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P r o t o k ó ł  Nr 12 / 15 
 

z XII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdroj 
z dnia 29 lipca 2015r. 

 
  XII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek – prze-
wodniczący Rady. 
Przywitał burmistrzów, radnych powiatowych, radnych miasta i gminy, dyrektorów 
zakładów i jednostek budżetowych, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych 
oraz gości przybyłych na obrady sesji Rady. 
W sesji Rady uczestniczyło 12 radnych, nieobecni radni: Katarzyna Gargula, Marcin 
Bogaczyk, Józef Toczek. 
Przewodniczący Rady odczytał program sesji, do programu nie wniesiono uwag.        
 
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady. 
 

Protokół przyjęto jedn. tj. 12-za.  
 
Ad 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Burmistrz Zbigniew Janeczek, przedstawił sprawozdanie międzysesyjne. 
 

- poinformował, że obsługę prawną urzędu sprawuje spółka prawna z Nowego 
Sącza.Trzech prawników obsługuje naszą gminę tj. wszystkie zakłady budże-
towe (OPS, ZLD, MZGKIM, MGOK, szkoły, przedszkola). Zwiększono pracę 
prawników z 8 godzin na 20 godziny tygodniowo. Jest to dużo tańsza obsługa. 
Poprzednio  prawnicy byli zatrudnieni  w OPS, MZGKiM, UMiG, 

- 29.06. br w Pijalni Artystycznej odbyło się spotkanie z Nadinspektorami Pracy 
z Polski i Słowacji, przedstawicielami GDDiA w sprawie budowy mostu granicz-
nego Polska-Słowacja. Na spotkaniu tym prezentowałem plany budowy ob-
wodnicy miasta, oraz nakręcony film – jak wygląda wjazd do Rynku spod ko-
ścioła i wyjazd z Rynku. Przedstawiona została również promocja miasta i 
gminy, 

- odbyłem spotkanie z właścicielami hotelu na Wierchomli, chcemy wspólnie 
promować gminę, 

- na rzece Poprad odbyły się Mistrzostwa Polski,organizatorem był hotel ‘’ Piw-
niczna’’ i UMiG, 

- opracowujemy program gospodarki niskoemisyjnej, gmina nie posiada takiego 
programu, 

- odbyłem kontrolę inwestycji gminnych ( Eliaszówka, Węgielnik) przed okresem 
gwarancyjnym,  

- odbywały się narady związane z halą sportową,obecnie dokonywane są odbio-
ry przez SANEPID, Straż. Mamy problem z drzewami  przy hali sportowej, liście 
i opadające konary uszkadzają rynny. Problem również istnieje na ul. Kolejo-
wej, drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mogą uszkodzić mienie, 

- 13.07.br.w Muszynie odbyło się spotkanie dot.budowy tras rowerowych w wo-
jewództwie małopolskim. Nie chcemy się zgodzić z trasami, które nam narzu-
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cają. Planujemy wybudować kładkę pieszo-rowerową na wysokości Kokuszki, 
zabiegamy o poparcie w tej sprawie, 

- w Krakowie odbyłem spotkanie w GDDiA, w sprawie budowy muru oporowego 
przy kościele w Piwnicznej-Zdroju wraz z przebudową zakrętu, inwestycja po-
nad 1 mln złotych, jest zgoda konserwatora zabytków, 

- dokończono realizację inwestycji takich jak:droga na Podbukowiec, Kordowiec, 
wykonano plac zabaw na Czerczu i w Łomnicy Zdroju, parking koło kościoła w 
Łomnicy Zdroju,rozwożone są płyty na remonty dróg, gdzie mieszkańcy ukła-
dają je we własnym zakresie, 

- przygotowujemy projekt tras rowerowych w ramach projektu transgranicznego 
Słowacja-Polska.Musimy wyremontować drogę do rampy na Obidzy. Szczanica 
buduje drogę do Obidzy. W ramach tego projektu chcemy wybudować chodnik 
i ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Szczawnickiej, 

- uczestniczyłem w obchodach Święta Policji, podkreślono,że Piwniczna ma naj-
piękniejszy Komisariat  Policji w Małopolsce, 

- odbyły się Dni Piwnicznej i były dobrze przygotowane, atrakcją były występy 
zespołów regionalnych,dobrze świadczy to o gminie, że powstają nowe zespo-
ły i kultywują tradycje regionalne, 

- w Piwnicznej odbędą się dożynki wojewódzkie, gościem będzie biskup Jeż, na 
zakończenie wystąpi zespół Skaldowie,50 tyś zł na tę imprezę przekazuje 
Urząd Marszałkowski, 

 
Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Zapytał, czy z obsługi prawnej urzędu będą mogli korzystać również mieszkańcy. 
 
