
Protokół nr 26/16

z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 29 czerwca 2016 r.

XXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyła się 29 czerwca 2016 r. o godz.
900 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni Radni: Boga-
czyk  Marcin,  Kaliński  Witold,  Piwowar  Maria.  Sesję  prowadził  Jan  Toczek  –  Przewodniczący
Rady. 

CZĘŚĆ I - WSTĘPNA

Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady Jan Toczek dokonał otwarcia obrad Sesji. Przywitał obecnych Radnych MiG,
Burmistrza oraz Zastępcę, Radnych Rady Powiatu, sołtysów i osiedlowych oraz przybyłych gości.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, zaproponował wprowadzenie dodatkowych punk-
tów:

„5. Uchwała w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania w ograniczo-
nym zakresie odcinkiem drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Granica Państwa na terenie Gmi-
ny Piwniczna – Zdrój w miejscowości Piwniczna – Zdrój.

„7. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska.”

Ad.2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady.

Protokół nr 24/16 z XXIV Sesji Rady oraz protokół nr 25/16 z XXV Sesji Rady przyjęto jednogło-
śnie.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Poinformował, że wraz z Burmistrzem chcieli uhonorować przedstawicieli RZ „Dolina Popradu”
oraz panią Krystynę Durlak za działalność na rzecz Gminy Piwniczna – Zdrój.

Burmistrz Zbigniew Janeczek oraz Przewodniczący Rady Jan toczek wręczyli kwiaty oraz okolicz-
nościowe dyplomy przedstawicielom Zespołu „Dolina Popradu” oraz Pani Krystynie Durlak laure-
atce nagrody „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Stanisław Źrałka – przedstawiciel „Doliny Popradu”
Podziękował Burmistrzowi, Radnym oraz mieszkańcom za zauważenie działalności zespołu. Po-
wiedział, że zespół nie spoczywa na laurach, jest wiele nowych pomysłów i zapewnił, że Piwniczna
i Polska jeszcze nie raz usłyszy o „Dolinie Popradu”.

Ad.3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od
25 kwietnia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r.:

 26  kwietnia odbyło  się spotkanie  z  przedstawicielami  spółki  energetycznej  TAURON.  
W czasie spotkania omówione zostały kwestie obniżenia kosztów energii zużywanej przez
oświetlenie uliczne na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. Tego samego dnia odbyło

1



się spotkanie się z wójtem Rytra panem Władysławem Wnętrzakiem. Rozmawiano m.in.  
o budowie drogi z Głębokiego w kierunku źródełka, drogę tą będzie robiła Gmina Piwnicz-
na – Zdrój, proporcjonalnie kosztami zostanie obciążona Gmina Rytro w zakresie należące-
go do niej odcinka

 29 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piwnicznej – Zdroju odbyło się spotkanie z Sołty-
sami i Osiedlowymi, w celu kontynuacji tradycji docenienia osób pracujących na rzecz na-
szej Gminy. Było ono połączone z ogólnopolskim Dniem Sołtysa, który wypada w dniu 11
marca. Wraz z Zastępcą oraz Przewodniczącym Rady MiG wręczono im pamiątkowe dyplo-
my. W czasie spotkania dokonano również wyboru przewodniczącego Gminnego Koła Sto-
warzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej. Został nim pan Piotr Ciągło – przewodniczący Za-
rządu Osiedla Miasto. 

 3 maja miały miejsce uroczystości 225-ej rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygo-
towane przez MGOK w Piwnicznej - Zdroju. Uroczystość uświetnił m.in. występ Orkiestry
Dętej OSP „Podhale” z Piwnicznej – Zdroju. Oddając hołd bohaterom narodowym złożono
wiązanki  kwiatowe  pod pomnikiem.  W uroczystości  uczestniczył  także  Przewodniczący
Rady.

