
PROTOKÓŁ nr 31/16

z XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

z dnia 25 listopada 2016 r.

XXXI Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odbyła się 25 listopada 2016 r. o godz.
12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. W Sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Dłu-
gosz Krzysztof, Ortyl Teresa, Źrałka Włodzimierz. Sesję prowadził Jan Toczek - Przewodniczący
Rady.

CZEŚĆ I - WSTĘPNA

Ad. 1. Otwarcie obrad.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Dokona otwarcia obrad Sesji. Przywitał Burmistrza, wójta Gminy Rytro Władysława Wnetrzaka,
radnych, sołtysów i osiedlowych, dyrektorów jednostek budżetowych oraz zaproszonych gości. Od-
czytał porządek obrad Sesji.

Justyna Deryng – Radna MiG
W związku z wątpliwościami, o których rozmawiano na wspólnym posiedzeniu Komisji złożyła
wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 tj. „12. Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu miesz-
kalnego.”

Wniosek poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie.  

Józef Toczek – Radny MiG
Złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 tj. 5. Uchwała w sprawie diet dla przewodni-
czących zarządów osiedli  oraz sołtysów. Poinformował,  że został  upoważniony przez sołtysów  
i osiedlowych do złożenia tego wniosku.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że mogło to zostać zrobione na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 17 listopada.

Wniosek poddano pod głosowanie, 6 – za, 4 – przeciw, 2 wstrzymujące się. Wniosek został odrzu-
cony, ze względu na brak bezwzględnej większości głosów. 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zaapelował, aby radni zachowali taką postawę jak sołtysi i osiedlowy.

Porządek obrad po zmianach poddano pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Ad 2. Ślubowanie nowo wybranej radnej. 

Maria Adamuszek nowo wybrana radna z okręgu Łomnica Zdrój złożyła ślubowanie. Przewodni-
czący Rady Jan Toczek oraz Burmistrz Zbigniew Janeczek złożyli gratulacje, wręczyli zaświadcze-
nie o wyborze oraz wiązankę kwiatową. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że Burmistrz Piwnicznej-Zdroju oraz Wójt Gminy Rytro przygotowali podziękowa-
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nia dla pana Czesława Tomaszewskiego, pana Włodzimierza Źrałki oraz pana Jana Źrałki.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że w ubiegłą sobotę uczestniczył w Powiatowym Zjeździe Straży Pożarnych, na któ-
rym wybrano powiatowe władze oraz uhonorowano najwybitniejszych ludzi Powiatu Nowosądec-
kiego za zasługi dla pożarnictwa zarówno w kontekście ogólnym jak i na terenie swojego działania.
Poinformował, że wspólnie z Wójtem Rytra chce w imieniu swoim oraz mieszkańców podziękować
za pracę. Odczytał treść podziękowania. Wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli listy gratulacyjne
oraz wiązanki kwiatowe. Poinformował, że podziękowanie dla pana Włodzimierza Źrałki zostanie
przekazane osobiście. 

Władysław Wnętrzak – Wójt Gminy Rytro 
Powiedział,  że  również  dołącza  się  do  podziękowań.  Zwrócił  uwagę,  że  strażacy  działają  bez
względu na granice i pomagają tam gdzie zagrożone jest mienie i życie. Wyraził zadowolenie, że
OSP tak dobrze wpisuje się w działalność samorządu. Złożył życzenia zdrowia i dalszego zaanga-
żowania w pracę społeczną.

Jan Źrałka – były prezes OSP w Glębokiem
W imieniu odznaczonych podziękował Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju, Przewodniczącemu Rady,
Wójtowi Gminy Rytro oraz Radzie MiG. Złożył życzenia zdrowia oraz owocnych obrad. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że w dniu jutrzejszym w Gołkowicach odbędzie się Zjazd Sołtysów. Powiedział, że
wraz z dwoma sołtysami z gminy Piwniczna weźmie udział w tej uroczystości. Poinformował, że
sołtysi z Piwnicznej-Zdroju zostali wyróżnieni w plebiscycie „Sołtys Roku”, 4 miejsce zajął Józef
Toczek, natomiast miejsce 5. Wiesław Keklak. Zwrócił uwagę, że na kolejnej Sesji Rady otrzymają
oni podziękowania za pracę na rzecz gminy. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady.

PROTOKÓŁ NR 30/16 z XXX Sesji Rady przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za.

