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PROTOKÓŁ nr 20/16 

 

z XX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

w dniu 29 stycznia 2016 r. 
 

XX Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój prowadził Jan Toczek – Przewod-

niczący Rady. W Sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Długosz Krzysztof, Gargu-

la Katarzyna, Kaliński Witold. 

 

Ad. I. 1. Otwarcie obrad Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jan Toczek dokonał otwarcia obrad Sesji, przywitał Burmi-

strzów, Radnych Miasta i Gminy, dyrektorów jednostek budżetowych, sołtysów, przewodni-

czących zarządów osiedli oraz przybyłych gości. 

W dalszej kolejności przedstawił porządek obrad Sesji. 

 

Justyna Deryng – Radna MiG 

W związku z ustaleniami dokonanymi na wspólnym posiedzeniu komisji Rady zaproponowa-

ła zdjęcie z porządku obrad w części II pkt 4 tj. Uchwała w sprawie sprzedaży działki.  

 

Wniosek poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 9 – za, 2 – wstrzymujące się - wniosek został przyjęty. 

 

W części II – PODJĘCIE UCHWAŁ wykreśla się punkt „4. Uchwała w sprawie sprze-

daży działki”. 

 

Program Sesji po zmianach przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. I. 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady. 

 

Protokół przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. I. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

 

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej: 

 

- 21 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architek-

tonicznej w związku z wydaniem opinii w sprawie „Analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój” w zakresie dotyczącym „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna 

– Zdrój” z roku 2000 oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po 

wydaniu negatywnej opinii Komisja zawnioskowała o ponowne przedstawienie do zaopi-

niowania poprawionej analizy w późniejszym terminie. 

 

- 1 stycznia 2016 r. dzięki staraniom moim, mojego zastępcy, Przewodniczącego Rady 

Jana Toczka oraz Radnych Rady Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju wznowiła dzia-

łanie Podstacja Pogotowia Ratunkowego z Nowego Sącza. Pełni ona dyżur codziennie  

w godzinach 7:00 – 19:00. 
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- 2 stycznia 2016 r. na osiedlu Witkowskie wybuchł pożar. Dzięki szybkiej akcji straża-

ków udało się ocalić płonący dom. Zostałem poinformowany o całym zdarzeniu i udałem 

się na miejsce celem dokonania oględzin budynku. Dodam, iż pożar został zauważony 

przez jednego ze strażaków OSP Kosarzyska, który przejeżdżając w pobliżu zauważył 

dym wydobywający się spod dachu i zaalarmował naczelnika OSP w Głębokiem. Gmin-

ny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał poszkodowanej rodzinie kwotę około 3000 ty-

sięcy złotych na zakup materiałów budowlanych. Poszkodowana rodzina nie jest podo-

piecznym OPS i nie chciała większego wsparcia. Prace remontowe zostały wykonane za 

darmo przez p. Michała Dziubińskiego z Wierchomli. 

 

- 6 stycznia 2016 r. odbył się charytatywny turniej piłki halowej„Królowie Dzieciom” –. 

Rozgrywki odbyły się na Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Krynickiej 2.  

W szranki o koronę króla Baltazara stanęło 12 drużyn męskich reprezentujących m.in. 

Piwniczną – Zdrój, Nowy Sącz, Trzetrzewinę, Rzeszów i Kielce. Oprócz rozgrywek spor-

towych widzowie, którzy do ostatniego wolnego miejsca wypełnili trybuny piwniczań-

skiej hali, mogli wziąć udział w aukcji charytatywnej, z której całkowity dochód został 

przeznaczony na rzecz organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci z Domów Dziecka. 

Na ten cel zostały również przeznaczone pieniądze zebrane od drużyn w ramach tak zwa-

nego „wpisowego”. Licytowane przedmioty zostały ofiarowane m.in. przez Mirosława 

Szymkowiaka, Justynę Kowalczyk, Kamila Stocha oraz Kluby: Legii Warszawa, Lecha 

Poznań, Cracovii i wielu innych. Impreza była transmitowana przez TVP 3 i TVP Kra-

ków. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 

- 6 stycznia 2016 r. wziąłem udział w pożegnaniu p. Jana Gładysza, który po 38 latach 

pracy jako taksówkarz w Piwnicznej – Zdroju przeszedł na emeryturę. W dowód uznania 

za wieloletnią pracę wręczyłem p. Gładyszowi pamiątkowy grawer. 

 

- 10 stycznia 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze w OSP Kosarzyska. 

W wyniku głosowania urząd prezesa powierzono dotychczasowemu prezesowi Adamowi 

Musialskiemu. Naczelnikiem jednostki został wybrany Jan Jarzębak. Wyłoniony został 

również nowy Zarząd OSP oraz Komisja Rewizyjna jednostki. 

 

- 10 stycznia 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Łomnica – 

Zdrój. W wyniku głosowania urząd prezesa powierzono dotychczasowemu prezesowi Jó-

zefowi Jarzębakowi. Naczelnikiem jednostki został wybrany Stanisław Wnęk. Wyłonio-

ny został również nowy Zarząd OSP oraz Komisja Rewizyjna jednostki. 

 

- 13 stycznia 2016 r. wziąłem udział w spotkaniu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych z grupą 40 rodziców, których dzieci wyrazi-

ły chęć wzięcia udziału w zimowisku w formie półkolonii. Odbywa się ona w dni robo-

cze okresu ferii zimowych roku szkolnego 2015/2016. Główne założenia zimowiska: na-

uka bezpiecznej jazdy na nartach, popularyzacja dyscypliny sportowej narciarstwa zjaz-

dowego, rozwijanie w dzieciach zainteresowania sportami zimowymi, zagospodarowanie 

czasu wolnego czynnymi formami wypoczynku. Zimowisko zorganizowane zostanie 

przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój oraz Stacji Narciarskiej 

„Dwie Doliny” w ramach projektu „Jeżdżę z głową” realizowanego przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Ponadto staraniem Gminy 

wszystkie dzieci z terenu Miasta i Gminy miały w czasie ferii zapewnione promocyjne 

karnety upoważniające je do skorzystania z oferty Hali Widowiskowo – Sportowej, lo-
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dowiska i ścianki wspinaczkowej. We współpracy ze stacją narciarską Dwie Doliny zao-

ferowaliśmy im również „Scool karnet” w ramach którego 3 godziny jazdy na nartach 

kosztowały jedynie 15 zł. 