 5 maja w Muszynie odbyło się spotkanie zorganizowane w celu omówienia projektu pod
nazwą „Uzdrowiska pogranicza polsko – słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy
obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejsco-
wości uzdrowiskowe Doliny Popradu”. W ramach projektu powstaną m.in. elementy małej
architektury,  dopinane są ostatnie szczegóły,  gmina partycypuje w kosztach opracowania
projektu, na Piwniczną - Zdrój przypada ok. 2 mln 700 tys. zł. W ramach tego projektu pla-
nowany jest remont odcinka drogi od Jarzębaków przez Śmigowskie, trasa rowerowa prze-
biegnie przez ul. Kazimierza Wielkiego, Daszyńskiego, odcinek ul. Szczawnickiej od mostu
do zapory, planowano włączyć również odcinek drogi na Wilcze Doły. Będzie również re-
montowana droga od Bacówki na Obidzy do rampy,  od strony drugiej podłączyć ma się
Szczawnica. W projekcie tym biorą udział Bardejov, Stara Lubovna, Szczawnica oraz Zwią-
zek Gmin Krynicko – Popradzkich.

 5 maja w MGOK odbyło się zebranie ogólne Mieszkańców osiedla Miasto w czasie którego
omówione zostały najważniejsze problemy dotyczące tego okręgu.

 10 maja odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa Jerzym Szmitem, Posłem na Sejm RP Arkadiuszem Mularczykiem oraz Wicemi-
nistrem Finansów Wiesławem Janczykiem. Spotkanie to miało na celu omówienie trzech
kwestii, pierwsza z nich to przebudowa zakrętu w Rynku i poszerzenie chodnika, zadaniem
gminy jest przygotować projekt i całą dokumentację, natomiast GDDKiA będzie wykonaw-
cą. Drugie spotkanie dotyczyło naniesienia w projektach na dalsze lata budowy obwodnicy
w Piwnicznej – Zdroju, cały czas trwają dyskusje na ten temat. Rozmawiano również o ga-
zyfikacji Doliny Popradu, w tej chwili trwają ustalenia w tym temacie na szczeblu Minister-
stwa. Obecnie rozpoczyna się budowa gazyfikacji do Szczawnicy, gdzie starano się 10 lat.

 13 maja przyjechał do Piwnicznej Pełnomocnik Zarządu PGNiG Paweł Zygmunt. Na spo-
tkaniu omawiano dalsze kroki jakie należy podjąć w sprawie gazyfikacji. Gmina zaoferowa-
ła pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji oraz wyznaczenia trasy.

 14 maja w MGOK – u odbył się jubileusz 25 – lecia Gazety „Znad Popradu”. W spotkaniu
wziął również udział Przewodniczący Rady. Podziękowano za współpracę m.in. założycie-
lom tej gazety pani Marii Lebdowiczowej oraz pani Barbarze Paluchowej, która przez pra-
wie 25 lat pełniła funkcję redaktora naczelnego. Na dzień dzisiejszy pani Barbara podpisała
rezygnację, nowym redaktorem naczelnym będzie pan Jerzy Wideł.

 15 maja odbyło się doroczne Święto Kwitnącej Jabłoni, gdzie obecny był również Minister
Wiesław Janczyk. Była to okazja do kontynuowania rozmów na temat gazyfikacji oraz prze-
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budowy zakrętu w Piwnicznej – Zdroju. Na takie imprezy przybywają osoby wysokiej rangi,
jest to okazja do załatwienia wielu spraw. 

 2 - 4 czerwca odbył się Kongres Uzdrowisk Polskich w Ciechocinku. Rozmawiano na te-
mat przyblokowania pojawiających się nowych przepisów. Na dzień dzisiejszy wskaźnik
powietrza dla Piwnicznej – Zdroju wyznacza strefa Nowego Sącza, należy ten przepis zmie-
nić tak, aby strefy pomiarowe odbywały się w tych uzdrowiskach, których dotyczą. Rozma-
wiano w jaki sposób podejść do wykonania operatu uzdrowiskowego, jakie firmy mogą go
wykonywać  i  konieczności  wykonania  pomiarów przy użyciu  przyrządów posiadających
certyfikaty.  Z racji  posiadania statusu uzdrowiska Piwniczna – Zdrój ma wiele korzyści,
może aplikować o środki z Funduszu Rozwoju Uzdrowisk oraz otrzymywać dotacje.

