy, które działają przy
szkołach podstawowych oraz 1 świetlicy środowiskowej w Domu Kultury w Zubrzyku. W 2018
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roku uczęszczało do nich 150 dzieci. Placówki te prowadzą zajęcia profilaktyczne, sportoworekreacyjne, zapewniają dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój
zainteresowań oraz realizują programy profilaktyczno-wychowawcze w celu zapobiegania
inicjacji alkoholowej czy innego rodzaju nałogom, a także promowaniu zdrowego stylu życia.
Zajęcia w świetlicach prowadzone były przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną.
Wśród zadań zawartych w Programie znajdują się również różne formy
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji, do których
w 2018 roku należały:
− półkolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 105 dzieci,
− zimowe Igrzyska dla dzieci ze szkół z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
− darmowe korzystanie z basenów na Radwanowie,
− zajęcia nauki pływania, w których udział wzięło 52 dzieci.
W ramach środków pochodzących z Programu w 2018 roku wspierano następujące
instytucje oraz stowarzyszenia:
− zajęcia tańca breakdance prowadzone w MGOK,
− klub sportowy „OGNIWO” – sekcja piłki nożnej,
− MUKS „OGNIWO” – sekcja piłki siatkowej,
− Stowarzyszenie „Nasz Dom”,
− Towarzystwo Wierchomlańskie ,
− Młodzieżowa Orkiestra Strażacka,
− młodzieżowe drużyny pożarnicze.
W ramach Programu w 2018 roku udzielona została dotacja dla Małopolskiego Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień z przeznaczeniem na zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie. Ponadto w ramach
środków z Programu finansowany był zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych
do Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu. W zakresie
działalności Komisja przeprowadziła 29 rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi,
9 osób zmotywowano do leczenia odwykowego w Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Nowym Sączu, natomiast wobec trzech osób podjęto czynności zmierzające
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do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego wobec osób, nadużywających alkoholu kierując wnioski do sądu. Ponadto
w zakresie działalności edukacyjno – szkoleniowej w ramach programu zostały zorganizowane
następujące szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, a także członków Komisji:
− „Zagrożenia

XXI

wieku,

a

w

szczególności

cyberprzemoc

uzależnienie

od multimediów. Czynniki powodujące zaburzenia w komunikacji między szkołą,
rodziną, dzieckiem. Konsekwencje psychofizycznie wymienionych zagrożeń.”
− Program szkoleniowy „BEZPIECZNIE-CHCE SIĘ ŻYĆ” propagujący zagadnienia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagadnienia z zakresu profilaktyki
przeciwalkoholowej.
− „Zmiana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości – Nowa uchwała do 30.06.2018 r.”
W

okresie

sprawozdawczym

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych i Narkomanii, będąca realizatorem Programu odbyła 16 posiedzeń. Praca
członków w tym okresie skupiała się na następujących zagadnieniach:
a) sporządzeniu planu pracy Komisji,
b) opracowywaniu rocznych i półrocznych sprawozdań,
c) zawieraniu umów na zadnia zlecone,
d) udziale członków Komisji w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Miasta i Gminy
w zakresie związanym z działalnością Komisji,
e) organizowaniu pracy świetlic, analizie dokumentacji finansowej i wychowawczej
(sprawozdania, dzienniki, rozliczenia finansowe),
f) opracowywanie projektu Programu
g) organizacja