 

- 13 stycznia 2016 r. spotkałem się z Przewodniczącym os. Miasto p. Piotrem Ciągło,  

z którym omówiłem i wybrałem ofertę opracowania projektu przebudowy i modernizacji 

ulic: Kazimierza Wielkiego, Marciszewskiego, Źródlanej i 3-go Maja. Na dzisiejszej Se-

sji zostaną przesunięte środki na ten cel ponieważ koszt opracowania wynosi 98 tys.  

a w budżecie brakowało 70 tys. zł. 

 

- 15 stycznia 2016 r. odbyło się Spotkanie z przewodniczącymi osiedli i sołtysami doty-

czące m.in. zasad segregacji odpadów, funduszu sołeckiego i budowy kanalizacji. Obecni 

na spotkaniu zostali poinformowani o konieczności terminowego rozliczania inwestycji 

w ramach Funduszu Sołeckiego (do 10 grudnia każdego roku). Wraz z moim Zastępcą 

zaapelowaliśmy do obecnych na spotkaniu o szczególną troskę o ekologię, m.in. poprzez 

edukowanie społeczności lokalnej o szkodliwości spalania w piecach domowych odpa-

dów oraz o niebezpieczeństwach związanych z wypuszczaniem do rzek i potoków ście-

ków domowych i gospodarczych. Zostały również omówione zasady dostarczania zawia-

domień dotyczących nowego systemu oddawania śmieci oraz dostarczania nakazów po-

datkowych. 

 

- 16 stycznia 2016 r. o godzinie 15:00 na rynku w Piwnicznej – Zdroju odbyła się manife-

stacja przeciwko przyjmowaniu imigrantów, zorganizowana przez działaczy Młodzieży 

Wszechpolskiej oraz Narodowców. Pozytywną decyzję w sprawie organizacji pikiety 

wydałem panu Piotrowi Majosze, który dopełnił wszelkich formalności związanych  

z przygotowaniem manifestacji. Mimo wygłaszanych haseł i treści o charakterze antyi-

migracyjnym pikieta miała charakter pokojowy. W jej trakcie przedstawiłem pismo 

otrzymane dzień wcześniej z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w którym zapewniono 

mnie, iż ewentualni imigranci lokowani w DW Beskid mieli pochodzić z terenów Ukrai-

ny i dawnego Związku Radzieckiego. Wraz ze mną w ramienia Urzędu  

w manifestacji wzięli udział: Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jan Toczek oraz kil-

ku radnych. 

 

- 16 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo – wyborcze w OSP Głębokie. 

W czasie spotkania pożegnano ustępującego z urzędu prezesa OSP pana Jana Żrałkę. Je-

go miejsce zajął Włodzimierz Żrałka. Funkcję Naczelnika OSP powierzono Szymonowi 

Cyconiowi. Wybrany został również nowy Zarząd OSP oraz Komisja Rewizyjna jednost-

ki. 

 

- 18 stycznia 2016 r. w Wierchomli Małej na stokach Stacji Narciarskiej Dwie Doliny 

rozpoczęło się zimowisko „Jeżdżę z głową” organizowane przez Gminną Komisję ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przy wsparciu środków finan-

sowych Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Szczegóły przebiegu są dostępne na 

stronie internetowej Urzędu. 

 

- 20 stycznia 2016 r. w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  

w Piwnicznej – Zdroju odbyła się kolejna Bitwa Breakdance. Współorganizatorem wyda-

rzenia była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma-

nii. Widowisko zgromadziło ponad 70 uczestników m.in. z Piwnicznej – Zdroju, Łomni-

cy Zdroju, Nowego Sącza, Barcic i Trzetrzewiny. Na zakończenie wraz z dyrektorem 
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MGOK Janiną Janur oraz trenerem Piotrem Doboszem wręczyłem zwycięzcom pamiąt-

kowe puchary i dyplomy. 

 

- 20 stycznia 2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu z p. Marią Wiatr (specjalista ds. prze-

prowadzania audytu), z którą ustaliłem zakres czynności gminnych podlegających audy-

towi w roku 2016. Są to m.in.: fundusz socjalny we wszystkich jednostkach Gminy oraz 

zagadnienia dotyczące funkcjonowania MGOK i wszystkich podległych mu obiektów. 

 

- 21 stycznia 2016 r. wziąłem udział w XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – 

Zdrój, zwołanej przez Przewodniczącego Rady Jana Toczka. W czasie obrad podjęta zo-

stała Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji 

określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Poprawa Gospodarki Wodno 

– Ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój” oraz akceptacji założonych  

w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem 10 głosów za do 1 głosu wstrzymującego się. Jeżeli 

decyzja o dofinansowaniu zadania będzie rozpatrzona pozytywnie w latach 2017 – 2018 

wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna na oś. Borownice, na Międzybrodziu oraz roz-

budowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Piwnicznej – Zdroju.  

 

- 22 stycznia 2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem MGOK panią Janiną Janur  

w sprawie wyjazdu zespołu Dolina Popradu na koncert do Sokółki. Sokółka jest miastem 

partnerskim Piwnicznej – Zdroju. Wraz z Doliną Popradu jedzie również p. Janina Janur, 

zespół będzie brał udział w uroczystościach, natomiast Gmina Sokółka pojawi się rów-

nież ze swoim dorobkiem artystycznym na Dniach Piwnicznaj. 

 

- 22 stycznia 2016 r. wraz z panią Anetą Majochą uczestniczyliśmy w spotkaniu w spra-

wie konkursu „Modelowa rewitalizacja miast” ogłoszonego przez Ministerstwo Infra-

struktury i Rozwoju”. Gmina przystąpiła do niego w roku 2015.  Celem konkursu jest 

wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w pro-

cesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitali-

zacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu pro-

gramy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględnia-

jący elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty 

dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących 

własne projekty rewitalizacyjne. W I etapie została przygotowana  i złożona  do Minister-

stwa fiszka projektowa, która w sposób syntetyczny opisywała pomysł na projekt i pro-

ponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa zawierała zarówno propo-

zycje w zakresie programu rewitalizacji jak i modelowych działań pilotażowych. Piw-

niczna-Zdrój (jak i pozostałe 55 miast z całego kraju) w I etapie nie otrzymały  żadnych 

środków finansowych tylko wsparcie merytoryczne (szkolenia, wsparcie eksperckie)  

w zakresie opracowywania GPR i przeprowadzania procesu rewitalizacji wg. nowej 

ustawy oraz   możliwość złożenia pełnego wniosku o przyznanie dotacji opracowanego 

na bazie przygotowanej fiszki.  Pełny wniosek o przyznanie dotacji wysłany został  

28.01.2016r.  Dofinansowanie otrzyma tylko 20 miast. 