 3 czerwca Zastępca Burmistrza Mariusz Lis wziął udział obchodach 10-lecia Stowarzysze-
nia LGD Perły Beskidu Sądeckiego, które odbyły się w ryterskim Hotelu „Perła Południa”.
Gmina korzysta z wielu projektów z tego tytułu dlatego należy w dalszym ciągu wniosko-
wać o środki i utrzymywać z nimi bardzo dobre kontakty.

 5 czerwca odbył się Piknik Ekologicznym przygotowany przez Zespół Szkolno – Gimna-
zjalny w Piwnicznej – Zdroju. Przekazałem mieszkańcom informację, że jest bardzo mało
gmin  uzdrowiskowych  w Polsce,  dlatego należy dbać o to,  aby nasza gmina  była  dalej
uzdrowiskiem,  pamiętając  o niezanieczyszczaniu  środowiska  oraz  edukacji  ekologicznej.
Poprosił, aby na swoim terenie pilnować tego, zgłaszać takie sytuacje nie traktować tego jak
donoszenie. Nie może być przyzwolenia na takie praktyki i reakcja musi być stanowcza bez
względu na skutki. 

 6 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Nasz Dom”.
Problem polega na tym, że Stowarzyszenie otrzymało zapewnienia, że jeśli złoży wniosek to
bez problemu otrzyma dotację na rozwój tego budynku. Jak się okazało sprawa nie jest taka
prosta, nie można się było dogadać odnośnie przekazania budynku. Jak się również okazało
nie ma specjalnego wniosku, ale OPS składa zapotrzebowanie, co pani Dyrektor wykonała.
Pan Kowalczyk wysłał pismo, aby przekazać do Wydziału Polityki odpowiedzi na pytania,
które pozwolą ocenić ten wniosek. Została udzielona dokładna odpowiedź na te pytania  
i okazało się, że gmina nie kwalifikuje się do utworzenia takiego ośrodka i można uzyskać
do 100 tys. zł na adaptację istniejącego budynku. Należy również wykazać, że problemy w
zakresie niepełnosprawności w gminie nie mogą być załatwiane w sąsiednich gminach: Sta-
rym Sączu i Muszynie. Można prowadzić działalność uzupełniająca inne ośrodki, ale trzeba
wykazać różnorodność w stosunku do nich. Pan Kowalczyk powiedział, że są takie powiaty
gdzie w ogóle nie ma tego typu ośrodków, można utworzyć ośrodek wielofunkcyjny o roż-
nego rodzaju działalnościach, ale o tym muszą pomyśleć pomysłodawcy, nie UMiG.

 10 czerwca odbyła się akcja „Jak nie czytam, jak czytam?”, wszyscy zgromadzeni na rynku
czytali, odbiło się to bardzo dobrym echem w mediach. 

 13 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Piwnicznej – Zdroju odbyło się spotkanie z panem
Gerardem Zarębą. Gmina będzie wnioskować o środki unijne w zakresie rozwoju oświaty 
i wspomagania rozwoju nauczycieli. Gmina przystępuje również do projektu związanego  
z podniesieniem poziomu informatyki w ramach świetlic profilaktyczno – wychowawczych.

 22 czerwca Zastępca Burmistrza Mariusz Lis wziął udział w warsztatach dotyczących part-
nerstwa publiczno – prywatnego, ja natomiast uczestniczyłem w konferencji na temat pro-
gramu LIFE, dotyczącego ochrony powietrza w Małopolsce. Program ten otrzymał dofinan-
sowanie z UE, zgłosiło się do niego ponad 56 gmin, województwo otrzymało dofinansowa-
nie. W każdej gminie będą tworzone stanowiska doradców ekologicznych. W tym fakcie
upatruje się szanse, aby taki doradca zarówno edukował mieszkańców jak i miał możliwości
nadzorcze,  sprawdzające i mógł  wnioskować do odpowiednich instytucji  o ukaranie,  czy
upomnienie osób postępujących w sposób zły dla środowiska. Osoba ta będzie zatrudniona
na ½ etatu i zostanie skierowana na studia podyplomowe. 
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 23 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami słowackiego miasta Saris, którzy chcą,
aby gmina weszła do wspólnego projektu transgranicznego. Projekt ten dotyczy budowy mi-
niatury Słowacji. Problem polega na tym, że są to środki na inwestycje, które dla zwykłego
mieszkańca nie ma żadnego znaczenia. 