przebiegu

półkolonii

oraz

nauki

pływania

we

współpracy

z wychowawcami, kierownikami i instruktorami,
h) kontroli zajęć sportowo-rekreacyjnych,
i) innych czynności związanych z realizacją zadań ustawowych oraz zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii.
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12. Programy profilaktyczne realizowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piwnicznej-Zdroju
12.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój na lata 2014-2020.
Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Nr XLVIII/334/14
z dnia 6 listopada 2014 roku. Strategia jest dokumentem przygotowanym na wiele lat,
realizującym politykę społeczną, oraz obejmującym dążenie do tworzenia i rozwoju pomocy
międzyludzkiej w małych grupach ludzi zmagających się z podobnymi problemami. Ma za
zadanie kształtować w ludziach odpowiedzialność za własną sytuację, oraz uświadamiać
kolejność osób, które zobowiązane są do niesienia pomocy. W efekcie dąży do przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu, a tym samym umożliwia zaspokajanie potrzeb i realizację interesów
wszystkich grup.
Dokument stanowi podstawę realizacji wzorców interwencji społecznych, które
powinny przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, którzy są zagrożeni
marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Jego monitoring stanowi nieodzowny proces obserwacji, mający na celu dostarczenie
informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. W związku
z powyższym dla zagwarantowania tego, że założone cele postawione w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Piwnicznej-Zdroju są realizowane dokonywana
jest coroczna analiza zadań.
Wynika z niej, że działania podejmowane w ramach poszczególnych celów
operacyjnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój poprzez różne instytucje publiczne
i pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego, mają
korzystny wpływ na ograniczanie zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse osób
niepełnosprawnych. Skuteczność działań realizowanych w ramach strategii należy uznać za
pozytywną. Strategia systematycznie przynosi rezultaty. Konkretyzacja zadań przyczynia się
do wzrostu znaczenia nie tylko pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy. Działania
realizowane w ramach strategii rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat
problemów społecznych i skutecznego ich przeciwdziałania.
Nadmienić należy, że realizacja zadań określonych w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych stanowi uzupełnienie działań wynikających z Gminnego Programu
Wpierania Rodziny, Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego
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Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
12.2. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2015-2020
Przemoc w rodzinie jest jedną z najbardziej okrutnych form krzywdzenia człowieka.
Konsekwencje psychologiczne przemocy domowej są olbrzymie, nierzadko mają charakter
pokoleniowy. Przemoc w rodzinie jest problemem całej społeczności, która wie o takich
sytuacjach. Nie będąc obojętnymi na sytuacje krzywdzenia w rodzinach, od wielu lat pracujemy
nad doskonaleniem obecnego systemu ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą.
Na podstawie art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, zarządzeniem Nr OA-52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13
sierpnia 2011r. powołano Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Do zadań zespołu należy
również

dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zespół

interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Natomiast zadaniem tych grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
Głównym celem Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie
i ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Piwnicznej - Zdroju oraz zwiększenie skuteczności
i jakości oddziaływań systemu pomocy interdyscyplinarnej wobec problemu przemocy
w rodzinie.
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12.3. Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój
na lata 2017-2019
Program opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej i wprowadzony uchwałą Rady Miasta i Gminy Piwnicznej
- Zdroju Nr XXXVI/232/17 z 31 marca 2017 roku.
Jest strategicznym dokumentem Gminy opracowanym w celu realizowania przez
wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielenia szczególnej pomocy rodzinie
i dziecku.
Jego kluczowym założeniem jest stworzenie spójnego systemu środowiskowej pracy
opiekuńczo–wychowawczej,

dzięki

któremu

zwiększą

się

szanse

życiowe

dzieci

z zaniedbanych środowisk bez konieczności zrywania więzi z rodziną. Głównym celem
programu jest wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Zadania realizowane w ramach Programu prowadzone są w oparciu o następujące akty
prawne:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r;
• Konwencja o prawach dziecka;
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej upoważniony został Ośrodek Pomocy Społecznej w PiwnicznejZdroju.
Zgodnie z art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych burmistrz
zapewnia wsparcie.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka. Przede wszystkim jednak jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym
udziałem rodziny.

41

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej od maja 2016 roku zatrudniony jest asystent rodziny.
Wspieranie rodziny, w ramach współpracy z asystentem jest procesem długotrwałym,
który powinien doprowadzić rodzinę do istotnych zmian postępowania jej członków i ich
sytuacji życiowej, niwelowania destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności
w pokonywaniu trudności rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków rodziny.

13. Realizacja innych uchwał Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
w roku 2018.
13.1. Planowanie przestrzenne
• Uchwała nr XLVII/319/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w/s przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój Jednostka Strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE – zmiana
wprowadzona do mpzp – Uchwała nr IV/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 w/s
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka Strukturalna ”B” – MŁODÓW – GŁĘBOKIE.
• Uchwała nr XLVII/320/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w/s przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój Jednostka Strukturalna „A.IV”- KOSARZYSKA – zmiana
wprowadzona do mpzp – Uchwała nr IV/31/201828 z dnia 28 grudnia 2018 r. w/s
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka Strukturalna ”A.IV”- KOSARZYSKA.
• Uchwała nr LIII/347/18 z dnia 29 maja 2018 r. w/s uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka
Strukturalna ”A.II”- ZAWODZIE – realizacja uchwały w/s przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Jednostka Strukturalna ”A.II”- ZAWODZIE z 2016 r. – zmiana wprowadzona do
mpzp.
• Uchwała nr LIII/348/18 z dnia 29 maja 2018 r. w/s uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka
Strukturalna ”C” - KOKUSZKA – realizacja uchwały w/s przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
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Jednostka Strukturalna ”C” - KOKUSZKA z 2016 r. – zmiana wprowadzona do
mpzp.
• Uchwała nr LV/366/18 z dnia 18 września 2018 r. w/s przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój Jednostka Strukturalna „A.III”- HANUSZÓW – ZAGRODY – zmian
w trakcie realizacji (wystąpiono z zapytaniem o koszt opracowania zmiany planu razem
z uchwałami w/s przystąpienia do zmiany planów miejscowych z 2019 r. – realizacja w
ramach jednego zlecenia).
• Uchwała nr LVII/382/18 z dnia 19 października 2018 r. w/s przystąpienia do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
i