 

- 25 stycznia 2016 r. częściowemu spaleniu uległ budynek należący do p. Franciszka Bar-

nowskiego na oś. Błankowa. Oględzin pogorzeliska dokonała komisja w składzie: Bur-

mistrz Zbigniew Janeczek, Marcin Wojtas, Przewodnicząca Osiedla Kosarzyska Ewa Li-

ber, Franciszek Barnowski – poszkodowany, Andrzej Porębski – wykonawca prac re-

montowych. W wyniku pożaru spaleniu uległo część dwóch ścian, fragment dachu  
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i podłoga w okolicy pieca. Koszt remontu ma oszacować wykonawca prac, tak jak  

w przypadku Młodowa pojawiła się firma, która za darmo wyremontuje ten budynek. 

OPS przeznaczył kwotę prawie 3000zł na materiały budowlane. 

 

- 25 stycznia 2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu Parlamentarzystów i Samorządowców 

Ziemi Sądeckiej  z Wojewodą Małopolskim Józefem Pilchem. Odbyło się ono  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Głównym tematem spotkania były sprawy 

ważne dla regionu, w tym odtworzenie w Nowym Sączu dyspozytorni pogotowia ratun-

kowego oraz laboratorium Sanepidu, które zostały zlikwidowane w czasie kadencji po-

przedniego wojewody Jerzego Millera. Józef Pilch zapewnił nas, że do tematu powróci 

po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży 

 

- 26 stycznia 2016 r. w porozumieniu z Dyrektorem Biegu Popradzkiego Marianem Do-

boszem oraz przedstawicielem Polskiego Związku Narciarskiego Wojciechem Gaworem 

pojąłem decyzję o odwołaniu Biegu Popradzkiego, który miał odbyć się w niedzielę 31 

stycznia. Decyzja została podjęta po oględzinach trasy biegowej, która – w związku z do-

datnią temperaturą – nie nadawała się do organizacji imprezy. Przy sprzyjających warun-

kach atmosferycznych Bieg odbędzie się 23.02 lub 28.02.2016 r. 

 

- 27 stycznia 2016 r. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna po zapoznaniu 

się ze skorygowanym opracowaniem „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzen-

nym Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój” zaopiniowała go pozytywnie, będzie on podda-

ny dalszemu biegowi. 

 

- 27 stycznia 2016 r. na mój wniosek Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jan Toczek 

zwołał zebranie Radnych Rady z przedstawicielami Stowarzyszenia Nasz Dom. Wraz  

z ze mną uczestniczył w nim mój Zastępca Mariusz Lis, adwokat Magdalena Szot oraz 

przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy. Spotkanie dotyczyło ustalenia harmonogramu 

prac komisji, której głównym zadaniem będzie doprowadzenie do przejęcia przez Gminę 

budowanego w Kosarzyskach ośrodka dla osób niepełnosprawnych. W czasie spotkania 

omówione zostały szczegóły procedury związanej ze zmianą nazwy zadania w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Sączu z obecnej na „Rozbudowa i przebudowa części budynku 

szkoły na potrzeby ośrodka wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób nie-

pełnosprawnych”. Po przejęciu zadania Gmina będzie się starać o przyznanie środków na 

dokończenie i wyposażenie tego obiektu najpóźniej do 31 grudnia roku bieżącego.   

 

Ponadto Burmistrz poinformował, iż Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój uczestniczy  

w partnerskim projekcie z gminami: Muszyna, Rytro, Stary Sącz, Krynica Zdrój, Szczawnica, 

Mniśek, Stara Lubovna, Bardejov w ramach projektu flagowego w Programie Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja pn. „UZDROWISKA POGRANICZA POL-

SKO-SŁOWACKIEGO JAKO ROZPOZNAWALNY W SKALI EUROPY OBSZARY RE-

ALIZACJI TURYSTYKI ZDROWOTNEJ – ETAP I – BUDOWA PETLI ROWEROWEJ 

ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWE DOLINY POPRADU”. Wnioskodawcą 

jest Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu”. Projekt został pozytywnie zarekomen-

dowany pod względem formalnym. Wierzymy, że także kolejny etap będzie dla nas pozytyw-

ny. Na terenie gminy Piwniczna - Zdrój w ramach projektu zaplanowano następujące działa-

nia inwestycyjne w zakresie budowy/poprawy przebiegu pętli rowerowej (całkowita długość 

241 km):  18,061 km – odcinek po istniejących drogach wymagający poprawy (nakłady na 

znakowanie i mała architekturę), 3,019 km – odcinek po istniejących szlakach ( nakłady re-
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montowe oraz znakowanie i małą architekturę) ok. 2 km odcinek na Obidzy, ok. 400 m odci-

nek Jarzębaki – Zabanie, ok. 600m ul. Kazimierza Wielkiego, 0,92 km – odcinek wymagający 

przebudowy – Aleja Czercz na ul. Szczawnickiej Wspólny projekt zakłada również opraco-

wanie systemu jednolitej informacji turystycznej zarówno w postaci zaprojektowania i wyko-

nania samoobsługowych kiosków informacyjnych jak i poprzez przygotowanie aplikacji na 

urządzenia mobilne. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowany został także projekt EU-

ROWELO, którego szczegóły zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady. 

W związku z prośbą o informowanie Rady o wszystkich pismach wpływających z prokuratu-

ry dotyczących basenów na Radwanowie, odczytał pismo z dn. 26 stycznia 2016 r. (załącznik 

do protokołu). 

 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG 

Zapytał czy wszystkie wnioski obywateli w sprawie zagospodarowania terenu został pozy-

tywnie zaopiniowane. Poinformował, że Zastępcą Naczelnika został Sołtys wsi Łomnica Pan 

Łukasz Jarzębak.  

