
PROTOKÓŁ nr 28/16

z XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 13 września 2016 r. 

XXVIII Sesja Rady Miasta  i  Gminy Piwniczna – Zdrój  odbyła się w dniu 13 września
2016r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. W Sesji uczestniczyło
10 radnych. Nieobecni radni: Bogaczyk Marcin, Długosz Krzysztof, Kaliński Witold, Rusiniak Bro-
nisław. Sesję prowadził Jan Toczek - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Ad. I. Otwarcie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady Jan Toczek dokonał otwarcia obrad Sesji. Przywitał radnych Burmistrza oraz
Zastępcę  Burmistrza,  osiedlowych oraz  sołtysów,  dyrektorów jednostek  budżetowych.  Odczytał
program sesji. Zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów:

− w części I WSTĘPNEJ punkt 4. o treści: „4. Oświadczenia radnych powiatowych.”
− w części II – PODJĘCIE UCHWAŁ w sprawach finansowych punkt 3 o treści „3. Uchwała

w sprawie zapewnienia środków na udział finansowy jako pomoc finansową dla Powiatu
Nowosądeckiego.”

Poinformował, że zgodnie z wnioskiem pani Justyny Deryng w części II – PODJĘCIE UCHWAŁ 
w sprawach finansowych dokonuje się zamiany kolejności punktów 1 i 2. Zaproponował zdjęcie  
z porządku obrad w części II – PODJĘCIE UCHWAŁ – w sprawach organizacyjnych punktu 6  
o treści: „6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Jednostka strukturalna „D” - Łomnica Zdrój.” Poin-
formował, że trwa postępowanie sądowe i na chwilę obecną nie wiadomo jak ono się zakończy.

Propozycje zdjęcia z porządku obrad Sesji punktu 6 poddano pod głosowanie. Przyjęto jednogło-
śnie tj. 9 – za (w momencie głosowania ona sali obecnych 9 radnych).

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady.

PROTOKÓŁ nr 27/16 z XXVII Sesji Rady przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

Poinformował, że wraz z Zastępcą cały czas jeżdżą do rożnych instytucji, starając się pozyskać do-
finansowania, uzgadniając przebieg inwestycji. Stwierdził, że dzięki zaangażowaniu i pracy udaje
się zdobywać środki z różnych źródeł, stąd ciągłe zmiany w budżecie. Powiedział, że występuje
problem z wkładem własnym, który jest wymagany do każdej inwestycji, ale dokonywane są prze-
sunięcia środków z rożnych zadań. 
Przedstawił następujące inwestycje zrealizowane:

− zakończenie remontu drogi od mostu w Glębokiem,
− w Kosarzyskach remont chodnika we współpracy z powiatem, utwardzenie placu przed ko-

ściele, remont drogi do P. Sekuły, do p. Szaflarskiej, na Żenioską, 
− wykonanie chodnika przy ul. Daszyńskiego, gdzie gmina dała material, a w wykonawca był

powiat,
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− budowa drogi do pól w Łomnicy Zdroju,
− remont dwóch dróg na osiedlu Łomnickie,
− remont drogi do pana Kustry na Kosmydle,

Przedstawił inwestycje w trakcie realizacji:
− budowa mostu na Wierchomli,
− zabezpieczenie osuwiska na Witkowskim,
− remont Urzędu Miasta i Gminy (sala lustrzana),
− budowa miejsc postojowych za pawilonem,
− remont drogi pod Filarówką,

Poinformował, że w trakcie przygotowania dokumentacji są następujące inwestycje:
− droga na Wilcze Doły z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych,
− droga na Młodów II,
− droga na Duze, Sutory, Serwoniec z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
− inwestycja wykonania windy w Ośrodku Zdrowia w Piwnicznej – Zdroju,
− wykonanie przepustu w przysiółku Łazy.

