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P r o t o k ó ł  Nr  1/14 
 

z I Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

 
A. Część uroczysta 

 
Ad 1.   I inauguracyjną Sesję Rady Miasta i Gminy prowadził radny senior Witold 
Kaliński. Poinformował, że Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu zwołał I sesję nowo 
wybranej Rady. 
Podjął się pracy nad koncepcją sesji, pojawił się również pomysł, by sesja była 
zwołana po wyborze burmistrza. Rada Gminy jest pracodawcą burmistrza, nie było 
powodu by czekać. Nowa Rada budzi nadzieję  na dobrą współpracę z burmistrzem. 
Przywitał nowo wybranych radnych Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 
pogratulował wyboru, przywitał gości zaproszonych na sesję Rady ( odczytał listę 
zaproszonych gości, która stanowi załącznik do protokołu). 
 
Ad 2. Danuta Lelito – przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej. 
Pogratulowała wyboru nowo wybranym radnym, życzyła  owocnej pracy i aby ich 
praca  przyczyniła się do rozwoju naszej gminy. Przedstawiła informację z pracy w 
Miejskiej Komisji Wyborczej ( informacja stanowi załącznik do protokołu). 
Zaprosiła do wzięcia udziału w II turze wyborów. 
 
Ad 3.  Danuta Lelito – przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
Odczytała  ‘’ Rotę Ślubowania ‘’. Każdy z radnych złożył  ślubowanie wypowiadając 
słowa ‘’ Ślubują – Tak mi dopomóż Bóg ‘’. 
 
Witold Kaliński – radny senior 
Rada musi stworzyć nową jakość pracy, musi myśleć o potrzebach ludzi, którzy nie 
poszli do wyborów. ( szczegółowe wystąpienie stanowi załącznik do protokołu). 
 

W dalszej części sesji Rady orkiestra szkolna odegrała Hymn Polski i dała 
krótki koncert. 
Pierwszą część uroczystej sesji zakończył występ uczennicy Wiktorii Tokarczyk. 
 
Edward Bogaczyk – burmistrz MiG 
Pogratulował wyboru nowej Radzie. 
 
Zbigniew Janeczek –  burmistrza elekt 
Również pogratulował wyboru nowej Radzie . 
 
Marzena Drzewińska – mieszkanka Majerza 
Pogratulowała wyboru nowej Radzie. 
 
Józef Kossowski – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju 
Pogratulował wyboru nowej Radzie. Zaapelował o kompetentnych radnych do Komisji 
Rewizyjnej Rady. 
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B. Część zwykła. 
 
Witold Kaliński – radny senior 
Poinformował, że Komisarz Wyborczy przysłał ramowy program sesji, który może być 
rozszerzony. 
Prosił o przyjęcie rozszerzonego programu obrad sesji Rady. 
 
Program sesji Rady radni przyjęli jednogłośnie tj. 15 – za. 
 
Ad 1. Wybór przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 
 
Adam Musialski -  przewodniczący Rady MiG poprzedniej kadencji 
Poinformował, że rola przewodniczącego Rady jest ograniczona, organizuje i 
prowadzi sesje Rady, współpracuje z Radą i burmistrzem. Przewodniczący Rady ma 
za zadanie, wyciszać, stymulować, kierować Radą  i być ponad podziałami. 
 
Ad 1 a) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 
 
Zgłoszono  kandydatury : 
 

1) Witolda Kalińskiego – wyraził zgodę 
2) Jana Toczka – wyraził zgodę 

 
Ad 1 b) powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
 
Powołano Komisję Skrutacyjna w składzie : 
 

1) Bronisław Rusiniak – przewodniczący 
2) Katarzyna Gargula - członek 
3) Teresa Ortyl – członek 

 
Bronisław Rusiniak – przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół  z 
ustalenia wyników głosowania i stwierdził, że bezwzględną większością głosów na 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy został wybrany  Jan Toczek, otrzymując 11 
głosów.( Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu). 
 
Jan Toczek – przewodniczący  Rady 
Podziękował radnym za wybór i zaufanie, stwierdził, że jest osobą otwartą. Prosił 
radnych z poprzedniej kadencji, by dzielili się swoją wiedzą, wskazówkami. Będzie 
pracował dla dobra miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. 
 
U c h w a ł a  Nr I/1/14 – przyjęto zgodnie z protokołem komisji 
skrutacyjnej. 
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Ad 2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 
 
a) zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego. 
 
Zgłoszono kandydatury : 
 

1) Alojzego Janura – wyraził zgodę na kandydowanie 
2) Teresy Ortyl – wyraziła zgodę na kandydowanie 
 

Powołano komisję skrutacyjną w składzie : 
 

1) Bronisław Rusiniak – przewodniczący 
2) Katarzyna Gargula – członek 
3) Krzysztof Długosz – członek 

 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Bronisław Rusiniak odczytał protokół z ustalenia 
wyników głosowania i stwierdził, że bezwzględną większością głosów na 
Wiceprzewodniczącą Rady Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój została wybrana Teresa 
Ortyl. 
 
U c h w a ł a  Nr I / 2 / 14 – przyjęto zgodnie z protokołem komisji 
skrutacyjnej 
 
Ad 3. Wnioski i sprawy organizacyjne. 
 
Maria Piwowar – radna Hanuszowa 
Pogratulowała  nowo wybranemu przewodniczącemu Rady i wiceprzewodniczącej  
życząc owocnej pracy. 
 
Ad 4. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jan Toczek zakończył obrady I Sesji Rady Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój. 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój 
 

Jan Toczek 
Protokołowała : 
Insp. Rady MiG 
 
Helena Diakow 