Gminy

Piwniczna-Zdrój

Jednostka

Strukturalna

„A.IV”-

KOSARZYSKA

(wystąpiono z zapytaniem o koszt opracowania zmiany planu razem z uchwałami w/s
przystąpienia do zmiany planów miejscowych z 2019 r. – realizacja w ramach jednego
zlecenia).
13.2. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Piwnicznej – Zdroju podjętych w 2018 r. placówki oświatowe.
NUMER
PROTO
KOŁU
48/18

48/18

NUMER I DATA
UCHWAŁY
XLVII/316/18
26 stycznia 2018 r.

XLVII/317/18
26 stycznia 2018 r.

W SPRAWIE

WYKONANIE

dot. zmiany uchwały
nr XXXV/245/09 w
sprawie ustalenia
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli w szkołach
i placówkach
oświatowych

Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą:
Uchwałę przekazano do realizacji przez
wszystkie placówki oświatowe.

dot. ustalenia
wysokości opłat za
korzystanie
z wychowania
przedszkolnego

43

Uchylono w całości Rozdział VII
Szczegółowe warunki przyznawania
i wysokości dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli.
Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Woj.
Małopolskiego (tj. 31.01.2018) z mocą
od dnia 1 stycznia 2018 r.
Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą:
Uchwałę przekazano do realizacji
przez
przedszkola,
oddziały
przedszkolne utworzone przy szkołach
podstawowych oraz inne formy
wychowania przedszkolnego.
Za
każdą
rozpoczętą
godzinę
świadczeń

o których mowa w podjętej uchwale
ustalono opłatę w wysokości 1 zł..

54/18

54/18

4/18

LIV/359/18
26 czerwca 2018 r.

LIV/360/18
26 czerwca 2018 r.

IV/28/2018
28 grudnia 2018 r.

dot. tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin dla
nauczycieli szkół
niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karta
Nauczyciela oraz
realizujących w
ramach stosunku pracy
obowiązki dla
stanowisk o różnym
obowiązkowym
wymiarze godzin
Dot. zasad udzielania i
rozmiaru zniżek
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin
dyrektorów,
wicedyrektorów oraz
innych nauczycieli,
którym powierzono
stanowiska
kierownicze
zmiany Uchwały Nr
XLVI/311/17 w
sprawie trybu
udzielania i rozliczania
dotacji dla
publicznych i
niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów
przed-szkolnych i
innych form
wychowania
przedszkolnego
prowadzonych na
terenie Miasta
i Gminy PiwnicznaZdrój, trybu kontroli
prawidłowości
pobierania
i wykorzystania tych
dotacji oraz terminu i
sposobu ich
wykorzystania
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Uchwała weszła w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj. Małopolskiego
(tj. 31.01.2018).
Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą:
Uchwałę przekazano do realizacji przez
wszystkie placówki oświatowe.
Uchwalony tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć obowiązuje od
dnia 1 września 2018 roku.
Uchwała
podlegała
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Woj.
Małopolskiego.
Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą:
Uchwałę przekazano do realizacji przez
wszystkie placówki oświatowe.
Uchwalony tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć obowiązuje od
dnia 1 września 2018 roku.
Uchwała
podlegała
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą:
Uchwałę przekazano do realizacji przez
ZEAS oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju
Dzieci
i
Młodzieży
w Wierchomli Wielkiej.
Nowe brzmienie otrzymał Załącznik Nr
3 do Uchwały Nr XLVI/311/17 Rady
Miejskiej w Piwnicznej -Zdroju z dnia
28 grudnia 2017 r.
Uchwała weszła w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj. Małopolskiego
(tj. 10.01.2019).
Rozliczenie
dotacji
oświatowej
przekazanej z budżetu Gminy dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży w Wierchomli
Wielkiej za rok 2018 rok:

kwota: 1 281 934,34 zł. w tym dotacja
podręcznikowa w kwocie 10 847,21 zł.
otrzymana z budżetu państwa.
4/18