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od
28 października do 25 listopada:

 4 listopada 2016 r. w ramach akcji promującej czytelnictwo, odbyło się w UMiG spotkanie 
z przedstawicielami Przedszkola nr 1, na którym przeczytał przedszkolakom bajki ekolo-
giczne,

 Poinformował, że odwiedził na Latawcowej państwa Polańskich, małżeństwo z 69 – letniem
stażem, składając najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu,

 5 listopada 2016 r. odbyła się spartakiada sportowa świetlic profilaktyczno – wychowaw-
czych zorganizowana przez GKRPAiN w hali widowiskowo-sportowej. Zwrócił uwagę, że
świetlice te są ewenementem. Powiedział, że większość środków z akcyzy alkoholowej wra-
ca w różnej formie do dzieci z terenu gminy, 

 7 listopada 2016 r. odbyło się kolejne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
zorganizowane przez MSTiA w Krakowie. Poinformował, że tematyka paneli dyskusyjnych
dotyczyła przede wszystkim programów operacyjnych wdrażanych przez samorząd Woje-
wództwa.  Powiedział,  że  dokonano analizy składanych  wniosków,  błędów popełnianych
przy ich składaniu oraz problemów związanych z przyznawaniem dotacji, 
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 8 listopada 2016 r. wraz z Zastępcą Burmistrza oraz Komendantem Czesławem Tomaszew-
skim dokonano przekazania jednostkom OSP umundurowania oraz wyposażenia w ramach
akcji „Bezpieczny Strażak w Powiecie Nowosądeckim”, z którego gmina otrzymała dofi-
nansowanie 50/50.Powiedział, że jednostki otrzymały to, na co zgłaszały zapotrzebowanie 
i to, co było im najbardziej potrzebne. Poinformował, że przekazanie to odbyło się dzięki
gościnności OSP Głębokie,

 Poinformował, że wraz z dyrektorem OPS w Piwnicznej-Zdrój uczestniczył w spotkaniu na
temat realizacji projektu „Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym”, który jest skierowany na gminy Piwniczna, Muszyna, Krynica. Powie-
dział, że działanie to zostało w całości przekazane do realizacji Dyrektorowi OPS – Katarzy-
nie Lisowskiej. 

 Powiedział,  że  wraz  z  Przewodniczącym  Rady  Janem Toczkiem reprezentował  UMiG  
w uroczystej akademii zorganizowanej przez uczniów i nauczycieli ZSG w Piwnicznej –
Zdroju okazji 30 – lecia nadania Krzyża Walecznych. Zwrócił uwagę, że impreza była bar-
dzo patriotyczna. Stwierdził, że z osób obecnych na Sesji Rady prawie nikogo nie było wi-
dać, a później mówione jest, że Piwnicznej nic się nie dzieje.

 Poinformował,  że  podczas  pobytu  w  Warszawie  wziął  udział  w  gali  „Sportowa  Polska
2016”,  podczas  której  gmina  Piwniczna-Zdrój  otrzymała  certyfikat  „Sportowa  Gmina
2016”. Powiedział, że wykazane zostały wszystkie imprezy sportowe i inne odbywające się
na terenie gminy wraz z budową hali widowiskowo – sportowej oraz remontami obiektów
sportowych. Poinformował, że w powiece uhonorowana została jeszcze gmina Grybów za
budowę tras biegowych w Ptaszkowej.

 Powiedział, że następnego dnia odbyła się „Krajowa debata o zarządzaniu jakością środowi-
ska w miastach uzdrowiskowych Polski”. Zwrócił uwagę, że do 2019 roku gmina musi wy-
konać operaty uzdrowiskowe,  przepisy są niejasne i  niekorzystne dla  miast  uzdrowisko-
wych, dlatego też toczy się batalia o ich zmianę lub ujednolicenie. Powiedział, że gmina
musi starać się o przedłużenie operatu przynajmniej o dwa lata lub podjąć decyzję o przystą-
pieniu do badania środowiska, inaczej może stracić status uzdrowiska. Zwrócił uwagę, że
gmin uzdrowiskowych jest tylko 50, więc warto dbać o status uzdrowiska.

 19 listopada 2016 r. odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych,
na którym zostali wyróżnieni nagrodzeni na początku Sesji strażacy.