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poinformował o spotkaniu z wojewodą, burmistrzami i posłami na którym zasygnalizowano 

problem obwodnicy, przebudowy zakrętu oraz rynku. Wojewoda w najbliższym wolnym ter-

minie odwiedzi Piwniczną i zostanie zapoznany z tematem. Poinformował, że sprawą zainte-

resowała się także Telewizja Kraków, która dzisiaj przeprowadziła z nim wywiad i w tej 

chwili przygotowuje materiał filmowy z ulic miasta.  

 

Ad. I. 4. Oświadczenia radnych powiatowych. 

 

Marian Dobosz – Radny powiatowy 

- Powrócił do tematu drogi wojewódzkiej. Poinformował, że 3 grudnia zostało wystosowa-

ne pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym w imieniu mieszkańców gmin Kry-

nica, Muszyna, Piwniczna – Zdrój i Rytro zwrócił się z prośbą o modernizację drogi wo-

jewódzkiej nr 971 na odcinku Wierchomla Wielka – Zubrzyk. W piśmie zaznaczył, że 

droga ta jest bardzo zniszczona co stwarza niebezpieczeństwo i może doprowadzić do 

pogorszenia stanu technicznego pojazdu.  Poinformował, że 30.12 otrzymał odpowiedź  

w której Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że zadanie uchwałą sejmiku zostało 

wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich i w roku 2016 planowana jest mo-

dernizacja drogi między Wierchomlą Wielką a Zubrzykiem na odcinku ok. 2 km. 

- Podał informację o otwieranych przez Zarząd Powiatu punktach nieodpłatnych porad 

prawnych na terenie powiatu nowosądeckiego. Powiedział, że mieszkańcy będą mogli li-

czyć na darmowe porady z zakresu prawa pracy, działalności gospodarczej, prawa karne-

go, prawa administracyjnego. 

 

Marian Ryba – Radny powiatowy 

- Poinformował o spotkaniu z wojewodą Jerzym Pilchem, na którym obecni byli parlamen-

tarzyści oraz burmistrzowie z terenu powiatu. Podjęto temat priorytetowy dla Piwnicznej, 

czyli budowę obwodnicy. Rozmawiano także o powrocie dyspozytorni pogotowia do 

Nowego Sącza. Poinformował, że Pogotowie Sądeckie podlega szpitalowi w Nowym 

Targu, który decyduje o jego sprawach i gdzie płacone jest corocznie 50 000 zł. Zapewnił 

o staraniach zmiany tych kwestii w bieżącym roku w celu uniknięcia tragicznych pomy-

łek podczas wysyłania karetki pogotowia. 



 7 

- Poruszył także istotną kwestię powrotu SANEPID – u do Nowego Sącza. Poinformował, 

że Wojewoda zapewnił o zainteresowaniu się ta sprawa w najbliższym czasie. 

- Poinformował również o planowanym powrocie Karpackiego Oddziału Straży Granicz-

nej do Nowego Sącza. Stwierdził, że zajęcie się tą sprawą jest bardzo ważne ze względu 

na zagrożenie lokalizacją uchodźców. 

- Poinformował również o istotnej sprawie budowy „Sądeczanki” z Brzeska do Nowego 

Sącza oraz poprowadzeniu szlaku dla samochodów ciężarowych przez krzyżówkę koło 

Krynicy, aż do przejścia ze Słowacją w Muszynce. Powiedział, że na ten cel są już za-

bezpieczone środki. 

- Poinformował, że poruszona była również sprawa kolei przez Piekiełko do Nowego Są-

cza. 

- Zapewnił, że o wszystkich istotnych sprawach będzie informował na bieżąco. 

- Wyraził zadowolenie z faktu, że swoją działalność rozpoczęła podstacja pogotowia, po-

wiedział, że wizytacja oraz oficjalne otwarcie przy udziale przedstawicieli Społecznej 

Rady Pogotowia nastąpi w najbliższym czasie. 

- Poinformował, że Starostwo Powiatowe zostało ustawowo zobowiązane do utworzenia 

nieodpłatnych punktów pomocy prawnej dla osób w określonym wieku oraz o określo-

nych dochodach, punkty te zlokalizowane są m.in. w Krynicy, Muszynie, Starym Sączu, 

Gorlicach. Pozostałe informacje umieszczone są na stronie internetowej starostwa. Po-

wiedział, że ze względu na konieczność lokalizacji tych punktów w budynkach starostwa, 

w Piwnicznej nie było możliwości ich utworzenia. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG 

Podziękował radnym powiatowym za obecność na sesjach. Zapytał czy istnieje możliwość 

aby podobny punkt porad był utworzony u Urzędzie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju. 

 

Marian Ryba – Radny powiatowy 

Wyjaśnił, że z mocy ustawy jest to niemożliwe, ponieważ punkty te mogą być tylko w bu-

dynkach należących do starostwa. 

 

Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej 

Zauważyła, że takim budynkiem jest PDWD. 

 

Marian Ryba – Radny powiatowy 

Powiedział, że w tym budynku nie było możliwości wydzielenia lokalu na porady prawne. 

 

Leszek Cycoń – mieszkaniec Piwnicznej 

Powiedział, że chodzi tylko o jeden dzień 

 

Marian Ryba – Radny powiatowy 

Poinformował, że była powołana komisja, która sprawdzała i kwalifikowała budynki, zakwa-

lifikowane zostały tylko budynki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a ten budynek się 

nie nadawał. 

 

Barbara Paluchowa – Redaktor „Znad Popradu” 

Zapytała od jakiego wieku seniorzy mogą korzystać z darmowych porad prawnych. 

 

Marian Ryba – Radny powiatowy 

Poinformował, że z punktów mogą korzystać osoby od 65 roku życia, a wszelkie informacje 

znajdują się na BIP Starostwa Powiatowego. 
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Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej 

Zapytał czy istnieje możliwość utworzenia objazdowego punktu porad prawnych podobnie 

jak to jest w niektórych miastach. 

 

Marian Ryba – Radny powiatowy 

Poinformował, że ze względu na ochronę danych osobowych nie jest to możliwe. Zapytał  

w jakich miastach stosowana jest taka praktyka. 

