
 1 

Protokół nr 15 / 15  
 

z XV Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 
z dnia 29 września 2015r. 

 

XV Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój prowadził Jan Toczek - prze-
wodniczący Rady. Przywitał Radnych powiatowych, Radnych Miasta i Gminy, burmi-
strzów, dyrektorów jednostek i zakładów budżetowych, sołtysów, przewodniczących rad 
osiedlowych oraz gości przybyłych na obrady Sesji. 

W Sesji uczestniczyło 12 Radnych, nieobecni Bogaczyk Marcin, Gargula Katarzyna, Ka-
liński Witold. 

Przewodniczący odczytał program Sesji, zaproponował zmiany do porządku obrad pole-
gające na wprowadzeniu w części II punktu 4 o treści: 

 

„4. Uchwała w sprawie opinii do wyznaczenia aglomeracji Piwniczna – 
Zdrój.” 

Program Sesji z dodatkowym punktem przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Ad. 2 Przyjęcie protokołów z XIII i XIV Sesji Rady. 

Protokoły przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej: 

W ostatnim okresie odbyło się mnóstwo wydarzeń, w których wraz z Zastępcą oraz 
Przewodniczącym Rady jako przedstawiciele MiG Piwniczna – Zdrój bierzemy aktywny 
udział. 
- 17.08.2015 r. –spotkanie z p. Mendyką w sprawie chodnika na ul. Daszyńskiego. Cze-
kamy na przekazanie drogi. 
- 18.08 – 21.08.2015 – narady, ustalenia i uzgodnienia w sprawie Dożynek z telewizją  
i z MGOK, 
- 21.08.2015 –udział w spotkaniu z Danutą Szaflarską w DK Sokół wraz  
z przedstawicielami MGOK i RZ Dolina Popradu. Jedna z sal otrzymała jej imię. Danuta 
Szaflarska otrzymała Złoty Krzyż Zasługi 
 - 22.08.2015 XVII Wrzosowisko – udział w rozdaniu nagród i w spektaklu Madonny Be-
skidzkie 
- 23.08.2015 Dożynki Wojewódzkie w Piwnicznej – Zdroju, które zgromadziły najwyższe 
władze województwa, powiatu, posłów i senatorów, licznie przybyłych mieszkańców. 
Impreza jest oceniana na najwyższym poziomie. Osiągnęliśmy niesamowite korzyści  
z organizacji Dożynek. 
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- 25.08.2015 Narada Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast z wojewodą Jerzym 
Millerem dot. informatyzacji Urzędów, schetynówki /nabory na przebudowy i remonty 
dróg, usuwanie skutków powodzi/ 
- narady i spotkania dot. otwarcia Hali Sportowo Widowiskowej i odzyskania Vat-u. 
Kompletowanie dokumentów i pozwoleń na użytkowanie Hali oraz proces jej ostatecz-
nego odbioru. Istnieje możliwość wydzierżawienia Hali przez MGOK na okres 10 lat. 
- 24.08.2015 – udział w uroczystym połączeniu międzynarodowego szlaku św. Jakuba  
w kaplicy św. Antoniego na Piwowarówce. 
- 28.08.2015 – Koncert Laureatów 47 Międzynarodowego festiwalu Folkloru Ziem Gór-
skich.  Dolina Popradu zdobyła główną nagrodę „Złotą Ciupagę” po raz drugi. 
- 30.08.2015 – „Koncert na 100 mandolin” zorganizowany przy wsparciu Województwa 
Małopolskiego. P. Antoni Leśniak otrzymał „Złote Jabłko” z rąk przewodniczącego Rady 
Powiatu. 
- 06.09.2015 – przywitanie pociągu Retro na stacji Piwniczna – Zdrój. Przyciągnęło to 
wielu mieszkańców. MGOK promował naszą Gminę rozdając ulotki, foldery,  Dolina Po-
pradu dała krótki występ. II Powiatowy Koncert Orkiestr Dętych OSP. Nasza Orkiestra 
zajęła II miejsce. 
- 12.09.2015 – otwarcie Biegu górskiego w ramach VI Festiwalu Biegowego Forum Eko-
nomicznego. Wszystkie 3 najważniejsze trasy biegów prowadziły przez Piwniczną – 
Zdrój – wspaniała reklama i promocja. Przez Gminę przebiegało ok 1000 uczestników 
oraz przewinęły się osoby towarzyszące tej imprezie. 
- 13.09.2015 – Festiwal Potraw z Pstrąga i Jagnięciny 

- 18.09-20.09.2015 – uroczyste otwarcie Hali Sportowo – Widowiskowej połączone  
z turniejem Piłki Siatkowej Fakro- Cup o Puchar Burmistrza MiG Piwniczna – Zdrój 
- 22 – 24.09.2015 – Kongres Kultury Regionów w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” 
 
Krzysztof Długosz – Radny Zawodzia 
Pytał jakie będą koszty wynajęcia Hali Sportowo – Widowiskowej. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Cennik jest opracowany wkrótce zostanie umieszczony na stronie internetowej. 

Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej 

Udział w Forum w panelu dotyczącym organizacji i finansowania stowarzyszeń  
i organizacji pozarządowych 

Ad. 5 Oświadczenia Radnych Powiatowych 
 

1. Marta Adamczyk – Radna powiatowa 
Od 01.01.2016r. w Piwnicznej – Zdrój zostanie uruchomiona podstacja pogotowia 
ratunkowego. Należy teraz dołożyć wszelkich starań, aby pomieszczenia zostały do-
stosowane i wyremontowane.  
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Od 01.01.2015r mamy wydzielone pomieszczenia po byłym Komisariacie Policji. Tam 
będzie się mieściła podstacja pogotowia ratunkowego. Na dzień dzisiejszy pogotowie 
wyremontuje pomieszczenia na własny koszt. 
 
 



 3 

2. Marian Dobosz – Radny powiatowy 
Zostało złożone pismo do Rady powiatu nt. remontu drogi powiatowej i chodnika  
w Kosarzyskach. Koszt 40 ty. zł. (ok. 300mb). Remont dróg na zasadzie współfinan-
sowania 50/50. Drogi powiatowe i chodnik w Łomnicy – Zdroju. 
Poinformował, że 22.09. 2015 r. dokonano remontu drogi poprzez uzupełnienie 
ubytków na drodze. Trwa nabór na konkurs, twórczość ludowa, kultura, sport – ter-
min do 15.X. Remont drogi do Wierchomli. 

3. Stanisław Sułkowski – Radny powiatowy 
Inwestycje drogowe na terenie MiG Piwniczna – Zdrój – liczymy na podpisanie poro-
zumienia, żeby te inwestycje były realizowane.  
Podziękował Burmistrzowi i Radzie za organizację trzech imprez na Hali Sportowo – 
Widowiskowej w Piwnicznej – Zdroju. 
Rada Społeczna SPOZ – są problemy m. in. dot. podwyżek dla pielęgniarek, problem 
ze szpitalem w Krynicy – Zdroju. 
Życzy Burmistrzowi sukcesów. 
 
Alojzy Janur – Radny Miasta 
Problem braku chodnika ul. Szczawnicka i centrum Kosarzysk. Ludzie uciekają do 
rowu przed przejeżdżającymi samochodami. Przystanek na ul. Szczawnickiej na któ-
rym wysiadają dzieci stanowi niebezpieczeństwo. Od dołu brakuje jakieś 150 mb 
chodnika. 
 
Bronisław Rusiniak – Radny Łomnica – Zdrój 
Zgłasza fatalny stan chodników we wsi Łomnica – Zdrój. Dziękuje za zajęcie się tym 
problemem. 
 
Wiesław Keklak – Sołtys Wierchomli 
Droga powiatowa w Wierchomli nie ma chodnika. Szybkiej interwencji wymaga 
sprawa wyrwy od strony potoku (mur zjechał do potoku i powstała wyrwa w dro-
dze), droga się osypuje i w każdej chwili cały kawałek drogi może osunąć się do po-
toku. Zwraca uwagę na niebezpieczny zakrzaczony zakręt, na którym brak jest wi-
doczności. Może należy wykupić część gruntu prywatnego i usunąć skarpę. 
 
Marian Dobosz – Radny Powiatowy 
Na pewno będziemy zgłaszać ten problem na Sesji Rady Powiatu. Trzeba wybrać 
priorytety do realizacji.  

Ad. 6 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

Informację przyjęto, bez uwag. 

Ad. 7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 

Krzysztof Długosz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał ww. sprawozdanie. 

Ad. 8 Analiza stanu gospodarki odpadami. 

Przyjęto bez uwag. 



 4 

Ad.II.1 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 
funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie 

Uchwała Nr XV/87/2015 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Ad.II.2 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budże-
towej Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na rok 2015. 