 Poinformował,  że  zostało  zorganizowane  spotkanie  dotyczące  budowy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kosarzyskach, z panią Dyrektor krakowskiego PEFRONU, która za-
poznała się z problemami dotyczącymi tej inwestycji oraz próbowała nakierować z jakich
funduszy gmina może skorzystać. Powiedział,  że na dzień dzisiejszy budynek w Kosarz-
skach wrócił do Stowarzyszenia „Nasz Dom”. Zwrócił uwagę, że w żadnych konkursach  
i projektach nie ma w tej chwili środków na budowę tego typu ośrodka i to jest największy
problem.

 Poinformował, że w dniu poprzednim Zastępca Burmistrza wziął udział w naradzie, która
odbyła się w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej w Nowym Targu i doty-
czyła projektu na drogę na Magóry. Zwrócił uwagę, że być może z tego projektu uda się po-
zyskać fundusze na remont i uzupełnienie drogi na Magóry oraz połączenie ze Słowacją.

Poinformował,  że  wszelkie  informacje  znajdują  się  na  stronie  internetowej.  Zwrócił  uwagę,  że
przez dwa miesiące trwały prace nad budżetem. Zwrócił uwagę, że z dnia na dzień pojawiają się in-
formacje o wnioskach i są bardzo krótkie terminy. Poinformował, że na stronie UMiG znajdują się
ankiety wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie da osób chcących wymienić piece na bardziej
ekologiczne. Powiedział, że pozostałych informacji udziela ekodoradca – Agnieszka Lompart – Po-
rębska, która jest na bieżąco zorientowana w temacie. 
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5. Informacja MZGKiM na temat odśnieżania.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji pani Dyrektor MZGKiM omawiała ten temat.
Stwierdził, że zawsze będą występować problemy, a jedyne, co wiadomo na pewno to fakt, że co
roku spadnie śnieg. Zwrócił uwagę, że logistyką powinien zająć się MZGKiM, nie Rada. Poprosił,
aby zmobilizować do poprawy logistyki

CZĘŚĆ II – PODJECIE UCHWAŁ

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

Justyna Deryng – Radna MiG
Poprosiła  o uwzględnienie prośby radnych, aby dokumentację kanalizacji na Łomnickim oraz na-
wierzchnie na Łomnicy wprowadzić jako konkretne zadania. 

Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że uzgodni z p. Lidią i wyodrębni konkretne zadania. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapewnił, że przy podpisywaniu uchwały sprawdzi, czy zostało to wprowadzone i jeśli tego nie bę-
dzie to uchwały nie podpisze. 

UCHWAŁA NR XXX1/185/16 – przyjęto, 11 – za, 1 – przeciw.

Ad. 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXI/186/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za.

Ad. 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej metody ustalania i stawek opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXX/187/16 – przyjęto, 9 – za, 2 – przeciw, 1 wstrzymujący się.

Ad. 4. Uchwała w sprawie diet radnych.

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Zapytał, jak będzie wyglądała ta uchwała po zmianie.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że będzie to tak jak zostało ustalone, czyli wartości 35% i 75%. 

UCHWAŁA NR XXXI/188/16 – przyjęto, 8 – za, 2 – przeciw, 2 – wstrzymujące się.

Ad. 5. Uchwała w sprawie diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów.

Wiesław Keklak – Sołtys Wsi Wierchomla
Poprosił radnych o głosowanie przeciwko przyjęciu uchwały.
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Justyna Deryng – Radna MiG
Poprosiła o podanie argumenty, dlaczego radni mają glosować na nie. Zwróciła uwagę, że sołtysi 
i osiedlowy byli zaproszeni na posiedzeniu Komisji Budżetowej i nie jest nowością jak stawki te
wyglądały, zostały one wspólnie wypracowane, natomiast w dniu dzisiejszym jest niezadowolenie. 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Poprosiła o przedstawienie protokołu z tego spotkania, tam będzie zapisane, co zostało ustalone. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że spotkanie było nieformalne i nie było protokołowane.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zwróciła uwagę, że skoro było nie formalne to nieformalnie zostało to ustalone.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że państwo osiedlowi i sołtysi sami te stawki wypracowali. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że pani Lucyna Latała – Zięba brała udział w tym spotkaniu.

Stanisława Szkaradek - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Powiedziała, że brak protokołu oznacza, że zostało to nieformalnie zrobione, natomiast protokół po-
winien być ponieważ była zwołana Komisja Budżetowa. 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Powiedziała, że ma nadzieję, że nikt nie wziął diety za to posiedzenie.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, ze nikt nie wziął diety. Powiedział, że radni wyrażą swoje zdanie w głosowaniu.
 
UCHWAŁA NR XXXI/189/16 – przyjęto, 7 – za, 5 – przeciw.