Poinformował, że złożone zostały wnioski na: 
− drogę w Zubrzyku i Młodowie z PROW – u,
− będzie złożony wniosek na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego, III Maja, Marciszewskie-

go w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

 Podziękował za wsparcie i pomoc radnemu powiatowemu, który zawsze podkreśla i przed-
stawia problemu gminy. Poinformował, że we współpracy z powiatem zostały zrealizowane
trzy odcinki inwestycji w Kosarzyskach m.in. zabezpieczenie brzegu, przepustu. Powiedział,
że są również przymiarki do budowy dalszej części chodnika w Łomnicy Zdroju, rozpoczę-
tej w maju poprzedniego roku, ale nie ma wszystkich dokumentów, ponieważ są tam grunty
gminne, powiatowe jak i prywatne i konieczne są dodatkowe uzgodnienia. 

 Poinformował, że odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu Nakła i remontu
płyty rynku. Powiedział, że możliwe jest otrzymanie dofinansowania ok. 6 mln z Programu
Rozwoju Uzdrowisk i wszystko jest na dobrej drodze.

 Powiedział, że w ramach projektu transgranicznego gmina stara się również o remont płyty
rynku z drugiej pozycji, budowę placu zabaw w Zubrzyku we współpracy ze Słowacją, zo-
stał złożony wniosek na remont drogi na Magóry również we współpracy ze Słowacją.

 Powiedział, że dostarczone zostały wszystkie płyty, większość odcinków dróg jest już wy-
konane, pozostałe zostały zaplanowane i będą zrealizowane w tym roku.

 Poinformował, ze w ramach akcji „Bezpieczny strażak” OSP otrzymała 50% dofinansowa-
nia na zakup 12 zestawów mundurowych, pompy elektrycznej, 10 węży oraz zestawu ratun-
kowego z szyną Kramera.

Powiedział, że zostały wykonane różne inwestycje w oświacie w ramach przygotowania do nowego
roku szkolnego, przeprowadzono kontrole we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gmi-
ny, z której jest protokół, naprawiono wszystkie usterki. Poinformował, że wykonane zostały nastę-
pujące prace:

 w Młodowie remont balkonu i korytarza w przedszkolu, wykonanie zadaszenia nad gara-
żem, składem opału,

 na Hanuszowie zakupiono nowe stoliki oraz ławki, wykonano malowanie łazienek i klatek
schodowych,

 przy przedszkolu na Równi dokonano modernizacji chodnika,
 w Glębokiem dokonano ocieplenia skosów na poddaszu, remontu zewnętrznej ściany bu-
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dynku,
 w Kosarzyskach wykonano remont całościowy trzech sal lekcyjnych oraz modernizację I

pawilonu, docieplenie, wymianę okien, malowanie części dachu,
 w Piwnicznej wykonana została szatnia dla uczniów, dokonano remontu łazienki, uporząd-

kowano piwnice szkoły i rozpoczęto czyszczenie magazynów, które są już od wielu lat nie
uporządkowane,

 w Łomnicy Zdroju dokonano wymiany części ogrodzenia, chodników, posadzki w korytarzu
głównym, modernizacji dwóch łazienek, Łomnica jako jedyna z placówek prowadziła wy-
poczynek letni i pozyskała ok. 20 tys. zł.

Ponadto: 
 Poinformował, że był na szkoleniu dotyczącym zasad i technik kontaktu z mediami, kontak-

tu z interesantami i wyglądu pracowników w urzędzie i niezwłocznie przeprowadził szkole-
nie pracowników UMiG. Zapewnił, że wkrótce będą widoczne zmiany w wyglądzie i obsłu-
dze interesantów przez urzędników.

 W Muszynie odbyło się spotkanie w sprawie projektu EUROWELO, w którym uczestniczył
Zastępca Burmistrza. Powiedział, że wziął udział w spotkaniu dotyczącym transgranicznych
tras rowerowych.