IV/29/2018
28 grudnia 2018 r.

dot. wprowadzenie
regulaminu
przyznawania pomocy
zdrowotnej dla
nauczycieli, emerytów
i rencistów placówek
oświatowych dla
których organem
prowadzącym jest
Miasto i Gmina
Piwniczna-Zdrój

Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą:
Regulamin przekazano do wszystkich
podległych placówek oświatowych.
Nowy zasady przyznawania pomocy
zdrowotnej,
wzór
wniosku
i
oświadczenia mają zastosowanie od
stycznia 2019 r. zgodnie z podjętą
uchwałą.
W 2018 roku z pomocy zdrowotnej
skorzystało 37 uprawnionych osób na
ogólna kwotę: 15 000,00 zł.

13.3. Uchwały Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju dotyczące zarządzania drogami
13.3.1. Realizacja Uchwały nr L/330/18 z dnia 20.03.2018r. dot. stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych
Cele główne i szczegółowe
Uchwała nr L/330/18 z dnia 20.03.2018r. wprowadziła nowe stawki opłat za parkowanie
w strefie płatnego parkowania na terenie Rynku w Piwnicznej-Zdroju. Na podstawie tej
Uchwały wprowadzono również nowa stawkę miesięcznego abonamentu. Ustalono też opłatę
dodatkową za nieuiszczenie opłaty lub uiszczenie w zaniżonej wysokości lub przekroczenie
opłaconego czasu parkowania. Określono warunki poboru opłaty parkingowej oraz wskazano
dni i godziny kiedy ta opłata może być pobierana . Pobór opłaty zarządzono w drodze inkasa
a inkasenta opłaty wskazano Klub Sportowy „OGNIOWO”. Ustalono inkaso w wysokości 99%
zebranych opłat.
13.3.2. W zakresie realizacji Uchwały nr IV/24/18 z dnia 28.12.2018r. dot. zmiany
uchwały nr L/330/18
Cele główne i szczegółowe
Uchwałą nr IV/24/2018z dnia 28.12.2018r. wprowadzono zmianę w uchwale nr
L/330/18 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 20.03.2018 r. w sprawie stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 2387).
Na podstawie tej zmiany inkasentem opłaty może być Miejski Zakład Gospodarki
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Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej -Zdroju a wysokość inkasa wynosi w tym
przypadku 50% zebranych opłat. Ponadto tą uchwałą wprowadzono możliwość wpłacania
opłaty dodatkowej w kasie Urzędu Miejskiego.
13.3.3. Realizacja uchwały nr L/333/18 z dnia 20.03.2018r. dotycząca zaliczenia dróg do
kategorii dróg publicznych
Cele główne i szczegółowe
Uchwałą nr L/333/18 z dnia 20.03.2018 r. droga o długości 500m w miejscowości
Zubrzyk - Za Kościołem (działki ewidencyjne nr 76, 77, 74, 63/5, 75 w Zubrzyku) została
zaliczona do dróg publicznych.
13.3.4. Realizacja Uchwały nr LV/367/18 z dnia 18.09.2018r. dotycząca zaliczenia
wybranych dróg do kategorii dróg publicznych
Cele główne i szczegółowe
Uchwałą nr LV/367/18 z dnia 18.09.2018 r. droga o długości 130m w miejscowości
Zubrzyk III ( działki ewidencyjne nr 36/1, 37/1, 22 w Zubrzyku) została zaliczona do dróg
publicznych. Do dróg publicznych zaliczono również drogę o długości 130 m w miejscowości
Zubrzyk IV (nr działki ewidencyjnej 22 w Zubrzyku)
13.4. Uchwały Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju w obszarze gospodarowania
mieniem gminnym w roku 2018
NUMER
PROTO
KOŁU
48/18

NUMER I DATA
UCHWAŁY

W SPRAWIE

XLVII/321/18
26 stycznia 2018 r.
XLVII/322/18
26 stycznia 2018 r.
L/336/18
20 marca 2018 r.
L/337/18
20 marca 2018 r.

dot. sprzedaży działki nr 305/2, 305/3
w Głębokiem na uzupełnienie
dot. dzierżawy nieruchomości
w Zubrzyku i Piwnicznej-Zdroju
dot. sprzedaży działki nr1400/32
w Łomnicy Zdrój na uzupełnienie
dot. sprzedaży działki 1400/33
w Łomnicy Zdrój -przetarg

50/18

L/338/18
20 marca 2018 r.

dot. sprzedaży działki 2331/22 –
w Piwnicznej Zdroju -przetarg

50/18

L/339/18
20 marca 2018 r.

dot. dzierżawy nieruchomości
w Łomnicy-Zdroju, Głebokiem,
Piwnicznej-Zdroju (Borownice i
Zagrody)

48/18
50/18
50/18
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WYKO NANIE
Sprzedano umową
notarialną
Wydzierżawiono
Sprzedano umową
notarialną
Sprzedano umową
notarialną po
przetargu
Sprzedano umową
notarialną po
przetargu
Wydzierżawiono

53/18

LIII/350/18
29 maja 2018 r.