Ad. 6. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

UCHWAŁA NR XXXI/190/16 – przyjęto, 7 – za, 4 – przeciw, 1 – wstrzymujący się. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy musi być bezwzględna większość.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Stwierdziła, że dla osiedlowych była bezwzględna a teraz nie musi.

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Wyjaśnił, że do zmiany porządku obrad wymagana jest bezwzględna większość głosów, natomiast
uchwały zapadają zwykłą większością.

Marcin Bogaczyk – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że jego prośba spełzła na niczym. Powiedział, że wobec wyborców i mieszkańców,
z którymi się spotyka,  którzy borykają się z różnymi problemami, którym często się odmawia  
i mówi, że trzeba zaciskać pasa i wprowadzać oszczędności dziękuje za współpracę i składa mandat
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radnego. 

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Powiedział, że złożenie mandatu powinno nastąpić pisemnie.

Ad. 7. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarządo-
wymi w roku 2017.

UCHWAŁA NR XXXI/191/16 – przyjęto 10 – za, 1 – wstrzymujący się (w momencie głosowa-
nia na sali obecnych 11 radnych).

Ad. 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały – Komisje Rady.  

UCHWAŁA NR XXXI/192/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za (w momencie głosowania na
sali obecnych 11 radnych).

Ad. 9. Uchwała w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” - MŁODÓW-GŁĘ-
BOKIE.

UCHWAŁA NR XXXI/193/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za (w momencie głosowania na
sali obecnych 11 radnych).

Ad. 10. Uchwała w sprawie przejęcia darowizny.

UCHWAŁA NR XXXI/194/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za (w momencie głosowania na
sali obecnych 10 radnych).

Ad. 11. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXI/195/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za (w momencie głosowania na
sali obecnych 10 radnych).

Ad. 12. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 10.

UCHWAŁA NR XXXI/196/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za (w momencie głosowania na
sali obecnych 10 radnych).

Ad. 13. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3.

UCHWAŁA NR XXXI/197/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za (w momencie głosowania na
sali obecnych 10 radnych).

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA

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

Kazimiera Sikorska- Radna MiG
Złożyła interpelację, której treść odczytała (kserokopia stanowi załącznik do protokołu). Poinfor-
mowała, że złożyła skargę do Przewodniczącego Rady dotyczącej opieszałości udzielenia odpowie-
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dzi przez Burmistrza na złożone pismo z dnia 8 lipca 2016 r. Poprosiła o interwencję w tej sprawie 
i zaprzestanie lekceważenia Rady.

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Poprosił o interwencję w sprawie cmentarza komunalnego w Łomnicy Zdroju, na którym w czasie
uroczystości Wszystkich Świętych było straszne błoto. Zaproponował, aby ogłosić nowy przetarg
na usługi lub zmotywować zarządcę, aby przyłożył się do swoich obowiązków.

Maria Piwowar – Radna MiG
Zapytała, jak daleko posunięte są prace związane z przebudową muru kościelnego, ponieważ część
muru już jest rozsypana i może dojść do nieszczęścia. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że termin wykonania dokumentacji został przedłużony z 31 października do końca
roku i jeżeli będzie ona gotowa to GDDKiA obiecała, że przystąpi do przebudowy w ciągu 3 mie-
sięcy. Powiedział, że w tej samej sprawie był w Warszawie i zostało to obiecane. Zwrócił uwagę, że
będą się zastanawiać skąd wezmą środki, ponieważ wszystkie badania wskazują, że na terenie Piw-
nicznej nie ma miejsc niebezpiecznych, ponieważ nie wykazywane są wszystkie wypadki, stłuczki 
i nie ma szans na środki z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Poinformował, że doku-
mentacją zajmuje się pan Marcin Wojtas. Powiedział, że również zwracał uwagę na fakt, że lecą ka-
mienie, ale trzeba czekać na dokumentację. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę na słowa Burmistrza, że nie ma w Piwnicznej miejsc niebezpiecznych ze względu
na zatajanie faktu o kolizjach i stłuczkach i zaproponował,  aby zasięgnąć informacji w firmach
ubezpieczeniowych, które wypłacają na rzecz właścicieli odszkodowania.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że informacje te przekazuje policja i GDDKiA, która sprawdza wszystkie wątki, bada
ruch i wypadki. Stwierdził, że to nie od niego zależy i zdaje sobie sprawę, że np. pod kościołem jest
więcej wypadków.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Zwróciła się z prośbą w sprawie zatoczki na ul. Krakowskiej, informując, że rozmawiała już w tej
sprawie z panem Zastępcą Burmistrza. Powiedziała, że są tam teraz robione przystanki i zapytała,
czy nie można byłoby wykorzystać terenu po lewej stronie jadąc od Piwnicznej na poszerzenie par-
kingu, ponieważ jest to bardzo potrzebne. Poprosiła, aby wziąć to pod uwagę i zagospodarować ten
teren. Poinformowała, że podczas wizyty na Krzemionkach zwracała uwagę na temat asfaltowego
parkingu kolo stacji CPN, aby poszerzyć pobocze koło lasu, aby sprzedawcy kwiatów i zniczy mo-
gli tam stać i zwolnic miej scena parkingu.