 24 czerwca  odbyło  się zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kosarzy-
skach, gdzie żegnano absolwentów. Była to piękna uroczystość, szkoła zaczyna coraz lepiej
wyglądać, rodzice bardzo się angażują.

 25 czerwca Przewodniczący Rady MiG Jan Toczek wziął udział w zebraniu przedstawicieli
członków Banku Spółdzielczego, podsumowującym działalność banku. 

Ponadto Burmistrz Zbigniew Janeczek poinformował, że sprawami inwestycji zajmuje się Zastępca
Burmistrza, w tej chwili rozpoczętych jest wiele inwestycji, buduje się wiele dróg, parkingi. Powie-
dział, że Zastępca Burmistrza oraz on sam na bieżąco czuwają nad ich realizacją, sprawdzają, czy
wszystko jest wykonywane zgodnie z ustaleniami.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, ze na ostatnim spotkaniu ze Stowarzyszeniem zostało ustalone, że ponownie przej-
ma oni budynek i zapytała czy taka umowa użyczenia została już podpisana.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z panią prawnik, która ma go reprezentować w kontak-
tach ze Stowarzyszeniem „Nasz Dom”. Powiedział, że pani Maria wzięła ta umowę i próbuje zmie-
nić ją w taki sposób, aby się rozliczać wzajemnie z tego co zostało zrobione, nie chce przyjąć wa-
runków stawianych przez gminę. Powiedział, że jak w przypadku poprzedniej umowy gmina uży-
cza ten budynek, w miarę możliwości będzie pomagać, ale budynek nadal pozostaje własnością
gminy i to ona będzie decydować, co będzie się z nim działo w przyszłości. Poinformował, że moż-
na będzie zapoznać się z tą umową

Ad.3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady w tym informacja o złożonych oświadczeniach
majątkowych.

Jan Toczek - Przewodniczący Rady 
Podziękował wszystkim radnym za założone oświadczenia majątkowe. Powiedział, że uczestniczył
w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Łomnicy Zdroju, gdzie podziękował nauczycielom
za kolejny rok pracy. 
Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu akcjonariuszy Banku Spółdzielczego w Piwnicznej –
Zdroju, którzy podziękowali za współprace z UMiG. Powiedział, że bank otworzył nowy rachunek
w związku z wypłatami z programu 500+. Poinformował, że prezesem nadal jest Antoni Romaniuk,
wiceprezesem Janusz Wojciechowski. 

Ad.5. Oświadczenia Radnych Powiatowych

Marian Dobosz – Radny Powiatowy 
 Poinformował, że w połowie maja miało miejsce spotkanie na drodze powiatowej w Piw-

nicznej w obrębie Kosasrzysk, w którym uczestniczyli pan Tadeusz Szewczyk reprezentują-
cy powiat, pani Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska oraz pani Lidia
Dulak – przedstawiciel UMiG. Powiedział, że dokonano oględzin chodnika wzdłuż drogi
powiatowej,  kierownik pomierzył  ten odcinek,  21 czerwca rozpoczęły się  prace,  zostało
podpisane porozumienie między Burmistrzem a Starostą o modernizacji chodnika. Zwrócił
uwagę, na wykonywany parking przy kościele w Kosarzyskach, dzięki któremu centrum bę-
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dzie bardziej estetyczne. 
 Poinformował, że interpelował do pana Czerwińskiego w sprawie rosnących przy drogach

powiatowych zaroślach i traw, które nie zostały jeszcze wykoszone. 
 Powiedział, że odznaka, którą otrzymała przyznana pani Krystyna Durlak, przyznawana jest

osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i spo-
łecznego rozwoju i  promocji  powiatu  oraz,  których działalność  zasługuje na  szczególne
uznanie. Odczytał krótką notkę biograficzną o laureatce. Powiedział, że wraz z panem Stani-
sławem Sułkowskim zasiadają w kapitule i ze swojej strony wspierali tą kandydaturę. 

 Poinformował, że Gabriela Porębska z Kosarzysk uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych  w Starym Sączu napisała pracę o wpływie narciarstwa oraz kompleksów narciarskich
na otaczającą przyrodę i zajęła 3 miejsce w konkursie na etapie okręgowym. .