Burmistrz Zbigniew Janeczek 
Odpowiedział, że nie ma takich zapisów w umowie. 
 
Ad4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyj-
nej. 
 
Jan Toczek – przewodniczący Rady. 
Poinformował, że została uchylona uchwała przez RIO, w sprawie absolutorium 
dla burmistrza MiG. Uchylenie nie rodzi żadnych skutków prawnych, gmina nie 
podjęła uchwały w sprawie absolutorium. 
 
Ad 5. Oświadczenia radnych powiatowych. 
 
1. Marta Adamczyk – radna powiatowa. 
Poinformowała nt. pogotowia ratunkowego.Wojewoda Małopolski zarządził,że po-
gotowie musi zawieźć pacjenta do najbliższego szpitala. Pacjent nie może wybie-
rać sobie szpitala. Dyspozytornia karetek znajduje się w Tarnowie. 
 
2. Stanisław Sułkowski – radny powiatowy 
Poinformował, że odbył się przetarg na budowę szpitala w Krynicy. Koszt budowy 
to 13 mln zł,wyposażenie 5 ml zł. Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce finanso-
wać szpitali, tylko kliniki. Budowa chodnika przy drodze powiatowej – ul. Szczaw-
nicka, może być finansowana w partycypacji kosztów 50/50. 
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3. Marian Ryba – radny powiatowy 
Poinformował nt. pogotowia ratunkowego, w Rytrze Pogotowie Ratunkowe ma 
problemy lokalizacyjne, ale wojewoda wydał zarządzenie, do którego szpitala ma 
być odwieziony pacjent. 
 
4. Marian Dobosz – radny powiatowy 
Podziękował współorganizatorom za przygotowanie ,, Biegu Piwniczanki ”, starto-
wało 195 zawodników. Podczas biegu zbierano środki finansowe na leczenie Mi-
lenki. 
 
5. Łukasz Jarzebak – soltys wsi Łomnica Zdrój 
Prosił o interwencję w sprawie wykaszania rowów, poboczy, czyszczenie przepu-
stów wokół dróg powiatowych. 
 
6. Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Pobocza przy drogach powiatowych są źle wykoszone, trawa ścinana jest tylko  
w połowie i nie jest  zbierana. 
 
7. Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 
Prosił o interwencję, w sprawie remontu drogi powiatowej do Kosarzysk, jest źle 
wykonana widać dziury na drodze. 
 
8. Marian Ryba – radny powiatowy  
Odpowiedział, że będzie interweniował, w sprawie koszenia poboczy, czyszczenia 
rowów przy drogach powiatowych. 
 
9. Stanisław Sułkowski – radny powiatowy 
Stwierdził, że gminna powinna wykonywać koszenie przy drogach powiatowych  
i obciążać rachunkiem powiat za wykonane roboty, tak się dzieje w Muszynie. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
MZGKiM w Muszynie jest spółką i może wykonywać takie zadania. Prosił radnych 
powiatowych o interwencję w sprawie wykaszania poboczy przy drogach powia-
towych, czyszczenia rowów, malowania barierek. W m-cu sierpniu mamy uroczy-
stości kościelne z wizytą biskupa Jeża i wojewódzkie dożynki, bardzo nam zależy 
na estetyce. 
 
Ad 6,7,8,9.  
-   Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta  
    i Gminy Piwniczna-Zdrój, 
-   Informacja nt. funkcjonowania uchwały śmieciowej, 
- Informacja nt. funkcjonowania regulaminu utrzymania czystości  
     i  porządku w gminie, 
- Informacja nt. współpracy międzynarodowej w ramach partnerstwa  
     miast. 
 
Informację przyjęto bez uwag, nie było dyskusji. 
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Ad II.1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy i zmiany 
uchwały budżetowej na 2015 r. 
 