Zbigniew Janeczek - Burmistrz
Zwrócił uwagę, że połowa nowego cmentarza jest przeznaczona pod parking. Zwrócił uwagę, że
cmentarz ten nie posiada żadnych dokumentów, dopiero teraz są one przygotowywane, trzeba było
wykonać odrolnienie. Poinformował, że ostatnie dokumenty mają być na początku stycznia i poło-
wa tego terenu będzie przeznaczona pod cmentarz, natomiast druga połowa pod parking. Zwrócił
uwagę, że do kwestii tego terenu o, o którym mówiła pani Radna Sikorska trzeba podejść logicznie
i w miarę środków rozepchać ten teren i utwardzić.
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Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poprosiła,  aby zrobić  to  formie  utwardzenia,  a  nie  parkingu,  ponieważ trzeba  by było  uzyskać
wszystkie pozwolenia.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że byłoby to w formie utwardzenia i poszerzenia, ponieważ na dokumentacje parkingu
trzeba by było czekać dwa lata.

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowej
Poinformowała, że zwracała się już z prośbą w sprawie lampy na ul. Zdrojowej. Powiedziała, że
złożone zostało pismo i Burmistrz obiecał, że lampa będzie wykonana nie później niż w ciągu mie-
siąca, natomiast nie wiadomo, czy wykonywana jest dokumentacja i czy lampa ta będzie. Zwróciła
uwagę, że została zlikwidowana gazeta „Znad Popradu”, ale jest ona w sklepach. Zapytała panią
Dyrektor MGOK jaki jest nakład i koszty oraz ile jest zwrotów, poprosiła o przygotowanie informa-
cji na kolejną Sesję.

Janina Janur – Dyrektor MGOK
Poinformowała, że nakład i koszty się nie zmieniły.

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowej
Poinformowała, że dwa lata temu została powołana komisja, która jeździła po terenie gminy i usta-
lone były prace, które trzeba wykonać na danym osiedlu. Zwróciła uwagę, że w składzie tej komisji
był Zastępca Burmistrza i p. Lidia Dulak. Poinformowała, że przy Łazienkach jest mostek, gdzie
potrzebny jest nasyp, jest tam stromy zjazd i w zimie jest bardzo niebezpiecznie. Zwróciła uwagę,
że miało to być wykonane, ale na razie nic się w tym temacie nie dzieje. Poruszyła sprawę barierek
na ul. Leśnej, przy drodzę na Skorupy i Walczaki, które były wymierzone. Powiedziała, że są one
drewniane i na zakrętach należało by dołożyć barierek drewnianych albo wykonać nowe, ponieważ
w związku z robotami na Kicarzu jest tam bardzo nasilony ruch i może dojść do wypadku. Poprosi-
ła o zwrócenie na to uwagi.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że została zlecona dokumentacja na oświetlenie. Powiedział, że jeżeli jest instalacja
oświetleniowa to nie ma żadnego problemu, ponieważ lampa kosztuje 600 zł, ale w tym przypadku
musi być zlecony projekt, który jest aktualnie opracowywany. Poinformował, że sprawę pilotuje p.
Lidia Dulak, są zabezpieczone środki na ten cel i podjęto decyzję, że będzie to robione, ale proce-
dura i uzgodnienia trwają. Powiedział, że w sprawie mostku i barierek nie wypowiada się, ponieważ
tym tematem zajmuje się Zastępca Burmistrza. Zapewnił, ze przekaże mu tą informację, ponieważ
on jeździ po terenie i planuje wszystkie roboty. 