 Powiedział, że pan Czesław Tomaszewski oraz pan Jan Żywczak byli w Tarnowie, gdzie do-
konano  podziału  środków w ramach  projektu  „Małopolskie  Remizy”,  OSP Wierchomla
otrzymała dofinansowanie na dokończenie remontu remizy

 Poinformował, że wziął udział w uroczystościach w gminie Jabłonka. Stwierdził, że porów-
nując uroczystości w Łącku, Muszynie, Orawie do Dni Piwnicznej uroczystości w pozosta-
łych miejscowościach są robione z dużo większym rozmachem, zaproszone są liczne gwiaz-
dy muzyki i osoby z pierwszych stron gazet. Powiedział, że przy okazji takich uroczystości
można zyskać wiele nowych kontaktów i załatwić wiele spraw.

 Powiedział, że dokonał otwarcia i zamknięcia maratonu rowerowego, który odbywał się  
w Piwnicznej – Zdroju.

 Poformował,  że na zaproszenie Komendanta Miejskiego wziął udział  w Święcie Policji  
w Nowym Sączu. Powiedział, że awanse otrzymali również policjanci z piwniczańskiego
komisariatu.

 Zwrócił uwagę, że gmina brała udział w przygotowaniu i organizacji Dni Piwnicznej, impre-
za była sprawnie zorganizowana, frekwencja dopisała i wszystko odbyło się bez większych
problemów. Powiedział m.in. o pięknym występie Orkiestry Straży Granicznej.

 Poinformował, że Zastępca Burmistrza wziął udział w konferencji na temat Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
Zaznaczył, że w roku 2017 kwoty wydatków z budżetu państwa na ten cel w Małopolsce to
71 mln, czyli o 14 mln więcej niż w roku bieżącym. Powiedział, że wraz z Zastępcą oraz ko-
misją, w której skład weszli m.in. radna oraz osiedlowy analizowano projekt rozwiązania
przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego, 3 Maja, Marciszewskiego. Stwierdził, że będzie to
bardzo kosztowna inwestycja,  ponieważ musi  zostać  dokonana globalna  przebudowa tej
drogi oraz wszystkich instalacji.

 Poinformował o spotkaniu w Starostwie Powiatowym, gdzie wraz ze Starostą omawiane
były problemy Piwnicznej – Zdroju. Zwrócił uwagę, że inwestycje prowadzone we współ-
pracy z powiatem idą bardzo dobrze. Powiedział, że jeśli powiat złoży wniosek to będzie re-
alizowany remont drogi do Kosarzysk, ale warunkiem będzie znalezienie środków na wkład
własny. Zwrócił uwagę, że jest zainteresowanie rozwojem Suchej Doliny, a bez dobrego do-
jazdu będzie to utrudnione. Stwierdził, że trwa odbudowa restauracji „SMREK” i wyraził
nadzieję, że Kosarzyska będą się rozwijać.

 Podziękował za zaproszenie na Piknik Rodzinny, który odbył się w Kosarzyskach. Powie-
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dział, że dochód był przeznaczony na remont i doposażenie placówki, zachęcił do odwiedze-
nia SP w Kosarzyskach i obejrzenia jak rozwija się ta placówka.

 Powiedział, że Zastępca Burmistrza był w Krakowie w sprawie umocnienia drugiej strony
brzegu koło p. Maślanka przy ul. Szczawnickiej. Poinformował, że jeżeli gmina zrobi pro-
jekt to RZGW wykona tę inwestycję. 

 Poinformował, że Zastępca Burmistrza był w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w spra-
wie windy w Ośrodku Zdrowia,

 Powiedział, że wziął udział w Festiwalu Wód Mineralnych w Muszynie, impreza była bar-
dzo dobrze rozreklamowana, występowały gwiazdy takie jak Enej, Andrzej Grabowski, Stan
Borys, było bardzo dużo ludzi. Zwrócił uwagę, że dodatkowo było zorganizowane spotkanie
dla  parlamentarzystów,  wójtów,  burmistrzów,  gdzie  nawiązywano  kontakty,  prowadzono
dyskusje.