Uchwała Nr XV/88/2015 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Bronisław Rusiniak – Radny Łomnica – Zdrój 
Wieś Łomnica – Zdrój  jest poszkodowana przy ustalaniu funduszu sołeckiego na 
2015r. 

Mariusz Lis – Z-ca Burmistrza 
Środki muszą być racjonalnie rozplanowane i wykonane. 

Ad.II.3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Piwniczna – Zdrój 

Uchwała Nr XV/89/15 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Ad.II.4 Uchwała w sprawie opinii do wyznaczenia aglomeracji Piwniczna – 
Zdrój 

Uchwała Nr XV/90/15 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Ad.II.5 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym - Zamakowisko 

Uchwała Nr XV/91/15 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Ad.II.6 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym – w Kosarzyskach 

Uchwała Nr XV/92/15 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Ad.II.7 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  
w trybie przetargu – Piwniczna, Zagrody 

Uchwała Nr XV/93/15 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Bronisław Rusiniak – Radny Łomnica – Zdrój 
W jakim trybie przetargu zostanie sprzedana ww. nieruchomość. 
 
Burmistrz Zbigniew Janeczek 
Odpowiedział, że będzie to przetarg nieograniczony – licytacja. 
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Ad.II.8 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3 

Uchwała Nr XV/94/15 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. 

Ad.III.1 Interpelacje 

Brak 

Ad.III.2 Wolne wnioski 
 
1. Bronisław Rusiniak – Radny Łomnica – Zdrój 
Brak połączeń autobusowych firmy Marpol i Kaczmarczyk w godzinach między 12 a 
14. Prośba o 2 dodatkowe kursy w tych godzinach. 
 
2. Krzysztof Długosz – Radny Zawodzia 
Zbliża się zima należy uzgodnić z osiedlowymi i sołtysami harmonogram, które drogi 
mają być odśnieżane. Jest to ważne, aby uniknąć sytuacji, że część dróg jest pomi-
nięta, źle odśnieżona. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Jestem umówiony z Dyrektorem MZGiKM w celu omówienia odśnieżania dróg gmin-
nych. 
 
Mariusz Lis – Z-ca Burmistrza 
Jeśli chodzi o odśnieżanie jeden kierowca potrafi to zrobić dobrze drugi źle. Prywatni 
też źle odśnieżają, często zdarza się, że brak jest konkurencji do odśnieżania. 
 
Kazimiera Jamrozowicz – Główna Księgowa MZGKiM 
Aby uniknąć sytuacji, że drogi gminne są pomijane należy je zgłosić do odśnieżania. 
 
3. Pan Hnatyszak  
Czy dzieci i młodzież szkolna mogą liczyć na zniżki za korzystanie z Hali Sportowej ? 
 
Mariusz Lis – Z-ca Burmistrza 
Są ulgi ustawowe dla młodzieży do 26 roku życia. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Cennik przewiduje różne karnety, ceny są urozmaicone przystępne dla każdego. 
 
4. Ewa Liber – osiedlowa Kosarzyska 
Prosiła o zamontowanie barierek przy drodze na Niewinną i Cichoniówkę. 
 
Mariusz Lis – Z-ca Burmistrza 
Objeżdżamy z p. Dulak drogi gminne i te najbardziej niebezpieczne zabezpieczamy. 
Są to ważne sprawy, ale niektóre są względnie bezpieczne nie widzę tam bezpo-
średniego zagrożenia. 
 
5. Magdalena Kucaba – mieszkanka Łomnicy - Zdroju 
Prosiła o wsparcie finansowe drużyn harcerskich (bus, wyjazdy dla dzieci). Panie 
drużynowe robią to w charakterze wolontariuszek.  
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Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Dyrektorzy w ramach własnych budżetów szkół muszą wygospodarować środki. 
Gmina nie może udzielić takiego wsparcia w chwili obecnej. 
 
Mariusz Lis – Z-ca Burmistrza 
Wspomniał o tzw. godzinach karcianych, które mają nauczyciele. 
 
6. Lucyna Latała – Zięba – mieszkanka Piwnicznej - Zdroju 
Popiera wniosek p. Kucaby. Mówiła o patriotyzmie i prosiła o wsparcie finansowe 
harcerzy.  
 
7. Bronisław Rusiniak – Radny Łomnica – Zdrój 
Także popiera wniosek p. Kucaby i prosi o wsparcie finansowe harcerzy. 

 

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

 
 

Protokołowała 

Insp. Rady MiG 

Helena Diakow 