Stanisława Szkaradek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowej
Zwróciła uwagę, że w tej chwili jest tam bardzo nasilony ruch, samochody jeżdżą w obie strony.
Powiedziała, że byłoby bardzo dobrze gdyby stanął ten wyciąg, ale póki co trzeba chronić miesz-
kańców. 

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Poinformowała, że po raz kolejny zwraca się z prośbą o ujecie w planach źródełka na drodze w kie-
runku Magór. Zwróciła uwagę, że są tam osoby starsze i gdy jest mróz nie mają one jak chodzić.
Zapytała, ile razy ma jeszcze o to prosić. Poinformowała, że otrzymała pismo, w którym było za-
warte, że po wycenie będzie to zrobione, wycena była na 500 zł, kolejne pismo podpisane przez
pana Sekretarza zawierało odpowiedź, że będzie robił to Zakład Leśno – Drzewny. Stwierdziła, że

8



to źródełko wypływa na środku drogi i to wstyd, żeby gminę nie było stać na zrobienie tego. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał na ten temat, zostanie to ujęte tylko nie podejmo-
wano decyzji do momentu wprowadzenia zmian do budżetu na dzisiejszej Sesji. Powiedział, że zo-
stanie to zlecone, ale problem tkwi w czym innym, ponieważ na tej drodze pewne osoby m. in. pan
Foryś chcą ciągle coś robić. Zwrócił uwagę, że w poprzednik roku gmina dała ok. 1500 płyt i napi-
sany jest projekt na tą drogę.

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Poprosiła, aby zrozumieć, że ludzie muszą tamtędy chodzić, a jak będzie mróz to nie dojdą. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że problem jest taki sam jak na każdej drodze, ponieważ źródła są wszędzie. 

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Powiedziała, że tam źródełko jest na środku drogi, poprosiła, aby podjechać i zobaczyć.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zapewnił, że zostanie to zrobione. Powiedział, że chce zmusić Zakład Leśno – Drzewny, aby popra-
wił drogę po zwózce drewna.

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska 
Powiedział, że gdy były dostarczane płyty, obsunęło się auto, które je wiozło, wpadło tam i od tego
czasu jest problem w tym miejscu, ponieważ zatkane zostało odwodnienie. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że nie byłoby problemów, gdyby droga nie była robiona.

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Zwróciła uwagę, że ta,m tez mieszkają ludzie.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Zwrócił uwagę, że gdy robi się drogę, to jedno się poprawia, ale inne się niszczy. Zwrócił uwagę, że
ostatnio był pożar i teraz trzeba naprawiać drogę.   

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Poinformowała, że w minioną środę spaliły się w całości zabudowania gospodarcze państwa Sta-
wiarskich, natomiast od ognia zajęła się ściana starego domu,potrzaskane są szyby. Powiedziała, że
rozmawiała już w tej sprawie z Burmistrzem, który uruchomił już pierwsze działania, ponieważ nie
maja oni prądu. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poinformował, że dzisiaj będzie tam pan Paprota, który oszacuje szkody i wykona to. Powiedział,
że rozmawiał z panią Katarzyną Lisowską w sprawie zapłaty za doprowadzenie energii elektrycznej
do budynku mieszkalnego. 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG
Zaprosił na dzień 8 grudnia br. wszystkich radnych, sołtysów i osiedlowych na spotkanie w sprawie
projektu budżetu.
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zaproponował, aby najpierw spotkała się Komisja Budżetowa i zaopiniowała projekt budżetu, po-
nieważ nie ma jeszcze opinii RIO. 

Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że opinia powinna być ok. 15 grudnia.

Wiesław Keklak – Sołtys Wsi Wierchomla
Powrócił do tematu odśnieżania, zwracając uwagę, że Sołectwo Wierchomla w poprzednich latach
było zadowolone z realizacji tego przez MZGKiM, ponieważ zakład reaguje jak należy. Powiedział,
że również współpraca z Burmistrzami układa się dobrze, jest natychmiastowa reakcja na wszystkie
telefony i wnioski. Zwrócił uwagę, że fakt, iż nie wszystko zostaje załatwione trzeba zrozumieć.
Podziękował Burmistrzowi zgłoszenie do plebiscytu „Sołtys Roku”.

Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk
Powiedział, że jest zaskoczony, iż zostały przegłosowane podwyżki. Powiedział, ze w takiej sytu-
acji zostanie ogłoszone referendum dla Burmistrza i radnych, którzy głosowali za podwyżkami.

Na tym zakończono obrady XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

       Jan Toczek

Protokołowała
Magdalena Nieć
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