 

Stanisława Szkaradek – przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 

Zapytała kiedy planowany jest powrót SANEPIDU do Nowego Sącza. Poinformowała, że 

laboratorium zostało zdewastowane. 

 

Marian Ryba – Radny powiatowy 

Stwierdził, że bardzo łatwo jest cos likwidować. Poinformował, że część sprzętu zostało 

przekazane do Gorlic oraz do Tarnowa. Zapewniał, że będą dołożone wszelkie starania aby go 

odzyskać, ale decyzja jest w rękach wojewody. 

 

Stanisława Szkaradek – przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe  

Powiedziała, że istnieje problem ponieważ próbki wody trzeba wozić do innych laboratoriów. 

Poinformowała, że z pewnych źródeł dowiedziała się, że część sprzętu została przekazana do 

zniszczenia. 

 

 

Ad. I. 5. Zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego imprez organizowanych przez 

MGOK w 2016 r. 

 

Nie było dyskusji. 

 

Ad. I. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015. 

 

Nie było dyskusji. 

 

Ad. II. Podjęcie uchwał. 
 

Ad. II. 1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie i zmiany uchwały  budżetowej Miasta  

i Gminy Piwniczna – Zdrój na rok 2016. 

 

Uchwała Nr XX/126/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się. 

 

Ad. II. 2. Uchwała w sprawie  określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania od-

padów z nieruchomości. 

 

Józef Toczek – Radny MiG 

Zapytał jakie były dotychczasowe stawki za wywóz odpadów oraz o ile zostały podwyższone. 

Zauważył, że obniżeniu uległa cena paliwa i zapytał dlaczego mimo tej obniżki mieszkańcy 

mają płacić więcej. 
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Poinformował, że sprawa ta została szeroko omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji, na 

którym radny był nieobecny. Zapytał p. Nowak czy ponownie wyjaśni tę kwestię. 

 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM 

Wyjaśniła, że jest to uchwała o stawkach maksymalnych możliwych do stosowania na terenie 

gminy. Poinformowała, że w przypadku usuwania odpadów stałych mamy do czynienia  

z obniżeniem stawek, jest to związane z tym, że uchwała nie były zmieniana od 2011 roku, 

kiedy stawka wynosiła 270 zł/m3 odpadów. Poinformowała, że p. Sekretarz zaproponował 

obniżenie tej stawki, ponieważ nie była ona nigdy stosowana i nie ma potrzeby aby był atak 

wysoka. Powiedziała, że w przypadku opróżniana zbiorników bezodpływowych obowiązywa-

ła stawka na poziomie 30 zł/m2, zaproponowana została stawka 45 zł/m2. Poinformowała, że 

czym innym jest stawka, która mieszkańcy są zobowiązani płacić. Wyjaśniła, że stawka obli-

czana jest na zasadzie kalkulacji kosztów zakładu, dotychczas stosowane stawki to 136,36 zł 

netto w przypadku odpadów stałych oraz 27,50 zł. Według nowych kalkulacji stawka za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych wzrośnie o ok. 9%, natomiast w przypadku odpa-

dów stałych o ok. 10%. Wyjaśniła, że podyktowane jest to koniecznością zbilansowania kosz-

tów, w poprzednim roku na wywozie nieczystości płynnych zakład poniósł stratę 28 tys. zł  

a  w przypadku odpadów stałych ponad 8 tys. zł. Poinformowała, że zakład nie odbiera odpa-

dów od osób fizycznych, ale od instytucji, sprawa jest zatrważająca, ponieważ zawartych jest 

107 umów a konieczność odbioru odpadów zgłosiło tylko 59. 

 

Uchwała Nr XX/127/16 – przyjęto, 9 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrzymujący się. 

 

Ad. II. 3. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód prowadzony 

przez MiG Piwniczna – Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdze-

nia tych kryteriów. 

 

Uchwała Nr XX/128/16 – przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. III. 1. Interpelacje i wolne wnioski. 

 

Roman Żukiel –Komendant Komisariatu Policji w Piwnicznej – Zdroju 

Przekazał Radnym pismo informujące o inicjatywie wdrożenia „Map zagrożeń” (ksero  

w załączniku). Poinformował, że mapy zagrożeń będą przedstawiały zagrożenie przestępczo-

ścią na danym terenie, będą one ogólnie dostępne na stronach internetowych policji i uzupeł-

niane co kwartał. Wyjaśnił, że ważne jest aby większy udział w informowaniu o zagrożeniach 

miało społeczeństwo, ma to również służyć ocenie pracy policji, dlatego będą przeprowadza-

ne debaty społeczne i ankiety. Poprosił o przekazywanie informacji na temat przestępstw  

i wykroczeń telefonicznie, e - mailowo lub bezpośrednio do końca przyszłego tygodnia. 

 

Justyna Deryng – Radna MiG 

- Powiedziała, że mieszkańcy i turyści zwracają uwagę na to, że informacja turystyczna nie 

jest czynna w weekendy kiedy jest najwięcej turystów oraz na problem z trafieniem do 

niej, ponieważ jest słabo oznakowana. Poruszyła również sprawę nieczynnego kiosku 

multimedialnego przy budynku MGOK. 

- Zaproponowała rozważenie sprawy zmiany adresu MGOK ponieważ obecnie główne 

wejście znajduje się przy ulicy Krakowskiej. 
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- Wnioskowała o zamontowanie kosza na Starym Cmentarzu, którego zarządcą jest gmina, 

ponieważ są tam porozrzucane śmieci.  

- Poprosiła o przeznaczenie środków dla MZGKiM na wykoszenie trawy i oznakowanie 

cmentarza choleryków na Nakle. Poinformowała, że jest to historyczne miejsce pochów-

ku 408 osób, przedstawiane w wielu folderach, a jest ono bardzo zaniedbane. 

- Zapytała o możliwość wymiany ławki pod Grunwaldem, która jest wykonana z kamieni,  

znajduje się w nasłonecznionym miejscu i może być siedliskiem dla węży. 

- Zauważyła, że tablica przy wjeździe do rynku była kiedyś obrócona stroną historii miasta 

i wizerunkiem Kazimierza Wielkiego w stronę ulicy a obecnie obrócona jest mapą miasta 

i zapytała o możliwość powrotu do stanu wcześniejszego. 