53/18

LIII/351/18
29 maja 2018 r.
LIII/352/18
29 maja 2018 r.

53/18

53/18

LIII/353/18
29 maja 2018 r.

55/18

LV/369/18
18 września 2018 r.

55/18

LV/370/18
18 września 2018 r.

55/18

LV/371/18
18 września 2018 r.

55/18

LV/372/18
18 września 2018 r.

55/18

LV/373/18
18 września 2018 r.

55/18

LV/374/18
18 września 2018 r.
LV/375/18
18 września 2018 r.

55/18

55/18

LV/376/18
18 września 2018 r.

3/18

III/17/2018
11 grudnia 2018 r.

3/18

III/19/2018
11 grudnia 2018 r.

dot. sprzedaży działki nr 3647/13,
3647/16 w Piwnicznej Zdroju na
uzupełnienie
dot. sprzedaży działki nr 4409/2
w Piwnicznej Zdroju na uzupełnienie
dot. zamiany gruntów dz.nr 2931/1
na 2953/3 w Łomnicy Zdrój – droga
osiedlowa
dot. dzierżawy nieruchomości
Wierchomli Wielkiej, PiwnicznejZdroju (Borownice i Hanuszów)
dot. sprzedaży działki nr 5618/1
w Łomnicy Zdrój -przetarg

Sprzedano umową
notarialną
Sprzedano umową
notarialną
Zamiana umową
notarialną
Wydzierżawiono
Sprzedano umową
notarialną po
przetargu
Umowa notarialna w
przygotowaniu