U c h w a ł a  Nr XII / 80 / 15 – przyjęto, 9 – za, 2 – wstrzymujące. 
Nieobecny podczas głosowania Witold Kaliński. 
 
Ad II. 2. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. 
 
U c h w a ł a  Nr XII / 81 / 15 – przyjęto jedn. tj. 11 – za, obecnych pod-
czas głosowania.  
 
Ad III.1 i 2. Interpelacje i wolne wnioski. 
 
1. Justyna Deryng – radna Miasta 
Poruszyła temat cmentarza komunalnego w Piwnicznej-Zdroju. Należy wyznaczyć 
alejki i dojścia do grobów, opracować plan zagospodarowania cmentarza, wywie-
sić cennik za usługi na cmentarzu i w internecie. Wielka biurokracja przy składa-
niu wniosków o środki finansowe  przez Stowarzyszenia. Odczytała pismo Stowa-
rzyszenia „ Łomniczanie ”, proszą  o kwotę 13,500 zł na święto „ Pieroga Łomni-
czańskiego”. 
 
2. Krzysztof Dlugosz – radny Zawodzia. 
Prosił o utwardzenie poboczy drogi z Głębokiego przez Radwanów do basenów 
oraz remont ul. Leśnej na odcinku 30 mb. Przed organizowaniem imprez w muszli 
koncertowej, w łazienkach należy wykosić chwasty między ławkami i naprawić 
usterki na scenie i utrzymywać porządek na plantach. Dlaczego na basenach nie 
jest honorowana „Karta dużej rodziny ”.Bardzo skąpa informacja w gazecie ‘’ Znad 
Popradu ‘’ nt. sprawozdania z sesji Rady. Zapytał, czy informacje o pomocy rodzi-
nom wielodzietnym sporządzone przez ZEAS są zgodne z prawem. 
 
Ad 3. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 
 
- sprawy cmentarza komunalnego – prosił o zwrócenie się w tej sprawie na pi-

śmie, 
- dużo dokumentacji o ubieganie się o środki przez Stowarzyszenia – wymagane 

dokumenty są zgodne z ustawami, my ich nie tworzymy, tak obligują przepisy, 
- dofinansowanie do Święta Pieroga Łomniczańskiego,jeśli gmina ma za wszyst-

ko płacić, to w przyszłym roku Dom Kultury w Piwnicznej-Zdroju będzie orga-
nizatorem, 

- droga od Głębokiego przez Radwanów – zbieramy zgody właścicieli gruntów – 
będziemy umacniać pobocze tej drogi, 

- poinformował, że od 1 sierpnia z wyłączeniem weekendów dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych i gimnazjów będzie mogła korzystać z basenów na Rad-
wanowie przez 3 godziny dziennie, 
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Helena Diakow – insp. MiG 
Odpowiedziała, że informacja nt. sprawozdania z sesji do gazety ‘’ Znad Popradu ‘’ 
jest sporządzana przez p.Barbarę Paluch. Protokół z Sesji Rady jest zawsze 
umieszczany w BiP, po przyjęciu przez radnych.  
 
Renata Nowak – p.o dyr. MZGKiM 
Poinformowała nt. remontu ul.Leśnej, brak jest zlecenia z UMiG, obiekt amfiteatru 
nie jest w gestii MZGKiM, 
                                                                 
Urszula Sikorska – p.o dyr. ZEAS-u. 
Wyjaśniła, że wszystkie dokumenty dot. stypendiów dla uczniów oraz pomocy 
wynikającej z Kart Dużej Rodziny są opracowywane  w oparciu o przepisy ustaw. 
 
Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Prosił o informacje w sprawie budowy ośrodka w Kosarzyskach przez Stowarzy-
szenie ‘’ Nasz Dom ‘’. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Odpowiedział, że temat pomocy finansowej dla Stowarzyszenia ‘’ Nasz Dom ‘’ dot. 
budowy ośrodka w Kosarzyskach zlecił prawnikom. Spotkanie w tej sprawie od-
będzie się 5 sierpnia br. w UMiG. Obiecałem Stowarzyszeniu kwotę 35 tyś zł na 
zakup blachy na dach ze środków gminy, o innej kwocie nigdy nie było mowy. 
 
 
  Na tym obrady XII Sesji Rady zakończono. 
 
Protokołowała : 
Insp. Rady MiG 
 
H.Diakow 

 
 

  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                