- Poinformowała, że turyści zwracają uwagę na to, że ławki w parku przy Pijalni są bez 

oparcia, a jest to miejsce odpoczynku. Zapytała o możliwość częściowej ich wymiany, 

zwróciła uwagę, że ławki w Parku zdrojowym są spróchniałe. 

- Zauważyła, że zbliża się rocznica 660 – lecia Piwnicznej – Zdroju i w związku z tym 

warto by było wcześniej się do tego przygotować, zaproponowała rozważenie wydania 

rocznicowego albumu lub broszury, ponieważ mieszkańcy wiedzą bardzo mało na temat 

historii miasta. Poinformowała, że w 1998 roku Rada wydała jedyną w historii Monogra-

fie Piwnicznej. 

- Zaproponowała rozważenie włączenia się Piwnicznej do Stowarzyszenia Miasta Kazi-

mierza Wielkiego, co byłoby ukoronowaniem historii Piwnicznej - Zdroju. 

- Przypomniała, że Rada otrzymała zaproszenie do Izby Muzealnej w celu zapoznania się  

z jej dorobkiem oraz funkcjonowaniem w terminie dogodnym dla radnych i burmistrzów. 

Zauważyła, że mieszkańcy bardzo rzadko korzystają z możliwości odwiedzenia muzeum.  

- Odczytała pismo od mieszkańców Piwnicznej (załącznik do protokołu). 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

- W sprawie zmiany adresu MGOK poinformował, że mija się to z celem ponieważ gene-

ruje to dodatkowe koszty. 

- W sprawie cmentarza choleryków poinformował, że należy przeznaczyć środki na ozna-

kowanie i uporządkowanie tego miejsca, trzeba podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków 

na ten cel. 

- Poinformował, że jeśli chodzi o ławki na terenach objętych projektami mogą być one 

modyfikowane dopiero po upływie okresu 5 – cio letniej gwarancji. 

- Jeśli chodzi o rocznicę 660 – lecia Piwnicznej, scenariusz uroczystości będzie uzgadnia-

ny z MGOK – iem. Poinformował, że w najbliższym czasie będzie wydany album doty-

czący dokumentów lokacyjnych. 

- W sprawie pisma od mieszkańców poinformował, że należy je przeanalizować i ustalić 

harmonogram działań. Poinformował, że istnieją stowarzyszenia, które piszą projekty  

i otrzymują dofinansowanie na sprawowanie opieki nad takimi domami, zadanie to musi 

być ujęte w budżecie. 

 

Elżbieta Polakiewicz – inspektor UMiG 

Poinformowała, że w październiku urząd wystąpił do wspólnego sekretariatu technicznego  

o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji pomieszczeń, wspólny sekretariat techniczny wystą-

pił do partnera wiodącego o wyrażenie zgody z w tym zakresie, partner wiodący wystąpił do 

gminy o przedstawienie dokumentacji i obecnie trwa oczekiwanie na decyzję. Poinformowa-

ła, że w momencie otrzymania decyzji będzie można przystąpić do realizacji tego zadania. 
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Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM 

Odnotowała informację o lokalizacji kosza na Starym Cmentarzu. Poinformowała, że wyko-

szenie trawy na cmentarzu na Nakle można wykonać w ramach zieleni, natomiast oznakowa-

nie to zadanie z zakresu promocji lub informacji turystycznej ponieważ znaki powinny na-

wiązywać do innych oznaczeń stosowanych na terenie gminy. Zauważyła, że należało by się 

przyjrzeć w jakim stanie jest krzyż. 

 

Józef Toczek – Radny MiG 

W imieniu swoim, mieszkańców oraz proboszcza parafii Zubrzyk podziękował władzom 

Piwnicznej za wykonanie ogrodzenia na cmentarzu, poinformował, że odbiór odbędzie się we 

wtorek.  

 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG 

Podziękował Burmistrzowi za przychylenie się do prośby o posypanie drogi na Pola i Bzinia-

ki. Poinformował, o krążącej opinii, że radni wszystkiego się czepiają. Poruszył następujące 

kwestie:  

- przeprosił za swoja nieobecność na sesjach i posiedzeniach komisji ze względu na stan 

zdrowia, 

- ubolewał nad brakiem rozwoju Piwnicznej, stagnacją  zwrócił uwagę na potrzebę reflek-

sji nad rozwojem miasta, zastanowienie się jakie priorytety należy obrać oraz inwestowa-

nie, aby Piwniczna służyła turystom i mieszkańcom, stwierdził, że turyści mijają Piw-

niczna przejeżdżając do Krynicy, Muszyny i Słowacji, 

- zwrócił uwagę na budynek Koliby, powiedział, że prośby o jego zabezpieczenie przed 

dziećmi i młodzieżą były ignorowane, 

- zwrócił uwagę na to, że upadło kilka domów wczasowych a pozostałe pozostają w trud-

nej sytuacji, 

- stwierdził, że ludzie od lat przyjeżdżający do Piwnicznej ubolewają na d brakiem rozwo-

ju i twierdzą, że miasto umarło, 

- zwrócił uwagę na szachy, których pionki są marmurowe i ważą ponad 300 kg, 

- poruszył temat braku zabezpieczenia muszli koncertowej, która jest otwarta dla wszyst-

kich, przebywają tam głównie osoby w celu spożywania alkoholu lub załatwienia potrzeb 

fizjologicznych, 

- powiedział, że aby móc skorzystać z plenerowej kręgielni trzeba udać się do MGOK aby 

wypożyczyć kręgle i później je oddać, co zniechęca do korzystania z niej, 

- brak wentylacji w sali widowiskowej MGOK, 

- poruszył kwestie parku na Węgielniku, niezabezpieczonego boiska do siatkówki plażo-

wej, z którego ucieka piłka, 

- zwrócił uwagę na wysokie koszty budowy hali widowiskowo – sportowej, brak windy na 

niepełnosprawnych oraz fakt, że mimo posiadania obiektu widowiskowego jubileusz 50 – 

lecia Doliny Popradu odbył się na szkolnej stołówce, 

- powiedział, że nie są to złośliwości z jego strony, ubolewał, że od wielu lat nie można się 

porozumieć dla wspólnego dobra i zrobić wszystko aby ludzie nie musieli wyjeżdżać, za-

pytał komu mają służyć w/w inwestycje, 

- poinformował, że została zlecona ekspertyza na basenach, z której wynika, że budynek 

powinien zostać zamknięty, 

- odczytał fragment ekspertyzy na basenach zawierającej opis usterek. 