dot. sprzedaży działki nr 2111/170,
4206/7 w Piwnicznej Zdroju na
uzupełnienie
dot. zamiany gruntów nr 4639/2 na
Strona odmawia
4453/1, 4456/1 w Piwnicznej Zdroju –
podpisania protokołu
droga Rewałówka
na dopłatę
dot. przejęcia darowizny działki nr
Przejęto umową
4458/1, 5464, 4484/4 w Piwnicznej
notarialną
Zdroju – droga Rewałówka
dot. dzierżawy nieruchomości na okres
Wydzierżawiono
10 lat w Łomnicy-Zdroju, Wierchomli
Wielkiej, Piwnicznej-Zdroju
(ul. Szczawnicka, ul. Zdrojowa,
Latawcowa, Zagrody, Kosarzyska,
ul. Krakowska, ul. Nadbrzeżna)
dot. dzierżawy nieruchomości na okres
Wydzierżawiono
do 3 lat w Kokuszce
dot. sprzedaży działki nr 3703/12,
Odwołano przetarg
3703/13 w Piwnicznej Zdroju 4697/4 w
na wniosek
Łomnicy Zdroju - przetarg
Właściciela urządzeń
dot. zezwolenia na obciążenie
Zostanie wykonana po
nieruchomości służebnością gruntową
uregulowaniu stanu
działki nr 3703/11 w Piwnicznej
prawnego działek do
i 4697/3 w Łomnicy Zdrój
których jest ustalana
dot. zamiany gruntów działki nr
Umowa notarialna w
2111/171 na 5428 w Piwnicznej –plac
przygotowaniu
składowy ZDL
dot. dzierżawy nieruchomości
Wydzierżawiono
w Łomnicy-Zdroju, Wierchomli
Wielkiej, Głębokiem, Piwnicznej-Zdroju
(ul. Węgierska, ul. Leśna,
ul. Krakowska, ul. Nadbrzeżna, Łazy, ul.
Szczawnicka, ul. Zdrojowa
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13.5. Uchwała Rady Miejskiej Piwnicznej – Zdroju z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju
Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury został zmieniony Uchwałą nr LII/349/18
Rady Miejskiej Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. Straciła tym samym moc Uchwała
Rady Miejskiej w Piwnicznej–Zdroju nr XIII/64/07 z dnia 30 października 2007 r.
Statut jako akt o charakterze strukturalno-organizacyjnym został zaktualizowany
i dostosowany do nowych zadań pełnionych przez MGOK.
W konsekwencji zmieniona została struktura statutu, wprowadzono podział na sześć
rozdziałów:
− Rozdział I Postanowienia ogólne
− Rozdział II Zadania i zakres działalności
− Rozdział III Zarządzanie i organizacja
− Rozdział IV Gospodarka finansowa
− Rozdział V Prowadzenie działalności innej niż kulturalna
− Rozdział VI Postanowienia końcowe.
Wprowadzono kilka nowych zapisów. Najważniejsze z nich:
§ 2. pkt 7. MGOK używa w nazwie imię Danuty Szaflarskiej jako znak identyfikujący Ośrodek
obok nazwy urzędowej.
§ 4. pkt 1. Zadania podstawowe MGOK realizuje poprzez - dodano dwa podpunkty 8) prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach funkcjonujących na terenie miasta
i gminy,
9) prowadzi prasową działalność wydawniczą i dziennikarską jako wydawca czasopisma "Znad
Popradu".
§ 5 pkt 1.
MGOK może prowadzić działalność w oparciu o posiadaną bazę, z której przychody
przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie działalności bieżącej.
Działalność ta może polegać w szczególności na:
1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne, sportowe, handlowe oraz doraźne potrzeby
organizacji społecznych, instytucji.
2) realizację imprez zleconych,
3) prowadzeniu działalności gastronomicznej,
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4) działalność, o której mowa w ust. 1-3 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych
a przychód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych MGOK.
§7 - dotyczący zadań dyrektora wprowadzono m.in. pkt 4. W strukturze instytucji kultury
przewiduje się stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora
§10 Organizator zleca prowadzenie przez MGOK Punktu Informacji Turystycznej, Kąpieliska
na Radwanowie oraz Hali Widowiskowo-Sportowej.
Zmieniona została struktura statutu, wprowadzono bardziej czytelny podział na sześć
rozdziałów: postanowienia ogólne, zadania i zakres działalności, zarządzanie i organizacja,
gospodarka finansowa, prowadzenie działalności innej niż kulturalna, postanowienia końcowe.
Zmiana statutu wynikała przede wszystkim z potrzeby wprowadzenia paragrafu dotyczącego
zlecenia Ośrodkowi Kultury prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej, Kąpieliska
na Radwanowie oraz Hali Widowiskowo-Sportowej. Wprowadzono kilka nowych zapisów
m.in. o tym że MGOK używa w nazwie imię Danuty Szaflarskiej jako znak identyfikujący
Ośrodek obok nazwy urzędowej. Do zadań podstawowych MGOK dodano dwa podpunkty
dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w świetlicach funkcjonujących na terenie
miasta i gminy oraz prowadzenia prasowej działalności wydawniczej i dziennikarskiej.
Wprowadzono zapisy dotyczące pozyskiwania i przeznaczenia przychodów z prowadzenia
działalności w oparciu o posiadaną bazę. Uszczegółowiono punkty dotyczące zadań dyrektora
oraz wprowadzono możliwość powoływania jednego zastępcy dyrektora.
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Załącznik nr 1
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Piwnicznej–Zdroju w roku 2018
NUMER
PROTOKOŁU
47/18
47/18

NUMER I DATA
UCHWAŁY
XLVII/313/18
15 stycznia 2018 r.
XLVII/314/18
15 stycznia 2018 r.

48/18

XLVII/315/18
26 stycznia 2018 r.

48/18

XLVII/316/18
26 stycznia 2018 r.

48/18

XLVII/317/18
26 stycznia 2018 r.
XLVII/318/18
26 stycznia 2018 r.

48/18

48/18

XLVII/319/18
26 stycznia 2018 r.

48/18

XLVII/320/18
26 stycznia 2018 r.

48/18

XLVII/321/18
26 stycznia 2018 r.
XLVII/322/18
26 stycznia 2018 r.
XLIX/323/18
8 lutego 2018 r.
XLIX/324/18
8 lutego 2018 r.

48/18
49/18
49/18

49/18

XLIX/325/18
8 lutego 2018 r.

50/18

L/326/18
20 marca 2018 r.

W SPRAWIE
dot. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na rok 2018
dot. uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na lata 2018-2028
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. zmiany uchwały nr XXXV/245/09 w
sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych
dot. ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
dot. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Łomnica Zdrój
dot. przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój Jednostka Strukturalna „B” –
MŁODÓW-GŁĘBOKIE
dot. przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój Jednostka Strukturalna „A-IV”KOSARZYSKA
dot. sprzedaży działki
dot. dzierżawy nieruchomości
dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Nowosądeckiego
dot. udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Nowosądeckiego na realizację
zadania „Remont chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1519K Piwniczna”
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Nowosądeckiego na realizację
zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr
1519K Piwniczna ul. Szczawnicka”

50

50/18

L/327/18
20 marca 2018 r.