 Poinformował, że odbył się Festiwal Pieroga Łomnicańskiego, który w tym roku był organi-
zowany przez MGOK we współpracy z gminą, a nie Stowarzyszenie. Zwrócił uwagę, że
Stowarzyszenie nie miało środków, dlatego gmina była organizatorem.

 Powiedział, że gmina przymierza się do zmiany organizatora Wrzosowiska na siebie lub Bi-
bliotekę. Stwierdził, że gmina udostępnia pracowników, pomieszczenie, funduje nagrody, fi-
nansuje catering i organizuje wszystko. Zwrócił uwagę, że musiał sam poprosić o głos i nikt
nawet nie podziękował za organizację. Poinformował, że gmina będzie się starać robić to
jako organizator.

 Poinformował, że rozmawiał z panią Burmistrz Rabki p. Przybyła w sprawie środków w ra-
mach uzdrowisk w Małopolsce. Powiedział, że pula środków wynosi 72 mln zł do podziału,
projekty można składać już w tym roku, nasza gmina ma w planie z tych środków wykonać
zagospodarowanie Nakła. Powiedział, że jak można zauważyć już coś tam się dzieje, został
rozebrany budynek po byłej komunalce, ale na razie gmina nie chce zdradzać szczegółów.

 Powiedział o spotkaniu z przedstawicielami kolei w sprawie modernizacji obiektów kolejo-
wych na trasie Nowy Sącz - Leluchów. Poinformował,  że modernizowane będą obiekty,
prawdopodobnie na wzór stacji kolejowej w Piwnicznej, na ten cel przeznaczone mają 28
mln i chcieli skonsultować się z gminą, ponieważ w takich pomieszczeniach będą kasy oraz
poczekalnie zimowe i letnie. Powiedział, że gmina posiada takie pomieszczenie na Hanu-
szowie, gdzie jest ponad 200 m2 powierzchni użytkowej, którą będzie można wykorzystać 
i zagospodarować. Zwrócił uwagę, że pani Burmistrz Rabki przejęła również taki budynek 
i ma tam salę konferencyjną, salę narad, bibliotekę, punkt informacyjny i płaci kolei 13 zł za
m2. Poinformował, że gmina ma takie budynki na Młodowie, Hanuszowie, Zubrzyku, Łom-
nicy i Wierchomli. Wyraził nadzieję, że te projekty przejdą, ponieważ nie ma zbyt dużej
konkurencji, a kolej modernizowała już takie budynki w całej Polsce.

 Poinformował o udziale w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Powiedział, że było ok. 200
paneli  dyskusyjnych,  obecni  byli  przedstawiciele  z  całego świata  oraz  cały polski  rząd.
Zwrócił uwagę, że uczestniczył w dwóch panelach, mając okazję porozmawiać z dwoma
Ministrami z kancelarii i Dyrektorem GDDKiA w kwestii problemu udrożnienia korytarza
od Brzeska do Nowego Sącza oraz z Nowego Sącza do Piwnicznej. Powiedział, że Dyrektor
GDDKiA wyraził zdziwienie dlaczego nic nie dzieje się w kwestii obwodnicy Piwnicznej,
doradził, aby jeszcze raz zwrócić się z prośba o ujęcie tej inwestycji w długoletnich planach
ministerialnych. Wyraził nadzieje, że będzie to realizowane przy okazji budowy trasy szyb-
kiego ruchu Nowy Sącz – Brzesko.