 Powiedział, że Starosta Nowosądecki wręczył certyfikaty jakości produktu turystycznego,
które są przyznawane na okres roku tytułem próby, otrzymały je Hotel Piwniczna i SKI Ho-
tel Sucha Dolina. 

 Poinformował, że w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbył się po-
wiatowy konkurs zespołów wokalnych, na którym II miejsce zajął zespół „Blask” ze SP 
w Głebokiem.

 Powiedział o najlepszych absolwentach – sporowcach z terenu Miasta i Gminy Piwniczna –
Zdrój. Poinformował, że wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego został stworzo-
ny regulamin na podstawie, którego nagrodzono pucharami i dyplomami najlepszych absol-
wentów. Odczytał listę nagrodzonych uczniów. 

Stanisław Sułkowski – Radny Powiatowy 
 Zwrócił się o podjęcie współpracy w sprawie budynku Starostwa, gdzie kiedyś było liceum.

Powiedział, że zależałoby mu na wspólnym pozyskaniu środków aby wyremontować ten bu-
dynek. Zaproponował, aby spotkać się i ustalić jakiś plan działania w tej sprawie, zaofero-
wał pomoc w złożeniu wniosku o środki na ten cel.

 Poinformował, że trwa opracowywanie kalendarza imprez sportowych na rok 2016/2017.
Poprosił, o wyrażenie zgody na zorganizowanie niektórych imprez na hali sportowej w Piw-
nicznej – Zdroju. Powiedział, że miło będzie gościć na tej ziemi i promować gminę na za-
wodach sportowych. 

 Powiedział, że dla niego jest to zaszczyt, że może promować ludzi kultury, sportu i turysty-
ki, podziękował panu Marianowi Doboszowi, zapewnił, że jeśli gmina zgłosi swojego kan-
dydata to może liczyć na ich przychylność. Złożył życzenia udanych wakacji.

Marian Dobosz – Radny Powiatowy
Zaprosił na festyn rodzinny w Kosarzyskach 16 lipca w godzinach południowych oraz na Bieg  
i Marsz Piwniczanki w dniu 24 lipca. 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Poprosił o odznaczenie człowieka, który uratował most w Łomnicy Zdroju.

Marian Dobosz – Radny Powiatowych
Powiedział, że ten przypadek nie jest mu znany i trzeba by się było z nim zapoznać. Poinformował,
ze taka osobę mogą zgłaszać instytucje i stowarzyszenia. Powiedział, że w kapitule jest 9 osób, któ-
re podejmują decyzję, następnie Rada Powiatu podejmuje uchwałę. Powiedział, że jeśli osoba ta zo-
stanie zgłoszona to można się temu przyjrzeć. 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Powiedział, ze człowiek ten uratował most kolejowy i bardzo prosi o jego odznaczenie.

5



Stanisław Sułkowski – Radny Powiatowy
Powiedział, że musi zostać złożony i uzasadniony wniosek przez samorząd lub stowarzyszenie. 

Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji „Akcji zima 2015/2016”.
Nie było pytań.

Ad. 7. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie MiG

a) Komendanta Komisariatu Policji w Piwnicznej – Zdroju

Roman Żukiel – Komendant Komisariatu Policji
Omówił sprawozdanie z bezpieczeństwa publicznego w 2015 roku oraz I kwartale 2016, które zo-
stało wcześniej przekazane Radnym (załącznik do protokołu). 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Powiedziała, że w dniu poprzednim toczyła się rozmowa na temat spalania traw, które są koszone,
następnie palone i  dym zanieczyszcza powietrze.  Zapytała,  czy jeśli są takie sytuacje to można
dzwonić i zgłaszać oraz, czy są jakieś mechanizmy policyjne ukarania osób w takich przypadkach. 