- powiedział, że przy uchwalaniu budżetu nie ma współpracy Burmistrza z Radą, poinfor-

mował, że wnioski rady osiedlowej nie zostały ujęte w budżecie, 

- poruszył kwestię braku programu zwolnień z opłaty śmieciowej dla rodzin w trudnej sy-

tuacji oraz braku możliwości darmowej reklamy dla przedsiębiorców, 
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- zwrócił uwagę na brak bezpłatnego wsparcia w pozyskiwaniu dotacji krajowych i unij-

nych oraz pisaniu projektów, 

- powiedział, że w gminie Piwniczna jest problem z zarejestrowaniem działalności gospo-

darczej i że mieszkańcy w tej sprawie udają się do sąsiednich gmin, 

- wyraził nadzieję, że uda się porozumieć dla wspólnego dobra, zaapelował aby umiejętnie 

wykorzystać potencjał mieszkańców Piwnicznej – Zdrój. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Powiedział, że każdy z radnych posiada dostęp do ekspertyzy na basenach, poinformował, że 

sprawa jest skierowana do prokuratury. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Powiedział, że w wystąpieniu to można podzielić na części, w pierwszej znajduje się podsu-

mowanie działalności rady oraz burmistrza poprzedniej kadencji, druga część to ocena celo-

wości i jakości wykonania obiektów. Stwierdził, że w opracowaniu jest wiele przekłamań, 

które nie zostały sprawdzone w terenie. Stwierdził, że nie było podziękowania za dotychcza-

sowe inwestycje, wydarzenia kulturalne, których było bardzo dużo. Powiedział, że przygoto-

wywany jest biuletyn najważniejszych inwestycji w gminie. Poprosił o zwracanie uwagi naj-

pierw na sprawy dobre, nie przypisywanie informacji nieprawdziwych oraz nie odgrzebywa-

nie starych spraw. Powiedział, że wszystkie poruszone kwestie były na bieżąco wyjaśniane. 

Poinformował, że zrobione zostało tyle, ile gmina mogła a nawet jeszcze więcej. Powiedział  

o wykonaniu zabezpieczenia boiska na Węgielniku, wykonaniu podjazdów oraz dodatkowej 

platformy na hali sportowej. Stwierdził, że przy obecnym budżecie gmina nie jest w stanie 

zrealizować wielu rzeczy. Powiedział, że nieprawdą jest, że turyści przejeżdżają przez Piw-

niczną. Zwrócił uwagę, że wiele osób korzysta z lodowiska, basenów, są starania  

o reklamowanie Piwnicznej. Poprosił o nieupublicznianie niektórych informacji oraz  

o wykazanie chęci  zauważania dobra. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 

Odniósł się do nieobecności Radnego na sesjach i posiedzeniach komisji, poprosił o więcej 

czynów a nie słów. Poinformował, że bez potrzeby jest przytaczanie ekspertyzy, której treść 

wszyscy znają. Powiedział, że radny jest niedoinformowany, zasugerował przejście się na 

halę sportową gdzie znajduje się nowa platforma, która czeka na odbiór Urzędu Dozoru 

Technicznego. Zapytał, co radny proponuje w sprawie Koliby, powiedział, że poinformowany 

został nadzór budowlany a gmina nie ma kompetencji aby zająć się zabezpieczeniem budynku 

stanowiącego własność prywatną. 

 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG 

Powiedział, że nie formułuje zarzutów ani nie oskarża nikogo, ale chce zwrócić uwagę na 

zarzuty, że radni się czepiają. Poinformował, że chciał złożyć oświadczenie o tym co boli 

radnych, nie robiąc tego za plecami. Powiedział, że nie zarzuca sprawy basenów czy muszli 

koncertowej ponieważ inwestycje te miały miejsce za poprzedniej władzy, ale odnosi się do 

zarzutów o doszukiwanie się złego. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Zaproponował zorganizowanie spotkania Radnych z Burmistrzem oraz Zastępcą Burmistrza 

w celu przeprowadzenia spokojnej rozmowy. 

 

 

 



 13 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG 

Odniosła się do wypowiedzi p. Bogaczyka. Powiedziała, że Burmistrzowie nie lubią uwag,  

a władza musi przyjmować krytykę. Stwierdziła, że wiele spraw przedstawianych jest przez 

zaskoczenie, radni dowiadują się od mieszkańców i nie maja na nie wpływu. Zaapelowała, 

aby zorganizować spotkanie i porozmawiać, ponieważ niektóre sprawy są omawiane  

w wąskiej grupie radnych. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 

Poprosił o nie sugerowanie braku kontaktu z Burmistrzami oraz o nie przypisywanie zanie-

dbań poprzedniej władzy obecnym burmistrzom. 

 

Bronisław Rusiniak – Radny MiG 

Podziękował p. Bogaczykowi za wskazanie istotnych spraw, powiedział, że radny ma prawo 

wyrazić słowa krytyki. Zapewnił o swoim poparciu dla obecnej władzy i zwrócił uwagę na to, 

że nastąpiła duża zmiana. Stwierdził, że wydatki na promocję oraz imprezy kulturalne nie 

przyczynią się do rozwoju gminy.  

 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG 

Powiedział, że został źle zrozumiany. Stwierdził, że aby nie powielać błędów należy wspólnie 

podejmować decyzje, które będą służyły mieszkańcom a nie powielały działań poprzedniej 

władzy. Powiedział, że należy unikać absurdalnych inwestycji i nie przeznaczać na nie środ-

ków. Wyraził nadzieje na dalsza współpracę, zaapelował o rozmowę, wzajemny przepływ 

informacji. 

 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 

Zapewnił o otwarciu Burmistrzów na współpracę z radnymi oraz poprosił o obecność na se-

sjach i posiedzeniach komisji.  