 Poinformował również, że rozmawiał z Panią Minister Oświaty i Wychowania,  na temat
przyszłorocznej reorganizacji oświaty. Powiedział, że Piwniczna również musi przygotować
się do tego wydarzenia, jednak nie powinno być większych problemów, ponieważ gmina ma
mniej placówek w porównaniu do innych gmin. Stwierdził, że  kładziony będzie nacisk na
to, aby szkoła była bliżej domu, środowiska i rodziców. Powiedział, że obecna opcja poli-
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tyczna odchodzi od nowoczesności takiej jak e-dzienniki, powiadamianie internetowe rodzi-
ców,  ponieważ przestali  oni  się  w ogóle  interesować szkołą.  Poinformował,  że  niektóre
szkoły radzą sobie organizując wspólnie z rodzicami pikniki, zjednując ich do siebie. Powie-
dział,  że jeśli będą szersze wytyczne będzie prosił o pomoc w tej reorganizacji.  Zwrócił
uwagę, że jedyna pewna rzeczą jest fakt, że nie będzie gimnazjów.

 Stwierdził, że radnych i osiedlowych nie widać nigdzie w życiu Piwnicznej – Zdroju. Po-
wiedział, że ostatnio odbył się wspaniały koncert na 100 mandolin, na którym nie było niko-
go z gminy oprócz niego i tak jest na wszystkich gminnych imprezach. Zwrócił uwagę, że
impreza była świetnie zorganizowana były prestiżowe zespoły ze Słowacji, Ukrainy, War-
szawy oraz Piwnicznej - Zdroju.

 Poinformował o swoim udziale w Forum Wójtów i Burmistrzów w Krakowie. Powiedział,
że  dokonano  wstępnej  oceny realizacji  projektów oraz  omawiano kwestie  komunikacji  
i transportu na terenie Małopolski. Zwrócił uwagę, że będzie budowane dużo tras podmiej-
skich i kolejowych.

 Wspomniał o kontroli placówek oświatowych na terenie gminy. Stwierdził, że niektórzy dy-
rektorzy postarali się bardziej, niektórzy mniej. Zwrócił uwagę, że w niektórych placówkach
kuleje nadzór nad tym, co się dzieje, stwierdził, że nie jest do końca zadowolony.

 Powiedział, że na Starym Cmentarzu miało miejsce upamiętnienie rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Stwierdził, że również na tej uroczystości nie było nikogo poza nim i panią
Dyrektor MGOK, a nie trzeba specjalnego zaproszenia na takie uroczystości. Poinformował,
że zostało to przygotowane przez harcerzy z Piwnicznej – Zdroju, wraz z panią Kierczyńską
i p. Żywczak. Powiedział również, że planowana jest wycieczka do grobu Antoniego Sideł-
ki, który znajduje się na Mniszku i opiekują się nim nasi harcerze. 

Ad. 4. Oświadczenia radnych powiatowych.

Marian Dobosz – Radny Powiatowy
 Poinformował, że trwają prace przy umacnianiu brzegu za przystankiem przy ul. Szczawnic-

kiej. Powiedział, że w dwóch miejscach wykonano kosze metalowe z narzutem kamiennym,
natomiast w miejscu, gdzie znajduje się pomnik przy Zworze są zabetonowane duże kamie-
nie i udrożniono poprzednie koryto rzeki. Zapewnił, że zostało to wykonane solidnie, zgod-
nie z technika budowlana i kolejne większe opady deszczu nie spowodują oberwania tego
brzegu. Powiedział, że wszystkie te prace były robione przy drodze powiatowej.

 Powiedział o porozumieniu zawartym między Burmistrzem MiG a Starostą Powiatowym 
w sprawie wymiany ok. 400 m chodnika w Kosarzyskach. Poinformował, że w ramach tych
prac zostały wyprofilowane wszystkie wjazdy do posesji oraz wjazd do szkoły. Stwierdził,
że ta inwestycja znacznie poprawiła estetykę tego otoczenia. Wspomniał o wykonaniu par-
kingu  przy kościele  w Kosarzyskach.  oraz  powiedział,  że  trwa  remont  restauracji  „Pod
Smrekami” w Kosarzyskach. Podziękował wszystkim, którzy firmowali wszelkie projekty
związane z wymienionymi inwestycjami swoimi podpisami oraz pilotowali je.

