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P r o t k ó ł   Nr 2/ 14  
 

z II Sesji Rady Miasta i Gminy 
w dniu 6 grudnia 2014r. 

 
Ad 1.   II Sesję Rady  Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój prowadził 
przewodniczący Rady Jan Toczek. Poinformował, że II Sesja Rady została zwołana 
przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, w celu złożenia ślubowania przez 
nowo wybranego Burmistrza Piwnicznej – Zdroju. 
W sesji Rady uczestniczyło 13 radnych, nieobecni radni : Marcin Bogaczyk, Witold 
Kaliński. 
Przywitał posła Andrzeja Czerwińskiego, radnych, nowo wybranego burmistrza pana 
Zbigniewa Janeczka i byłego burmistrza pana Edwarda Bogaczyka,  zaproszonych 
gości oraz mieszkańców miasta i gminy. 
Przewodniczący  Rady stwierdził, że będzie się starał sprostać zadaniu. Podziękował 
Radzie poprzedniej kadencji i ustępującym burmistrzom za ich pracę na rzecz miasta 
i gminy Piwniczna – Zdrój. 
 
Ad 2. Pani Danuta Lelito – przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła 
zaświadczenie o wyborze pana Zbigniewa Janeczka na burmistrza Miasta i Gminy 
Piwniczna – Zdrój. 
Złożyła gratulacje nowemu burmistrzowi i podziękowała ustępującej władzy. 
 
Ad 3. Nowo wybrany Burmistrz Zbigniew Janeczek złożył ślubowanie. 
 
‘’ Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój ‘’ – 
Tak mi dopomóż Bóg. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
W swoim wystąpieniu inauguracyjnym podziękował ustępującej władzy, radnym 
poprzedniej kadencji. Stwierdził, że będzie kontynuował zadania rozpoczęte m.in.  
budowę hali sportowej. Nową inwestycją będzie budowa nowego przedszkola ze 
żłobkiem ( szczegółowe wystąpienie burmistrza  stanowi załącznik do protokołu ). 
 
Edward Bogaczyk – były burmistrz 
Pogratulował nowo wybranemu burmistrzowi i życzył aby zrealizował program 
wyborczy. Deklarował współpracę. 
Podziękował za współpracę  mieszkańcom, Radzie poprzedniej kadencji, 
pracownikom urzędu i jednostek podległych. 
 
Panowe Wnętrzak Władysław – wójt gminy Rytro, Marian Dobosz, Marta Adamczyk, 
– radni powiatowi, komendant komisariatu policji w Piwnicznej - Zdroju złożyli 
gratulacje nowemu burmistrzowi i Radzie, podziękowali za współpracę ustępującej 
władzy i radnym. 
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Poseł na Sejm RP Andrzej Czerwiński 
Pogratulował wyboru nowemu burmistrzowi. Stwierdził, że zmiana wyzwala coś 
nowego. Każda zmiana ubogaca. Jestem przekonany, że nowy burmistrz wzbogaci 
rozwój gminy.  Z jego oczu widać, że zrealizuje zamierzone zadania. 
 
Na zakończenie uroczystej sesji Rady wystąpił zespół ‘’ Dolina Popradu ‘’. 
 
 Przewodniczący Rady Jan Toczek zakończył obrady II Sesji Rady. 
 
 
Protokołowała : 
Insp.Rady MiG 
 
H.Diakow 
 
 