Roman Żukiel – Komendant Komisariatu Policji
Powiedział, że obowiązkiem mieszkańca jest zgłaszanie takich spraw i nie można myśleć, że jest to
zawracanie głowy, ponieważ od tego jest policja. Poprosił, aby dzwonić na numer alarmowy, poin-
formował, że nie ma konieczności podawania danych, interwencja będzie podjęta i takie działania
będą karane mandatem. 

b) Komendanta Miejsko – Gminnego OSP
Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, nie było
pytań.

c) Straży Leśnej Nadleśnictwa w Piwnicznej – Zdroju

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że nie ma przedstawiciela Straży Leśnej. Powiedział, że w sprawozdaniu zwrócono
uwagę na bardzo dobra współpracę z Zakładem Leśno – Drzewnym oraz fakt braku przypadków
kradzieży drewna.

d) Sekcji Operacyjnej GOPR Piwniczna – Zdrój

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że nie ma przedstawiciela GOPR, odczytał sprawozdanie, nie było pytań.

Ad. 8. Informacja o stanie obiektów sportowo – rekreacyjnych przed sezonem letnim.

Nie było pytań.

Ad. 9. Informacja na temat oferty spędzania wolnego czasu w Piwnicznej – Zdroju.  

Nie było pytań.
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CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

Ad. 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój za 2015 r.

a) informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok

Radni zapoznali się z informacją, nie było potrzeby odczytywania.

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok

Radni zapoznali się z opinią, nie było potrzeby odczytywania.

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok

Radni zapoznali się z opinią, nie było potrzeby odczytywania.

d) opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok

Radni zapoznali się z opinią, nie było potrzeby odczytywania.

e) dyskusja

Nie podjęto dyskusji.

f) podjęcie uchwały

UCHWAŁA NR XXVI/151/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – przeciw. 

Ad.2. Uchwała ws prawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwnicz-
na – Zdrój za 2015 r.

a)  opinia Regionalnej  Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji  Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia absolutorium

Radni zapoznali się z opinią, nie było potrzeby odczytywania.

b) opinia Komisji Rewizyjnej o w sprawie wniosku o absolutorium

Krzysztof Długosz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Mia-
sta i Gminy Piwniczna – Zdrój za 2015 r. (załącznik do protokołu).
 
c) podjęcie uchwały

UCHWAŁA NR XXVI/152/16 – przyjęto, 11 – za, 1 – przeciw.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poprosiła o nie komentowanie jej decyzji. 
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Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Podziękował Radnym Miasta i Gminy za udzielenia absolutorium. Powiedział, że praca nad tym ab-
solutorium była wspólna, wszystkie działania były uzgadniane i przedyskutowywane. Stwierdził, że
mimo tego, iż czasem były rożne zdania, zawsze dochodzono do kompromisu. Wyraził nadzieję na
jeszcze lepszą współprace. Zapewnił o swojej otwartości i dostępności i powiedział, że liczy na po-
moc w rożnych kwestiach.

Ad. 3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwnicz-
na – Zdrój.

UCHWAŁA NR XXVI/153/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za.

Ad. 4. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i gminy
Piwniczna – Zdrój na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVI/154/16 – przyjęto jednogłośnie, tj. 12 – za.

Ad. 5. Uchwała w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania w ograni-
czonym zakresie odcinkiem drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Granica Państwa na terenie
Gminy Piwniczna – Zdrój w miejscowości Piwniczna – Zdrój.

Alojzy Janur – Radny MiG
Zapytał, czy w tym porozumieniu jest ujęty chodnik na ulicy Daszyńskiego. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poinformował, że chodnik na Daszyńskiego będzie wykonywał powiat. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli chodzi o to porozumienie, dotyczy ono zatoczek autobusowych i muru, który
będzie robiony z GDDKiA. Poinformował, że na temat chodnika na Daszyńskiego są prowadzone
już rozmowy i będzie to robione, ale w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Zwrócił uwagę,
że porozumienie już zostało podpisane i część chodników m.in. na Kosarzyskach jest już wykony-
wane, natomiast dalszy etap to chodnik na ul. Daszyńskiego. 

UCHWAŁA NR XXVI/155/16 – przyjęto jednogłośnie, tj. 12 – za.

Ad. 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poprosiła o przedstawienie na piśmie kosztów remontu tej drogi z podziałem na odcinki należące do
Gminy Piwniczna – Zdrój i Gminy Rytro wraz z długością tych odcinków oraz zakresem prac do
wykonania. 

UCHWAŁA NR XXVI/156/16 – przyjęto jednogłośnie, tj. 12 – za.

