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P r o t o k ó ł  Nr 10 / 15 
 

z X Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
w dniu 9 czerwca 2015 r. 

 
  IX Sesję Rady Miasta i Gminy prowadził Jan Toczek – przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy. 
W sesji Rady uczestniczyło 12 radnych, nieobecni radni : Rusiniak Bronisław, Józef 
Toczek, Włodzimierz Źrałka. 
Sesję Rady dotyczyła zmian w budżecie Miasta i Gminy, w związku z przekazaniem 
dotacji dla OSP Kosarzyska na zakup samochodu, oraz przesunięciem środków w bu-
dżecie na ten cel. 
 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 
 

1. Uchwała w sprawie dotacji dla OSP Kosarzyska. 
 
U c h w a ł a  Nr X / 64 / 15 – przyjęto jedn. tj. 12-za. 
 

2. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy na 2015 r. 
 
U c h w a ł a  Nr X/65 / 15 – przyjęto jedn. tj. 12 – za. 
 
Wolne wnioski : 
 

1. Justyna Deryng – radna miasta 
Prosiła o wykoszenie traw na poboczach ulic na Równi.W parku zdrojowym koło pi-
jalni mszyce opanowały róże, należy wykonać oprysk. Wnioskowała o remont pod-
jazdów na wózki od strony Rynku na Równię,oraz zamontowanie tablic informacyj-
nych do basenów na Radwanowie.  
 

2. Dariusz Świeboda – radny Kosarzysk 
Prosił o wykoszenie traw przy drodze na Suchą Dolinę i posprzątanie śmieci wokół 
wieży widokowej na Eliaszówce. Należy kontrolować quady, które niszczą drogi. 
 

3. Krzysztof Dlugosz – radny Zawodzia. 
Wnioskował o przeprowadzenie rozmów z właścicielami gruntów na Radwanowie, w 
celu poszerzenia drogi. Zmniejszenie wysokości progów zwalniających na Radwano-
wie. 
Ustalono, że insp. MiG Anna Smyda zorganizuje spotkanie z właścicielami 
gruntów, w celu wyrażenia zgody na poszerzenie drogi na Radwanowie. 
 
Lidia Dulak – insp. UMiG 
Wyjaśniła sprawy dot. obniżenia progów zwalniających na Radwanowie. 
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Renata Nowak – dyr. ZMGKiM 
Udzieliła odpowiedzi w sprawie koszenia traw na poboczach dróg, czekają na zamó-
wioną kosiarkę. Zaniedbania wyniknęły z powodu  opadów deszczu.  
 

4. Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Prosiła o ułożenie korytek przy drodze na Witkowskie w kierunku Pancerza oraz za-
bezpieczenie osuwiska na Witkowskiem. 
 
Ustalono, że p. Dulak, Wiceburmistrz, p. Sikorska dokonają przeglądu tej 
drogi. 
 
Aneta Majocha – insp. UMiG 
Omówiła założenia projektu dot. tras biegowo-rowerowych na Kicarzu. Dokumentacja 
będzie dofinansowana w 70% z Małopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego. 
Inwestycja ta będzie realizowana jako subregionalna z innymi gminami. Projekt 58 
tyś – refundacja 33,500 zł. 
 

5. Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Prosił o wykoszenie poboczy dróg w kierunku Bziniaków, wymianę siedzeń na ław-
kach i postawienie koszy. 
 

6. Teresa Ortyl – radna Kokuszki 
Zapytała, czy wniosek do NiK, w sprawie basenów został złożony. 
 
Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Uważa, że złożenie wniosku do NiK wpłynie na złą opinię o gminie. Nie może tak być, 
że jeden radny będzie dominował nad całą Radą, niesprawiedliwe jest twierdzenie, że 
na basenach jest dno. 
 
Justyna Deryng – radna Miasta 
Nie rozumienie działania Rady, skoro cała Rada głosowała za złożeniem wniosku do 
NiK, to trzeba być konsekwentnym do końca. 
 
Włodzimierz Grucela – sekr. MiG 
Odczytał  w n i o s e k  wraz z uzasadnieniem, który będzie skierowany do NiK. 
 
 
Na tym obrady X Sesji Rady zakończono. 
 
Protokołowała : 
Insp. Rady MiG 
 
H.Diakow 
 