 Powiedział, że inwestycja wykonania chodnika przy ul. Daszyńskiego została przejęta przez
powiat i zakończona pod koniec sierpnia.

 Poinformował, że pod koniec sierpnia miało miejsce również udrażnianie rowów meliora-
cyjnych i przepustów, mieszkańcy ul. Szczawnickiej zgłaszali problemy i została skierowa-
na tam koparka.

 Przedstawił odpowiedź na interpelację, która przekazywał, odnośnie drogi na odcinku drogi
Wierchomla – Zubrzyk. Poinformował, że została zdjęta warstwa starej nawierzchni i w naj-
bliższym czasie położony będzie asfalt, wykonano również nową zatoczkę autobusową.

 Zwrócił uwagę, że w sobotę odbył się Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego, który ma
cykliczną tradycję. Poinformował, że Piwniczna była miejscem startu jednego odcinka oraz
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miejscem przez, które przechodziły trasy innych biegów. Powiedział,  że pole namiotowe
było miejscem startu, Burmistrz przywitał wszystkich zawodników, życząc im wszystkiego
dobrego na trasie. Przedstawił przebieg trasy biegowej. Poinformował, że szkoły również
uczestniczyły w biegach Małopolski, młodzież startowała w różnych kategoriach.

 Poinformował, że 17 września organizowana będzie spartakiada samorządowców, składają-
ca się z części sportowej i rekreacyjnej, można zgłaszać drużyny 17 osobowe. Powiedział,
że założeniem jest, aby były to raczej drużyny amatorskie. Zwrócił uwagę, że jest to świetna
okazja do wzajemnej integracji.

 Powiedział, że do 30 września można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty, mogą to
być osoby, które wyróżniaj się sukcesami w działalności sportowej i kulturalnej.

Ad. 5. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za I półrocze 2016r.
Nie było pytań.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Podziękował członkom Komisji za spotkanie się i wydanie opinii do wykonania budżetu mimo nie-
obecności Przewodniczącego Komisji.

Ad. 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie styczeń – sierpień 2016.
Sprawozdanie przedstawiono na wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady. Nie było pytań.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

Ad.1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Piwniczna – Zdrój na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/164/16 - przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwnicz-
na – Zdrój.

UCHWAŁA NR XXVIII/165/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 3. Uchwała w sprawie

UCHWAŁA NR XXVIII/166/16 przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 4. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Piwniczna – Zdrój do realizacji
projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna –
Zdrój. 

UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za. 