50/18

L/328/18
20 marca 2018 r.
L/329/18
20 marca 2018 r.

50/18

50/18
50/18

50/18
50/18
50/18
50/18
50/18
50/18
50/18
50/18
51/18

51/18
52/18

L/330/18
20 marca 2018 r.
L/331/18
20 marca 2018 r.

L/332/18
20 marca 2018 r.
L/333/18
20 marca 2018 r.
L/334/18
20 marca 2018 r.
L/335/18
20 marca 2018 r.
L/336/18
20 marca 2018 r.
L/337/18
20 marca 2018 r.
L/338/18
20 marca 2018 r.
L/339/18
20 marca 2018 r.
LI/340/18
13 kwietnia 2018 r.
LI/341/18
13 kwietnia 2018 r.
LII/342/18
26 kwietnia 2018 r.

53/18

LIII/343/18
29 maja 2018 r.

53/18

LIII/344/18
29 maja 2018 r.

53/18

LIII/345/18
29 maja 2018 r.

dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
dot. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat
stanowiących dochody budżetu Miasta i
Gminy Piwniczna-Zdrój instrumentem
płatniczym
dot. stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych
dot. przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w
2018 roku
dot. przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska
Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023
dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg
publicznych
dot. podziału Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na okręgi wyborcze
dot. utworzenia stałych obwodów głosowania
dot. sprzedaży działki
dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej –
działka 1400/33
dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej –
działka 2331/22
dot. dzierżawy nieruchomości
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Nowosądeckiego na zakup sprzętu
medycznego dla Szpitala im. J. Dietla w
Krynicy-Zdroju
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
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53/18
53/18

LIII/346/18
29 maja 2018 r.
LIII/347/18
29 maja 2018 r.

53/18

LIII/348/18
29 maja 2018 r.

53/18

LIII/349/18
29 maja 2018 r.

53/18

LIII/350/18
29 maja 2018 r.
LIII/351/18
29 maja 2018 r.
LIII/352/18
29 maja 2018 r.
LIII/353/18
29 maja 2018 r.
LIV/354/18
26 czerwca 2018 r.

53/18
53/18
53/18
54/18

54/18
54/18

54/18
54/18
54/18

LIV/355/18
26 czerwca 2018 r.
LIV/356/18
26 czerwca 2018 r.
LIV/357/18
26 czerwca 2018 r.
LIV/358/18
26 czerwca 2018 r.
LIV/359/18
26 czerwca 2018 r.

54/18

LIV/360/18
26 czerwca 2018 r.

54/18

LIV/361/18
26 czerwca 2018 r.

dot. przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
dot. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka
Strukturalna
”A.II”- ZAWODZIE
dot. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka
Strukturalna
”C”- KOKUSZKA
dot. statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury
w Piwnicznej-Zdroju
dot. sprzedaży działki
dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej
dot. zamiany gruntów
dot. dzierżawy nieruchomości
dot. zatwierdzenia sprawozdań finansowych
oraz sprawozdania z wykonania budżetu za
2017 rok
dot. udzielenia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
dot. ustalenia wynagrodzenia burmistrza
dot. tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela oraz
realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki dla stanowisk o różnym
obowiązkowym wymiarze godzin
Dot. zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dyrektorów, wicedyrektorów oraz
innych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze
Dot. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój
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55/18

LV/362/18
18 września 2018 r.

55/18

LV/363/18
18 września 2018 r.
LV/364/18
18 września 2018 r.
LV/365/18
18 września 2018 r.
LV/366/18
18 września 2018 r.

55/18
55/18
55/18

55/18
55/18

55/18
55/18
55/18
55/18
55/18
55/18
55/18
55/18
56/18

57/18

57/18
57/18
57/18

LV/367/18
18 września 2018 r.
LV/368/18
18 września 2018 r.