 

Marcin Bogaczyk – Radny MiG 
Przeprosił za nieobecności i wyjaśnił, że były one spowodowane złym stanem zdrowia. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Poinformował, że p. Bogaczyk telefonicznie usprawiedliwiał swoje nieobecności na sesjach  

i komisjach. Poprosił o zaproponowanie dogodnego terminu spotkania radnych z władzami. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Powiedział, że jeśli gmina nie będzie się promować, nie będzie widoczna, w porównaniu  

z innymi gminami wydawane są bardzo małe środki na promocję. Zauważył, że gmina ma 

znikomy budżet przeznaczony na promocję, z kolei pakiety reklamowe innych gmin są bardzo 

bogate. 

 

Stanisława Szkaradek – przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe 

Wspomniała o usterkach na basenach oraz o fakcie, że młodzież niejednokrotnie grała w krę-

gle na plenerowej kręgielni. Poinformowała, że przebywa w kręgach ludzi, którzy zwracają 

uwagę na to jak dużo zostało zrobione w Piwnicznej. Wyraziła ubolewanie, że ciągle słyszy 

się, że poprzednia rada jest winna zaniedbaniom. Powiedział, że przykre jest to iż w poprzed-

niej kadencji zostało tyle zrobione, a obecna rada ma tylko pretensje. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Poprosił, o trzymanie się spraw bieżących oraz o zachowanie spokojnej dyskusji. 



 14 

 

Ewa Liber – przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska 

Poprosiła o zasypanie dziur na drodze na Podbukowiec. Poinformowała o pojawieniu się pro-

jektu „Małopolska Gościnna”, powiedziała o możliwości zdobycia środków finansowych na 

budowę drogi na Magóry.  

 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej 

Zapewnił, że zajmie się napisaniem projektu w sprawie budowy drogi na Magóry. Poinfor-

mował, że dofinansowanie otrzymują niekonwencjonalne i oryginalne projekty promujące 

szlaki turystyczne w szczególności szlaki religijne, a droga ta prowadzi do sanktuarium  

w Litmanowej. Powiedział, że na terenie Małopolski nie ma szlaków religijnych. Poinformo-

wał, że jest duża szansa na dofinansowanie i zapytał czy znajda się środki w budżecie na ten 

cel i czy Rada oraz Burmistrzowie udzielą poparcia dla tego pomysłu. Zapytał, czy jeśli po-

stawione zostaną na tym szlaku śmietniki to gmina będzie odbierać śmieci. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poinformował, że nie ma informacji jakie warunki należy spełnić, aby projekt przeszedł, jakie 

są wymogi formalne wniosku oraz jak będzie wyglądać inwestycja i jak będzie wyglądała 

sprawa po zakończeniu inwestycji. Powiedział, że jeśli p. Foryś zapozna Burmistrzów oraz 

Radę z tym co zawarte ma być we wniosku orz zasugeruje o jakich kwotach mowa, będzie 

można ustosunkować się do propozycji i wyrazić zgodę lub nie. 

Poinformował, że opróżnianie koszy odbywa się na tej samej zasadzie co w innych miejscach. 

 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej 

Poinformował, że termin upływa 11 lutego. Powiedział, że już po raz trzeci wnioskuje o re-

mont tej drogi i poinformował, że musi znać stanowisko aby Rady i Burmistrza w sprawie tej 

propozycji. 

 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 

Poprosił radnych o zapytanie w razie wątpliwości i poinformował, że decyzja będzie zależeć 

od tego o jakich pieniądzach będzie mowa. Powiedział, że idea jest bardzo szczytna, ale gmi-

na musi być zorientowana jaka będzie kwota tego zadania, aby móc się ustosunkować do tego 

pomysłu. 

 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej 

Poinformował, że całość projektu to ok. 1 mln 800 tys., jest szansa na dofinansowanie  

w kwocie ok. 500 tys. zł i jest szansa aby wykonać dwie inwestycje w ramach tego projektu. 

 

Andrzej Waligóra – mieszkaniec Piwnicznej 

Powiedział o krążącej opinii, że w Piwnicznej nic się nie dzieje. Poinformował, iż zgłaszał 

dewastację parku, porozrzucane i podpalane kosze na śmieci. Powiedział, o pomiarach stęże-

nia powietrza dokonanych przez kolegę, które wykazały, istnienie problemu spalania plasti-

ków. Zauważył, że emisja substancji szkodliwych na ul. Źródlanej i Daszyńskiego przekracza 

normy. Poinformował, że w potoku Czercz płyną śmieci. Zauważył, że tego co zostało stra-

cone w poprzedniej kadencji nie da się odrobić w ciągu jednego roku.  

 

Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej 

Zaapelowała o więcej optymizmu, poparła pomysł organizacji spotkania Burmistrzów  

z Radą. Powiedział, że trzeba wspólnie szukać rozwiązań. Powiedziała, że nie wszystkie in-

westycje są nietrafione, trzeba tylko dokonać pewnych modyfikacji. Stwierdziła, że miesz-
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kańcy Piwnicznej są twórczy i maja wiele pomysłów. Powiedziała, że niepotrzebne są nerwy 

oraz wzajemne oskarżenia, ponieważ na tym nic nie da się zbudować nic na przyszłość. Po-

wiedziała, że nie wolno się zniechęcać a problemy rozwiązywać w swoim gronie.  

 

Justyna Deryng – Radna MiG 

Powiedziała, że kręgielnia nie nadaje się do użytku, ponieważ są źle wykonane, nie ma rynien 

podających, wystarczy niewielki opad liści i tworzą się kałuże i tory są śliskie. Stwierdziła, że 

p. Marcin Bogaczyk nie zwracał uwagi na błędy rady w tym projekcie ale na jakość wykona-

nia projektów. 

 

Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 

Zapytał czy władze gminy odwiedzą Kosarzyka, poinformował o wielokrotnych zaprosze-

niach na spotkania. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Poinformował o udziale w spotkaniu strażackim w Kosarzyskach. 

 

Ewa Liber – przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska 

Poinformowała, że jeśli będzie organizowane spotkanie osiedlowe władze zostaną zaproszo-

ne.  

 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej 

Zapytał czy jest jakaś decyzja w sprawie poparcia Rady dotyczącego projektu związanego  

z remontem drogi na Magóry. 

 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 

Poinformował, że Rada musi mieć informacje jaka będzie kwota inwestycji. 

 

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

 

 

  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 

Inspektor Rady Miasta i Gminy          Piwniczna – Zdrój 
 

Magdalena Źrałka        Jan Toczek 
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