Ad. 5. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

UCHWAŁA NR XXVIII/168/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

CZEŚĆ III – KOŃCOWA

Ad. 1 i 2. Interpelacje i wolne wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 
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Marzena Drzewińska – prezes Towarzystwa Rozwoju Piwnicznej
Odniosła się do Dni Piwnicznej, powiedziała, że posiada oferty różnych wykonawców oraz wokali-
stów, osób znanych,  które mogą wystąpić za kwotę ok. 20 tys. Poinformowała, że Towarzystwo
Rozwoju Piwnicznej zarezerwowało 50 biletów na spektakl operetki z Kijowa w Filharmonii Kra-
kowskiej i zapewnia transport na miejsce. Zaprosiła zainteresowanych do wzięcia udziału. Zwróciła
uwagę, że jeśli chodzi organizacje rożnego typu imprez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej stara się
iść w kierunku rozwoju miasta w rożnych kierunkach. Zaproponowała chęć współpracy z UMiG.
Powiedziała, że nie zawsze UMiG może składać wnioski i wyraziła chęć pomocy, jeśli zajdzie taka
potrzeba.  Zwróciła uwagę, że towarzystwo współpracowało przy organizacji Mistrzostw Polski  
w SUP z UMiG oraz z Hotelem Piwniczna. Zapytała o pana Kalińskiego, ponieważ na początku ka-
dencji została powołana Komisja Statutowa w której skład wchodzili pan Kaliński, pan Janur i jesz-
cze jedna osoba. Zapytała, czy coś ruszyło w tym kierunku.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że pan Kaliński jest Przewodniczącym tej Komisji i nie ma z nim kontaktu, mimo, iż
niejednokrotnie próbował się do niego dodzwonić.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Stwierdziła, że pan Kaliński wyrwał się przed szereg. Powiedziała, że czytała ten statut i oprócz
zmiany kolejności punktów, nic nowego nie da się wnieść, ponieważ do zmiany statutu potrzebne są
zmiany ustaw. Stwierdziła, że nie musi tego robić pan Kaliński.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że przy okazji zmiany statutu Rady można pomyśleć o statutach osiedli. Zwróciła
uwagę, że sołtysi i osiedlowi nie mają możliwość podejmowania uchwał na zebraniach, ale nie są 
w stanie uzyskać odpowiedniej liczby mieszkańców na zebraniach. Ponadto zwróciła uwagę, że  
w statusie znajduje się zapis niezgodny z ustawą o samorządzie gminnym, ponieważ ustawa wyraź-
nie mówi, ze osiedlowi i sołtysi mają możliwość uczestnictwa w Sesjach natomiast statut nakłada
obowiązek uczestnictwa. Zwróciła uwagę, że należałoby sprawdzić te kwestie. Poinformowała, że
p. Kaliński podjął się tego zadnia, przekonując, że są ku temu powody ale osoby, które są członka-
mi tej Komisji mogliby wybrać nowego przewodniczącego i dobrać kolejną osobę z Rady do tej
Komisji, aby można było dojść do konsensusu Powiedziała, że p. Kaliński ucieka od odpowiedzial-
ności i można by było wziąć sprawy w swoje ręce. Zwróciła uwagę, że są przesłanki, aby popraco-
wać również nad statutami osiedli.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że p. Kaliński zapraszał wszystkich do konsultacji.

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Poprosiła o nagłośnienie sali obrad, ponieważ jest bardzo słaba słyszalność. Zwróciła uwagę, że
może nie byłby to wysoki koszt, ale było by to z zyskiem dla wszystkich. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że na ten temat była mowa na posiedzeniu Komisji, jest to konieczne i wniosek pani
Szkaradek jest słuszny.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Poprosiła o potwierdzenie miejsc składowania żużla, aby nie było później z tym problemów. Powie-
działa, że oczekuje pisemnego składania potwierdzenia tego miejsca.
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Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Zapytała, czy jeśli składowisko to jest co roku takie samo to również trzeba zgłaszać.

Renata Nowak – dyrektor MZGKiM
Powiedziała, że chce, aby złożyć te informacje na piśmie, ponieważ występują problemy.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zwrócił uwagę, że nie jest to rozwiązanie sprawy, ponieważ nie w tym tkwi problem. Powiedział,
że chodzi o to, aby żużel był wysypany tak, aby nie blokował mijanek i nie utrudniał wyminięcia
się samochodów. Poinformował, że obserwował te miejsca w terenie i w wielu z nich można było
wysypać go inaczej i byłoby więcej miejsca. Poprosił panią Dyrektor MZGKiM, aby zwrócić na to
uwagę. Stwierdził, że te miejsca raczej się nie zmieniają

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Powiedziała, że są protesty osób prywatnych, na których posesjach było to składowane, a obecnie
nie życzą sobie oni, aby było to w tym miejscu.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, aby zwrócić uwagę na te mijanki, wysypać to rozsądnie, aby nie było konieczności
przesypywania go w inne miejsce.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zapytał, czy ten żużel nie jest szkodliwy dla środowiska, ponieważ otrzymywał sygnały od miesz-
kańców, że ten żużel idzie do potoka.

Za tym zakończono obrady XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

Jan Toczek

Protokołowała:
Magdalena Nieć
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