Ad. 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Uzdrowiska Piwniczna – Zdrój na
lata 2016 – 2023. 

UCHWAŁA NR XXVI/157/16 – przyjęto jednogłośnie, tj. 12 – za.
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CZEŚĆ III – KOŃCOWA

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

Justyna Deryng – Radna MiG
Złożyła wniosek o włączenie do harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej punktu „Kontrola zleca-
nia i zawierania umów dotyczących prac remontowych, wystawiania faktur oraz opiniowania wyko-
nania usługi przez sołtysów i osiedlowych” oraz do planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodar-
czej kontroli potwierdzającej stan faktyczny.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poprosił o ponowne przeczytanie treści punktu.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Wyjaśniła, że pani Radna prosi o włączenie dodatkowego punktu do harmonogramu i Rada musi
podjąć uchwałę upoważniające Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia takiej kontroli. 

Wniosek poddano pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie, tj. 12 – za.

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Zapytał, jak przebiega wypłata świadczeń z programu 500+.

Katarzyna Lisowska – p. o. dyrektor OPS
Poinformowała  że zostało złożone 886 wniosków z tego 109 zostało przekazane do ROPS ze
względu na konieczność ustalenia koordynacji, wypłacono 3945 świadczeń.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poprosiła o przygotowanie na piśmie sprawozdania z dofinansowania do Izby Muzealnej  wraz z in-
formacją na jakie cele zostały przeznaczone te środki w 2015 roku oraz jakie są propozycje odno-
śnie tej kwoty w 2016 r. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że wszystkie te informacje są umieszczone na BIP – ie.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Powiedziała, że chce ta informację otrzymać na piśmie.

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Zapytała, czy jest możliwość, aby podczas obrad Sesji był mikrofon, ponieważ nic nie słychać. Po-
prosiła , aby zainwestować w nagłośnienie sali. Powiedziała o sesjach zwoływanych na telefon, któ-
re odbywają się bez powiadamiania sołtysów i osiedlowych. Stwierdziła, że jest to pomijanie sołty-
sów i osiedlowych i brak współpracy. Powiedziała, że są realizowane rożne inwestycje, o których
sołtysi i osiedlowi powinni wiedzieć i stwierdziła, że jest to przykre, iż są oni pomijani. Zwróciła
się do Zastępcy Burmistrza zwracając uwagę, że za poprzedniej kadencji zawsze były powiadomie-
nia. Poprosiła również o przesyłanie materiałów w wersji papierowej. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział że sesja była zwołana w nadania zadania dla MZGKiM lub wprowadzenie środków na
osuwisko na Witkowskim. Stwierdził, że nie były to tematy, które, byłyby do do ukrycia. Poinfor-
mował, że wszystkie materiały są dostarczane na czas. 
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poprosił panią osiedlową, aby się nie obrażać, ponieważ otrzymała powiadomienie w piątek, a Sesja
odbyła się w poniedziałek. Stwierdził, że była to sytuacja wyjątkowa. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie sołtysi i osiedlowi mają byc powiadamiani w ta-
kiej samej formie i z takimi samymi materiałami jak radni, a obecnie dostają oni tylko program se-
sji. 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Powiedziała, że nie obraża się jeśli nie otrzyma zawiadomienia pisemnego, ale w interesie Burmi-
strza i Rady MiG jest to, aby osiedlowi i sołtysi byli powiadamiani. Stwierdziła, że jeśli są oni
obecni i wiedzą co się dzieje, mogą dementować to co mówią mieszkańcy, jeśli jest to nieprawda. 

Stanisław Gumulak – Prezes OSP w Piwnicznej – Zdroju
Podziękował za zakup samochodu dla OSP. Poprosił o pomoc w poprawieniu drogi, przy wjazdach
do garaży.

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Odczytała z protokołu z 13 maja 2016 r. fragment wypowiedzi pani Radnej Teresy Dziedzina. Poin-
formowała, że zostało wykonane bardzo dużo dróg, dokończona remiza, plac zabaw koło szkoły,
wieża widokowa na Eliaszówce, odbywa się Bieg Popradzki i wiele innych. 

Na tym zakończono obrady XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój

Jan Toczek

Protokołowała:

Magdalena Źrałka
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