LV/369/18
18 września 2018 r.
LV/370/18
18 września 2018 r.
LV/371/18
18 września 2018 r.
LV/372/18
18 września 2018 r.
LV/373/18
18 września 2018 r.
LV/374/18
18 września 2018 r.
LV/375/18
18 września 2018 r.
LV/376/18
18 września 2018 r.
LVI/377/18
28 września 2018 r.

dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. zmiany uchwały – opłata uzdrowiskowa
dot. zmiany uchwały – opłata miejscowa
dot. regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój Jednostka Strukturalna „A-III”HANUSZÓW - ZAGRODY
dot. zaliczenia wybranych dróg do kategorii
dróg publicznych
dot. wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu „Szybki powrót na rynek
pracy wsparcie dla osób bezrobotnych i
biernych zawodowo z terenu powiatu
nowosądeckiego”
dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej
dot. sprzedaży działki
dot. zamiany gruntów
dot. przejęcia darowizny
dot. dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat
dot. dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat
dot. sprzedaży nieruchomości

dot. zezwolenia na obciążenie nieruchomości
służebnością gruntową
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
LVII/378/18
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
19 października 2018 r. budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
LVII/379/18
dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
19 października 2018 r.
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
LVII/380/18
dot. statutu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
19 października 2018 r.
LVII/381/18
dot. uchwalenia regulaminu zespołu
19 października 2018 r.
interdyscyplinarnego
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57/18

LVII/382/18
19 października 2018 r.

57/18

LVII/383/18
19 października 2018 r.
I/1/2018
22 listopada 2018 r.
I/2/2018
22 listopada 2018 r.
II/3/2018
29 listopada 2018 r.
II/4/2018
29 listopada 2018 r.
II/5/2018
29 listopada 2018 r.
II/6/2018
29 listopada 2018 r.
II/7/2018
29 listopada 2018 r.
II/8/2018
29 listopada 2018 r.
II/9/2018
29 listopada 2018 r.
II/10/2018
29 listopada 2018 r.

1/18
1/18
2/18
2/18
2/18
2/18
2/18
2/18
2/18
2/18

3/18

III/11/2018
11 grudnia 2018 r.

3/18

III/12/2018
11 grudnia 2018 r.

3/18

III/13/2018
11 grudnia 2018 r.

3/18

III/14/2018
11 grudnia 2018 r.

3/18

III/15/2018
11 grudnia 2018 r.
III/16/2018
11 grudnia 2018 r.

3/18

3/18

III/17/2018
11 grudnia 2018 r.

dot. przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój Jednostka Strukturalna „A-IV”KOSARZYSKA
dot. dzierżawy nieruchomości
dot. wyboru Przewodniczącego Rady
dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
dot. powołania Komisji Rewizyjnej
dot. powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
dot. powołania stałych Komisji Rady
dot. wyznaczenia przedstawicieli do Związku
Gmin Krynicko-Popradzkich
dot. wyznaczenia przedstawicieli do Związku
Euroregion „Tatry”
dot. ustalenia wynagrodzenia burmistrza
dot. zmiany uchwały
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój
dot. określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Miasta i
Gminy Piwniczna-Zdrój
dot. określenia wzorów formularzy do podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego
dot. zasad realizacji wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
dot. stawek zwrotu dla radnych kosztów
podróży służbowych
dot. wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej
wysokości oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty od nieruchomości z domkami
letniskowymi lub wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
dot. zamiany gruntów
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3/18
3/18
3/18

3/18
4/18

4/18
4/18
4/18

III/18/2018
11 grudnia 2018 r.
III/19/2018
11 grudnia 2018 r.
III/20/2018
11 grudnia 2018 r.
III/21/2018
11 grudnia 2018 r.
IV/22/2018
28 grudnia 2018 r.
IV/23/2018
28 grudnia 2018 r.
IV/24/2018
28 grudnia 2018 r.
IV/25/2018
28 grudnia 2018 r.

4/18

IV/26/2018
28 grudnia 2018 r.

4/18

IV/27/2018
28 grudnia 2018 r.

4/18

IV/28/2018
28 grudnia 2018 r.

4/18

IV/29/2018
28 grudnia 2018 r.

4/18

IV/30/2018
28 grudnia 2018 r.

4/18

IV/31/2018
28 grudnia 2018 r.

dot. zmiany uchwały
dot. dzierżawy nieruchomości
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
dot. zmiany w budżecie i zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2018
dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
dot. zmiany uchwały – opłata parkingowa
dot. zmiany uchwały – termin i tryb uiszczania
opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi
dot. zmiany uchwały – deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi
dot. programu współpracy Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi w 2019 r.
zmiany Uchwały Nr XLVI/311/17 w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów przed-szkolnych i
innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój, trybu kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz
terminu i sposobu ich wykorzystania
dot. wprowadzenie regulaminu przyznawania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów
i rencistów placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Piwniczna-Zdrój
dot. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka
Strukturalna
”B” – MŁODÓW - GŁĘBOKIE
dot. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Piwniczna-Zdrój Jednostka
Strukturalna
”A.IV”- KOSARZYSKA
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