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   P r o t o k ó ł  Nr  3 / 14 
 

z III Sesji Rady Miasta i Gminy  
Piwniczna – Zdrój 

z dnia 10 grudnia 2014r. 
 

 III Sesję Rady Miasta i Gminy otworzył przewodniczący Rady Jan Toczek. 
Przywitał radnych, burmistrza, dyrektorów zakładów i jednostek budżetowych, 
sołtysów, przew. rad osiedlowych oraz mieszkańców przybyłych na sesję. 
Stwierdził, że w sesji Rady uczestniczy 15 radnych. 
Przewodniczący Rady poinformował, że radny Mariusz Lis złożył na ręce Komisarza 
Wyborczego w Nowym Sączu rezygnację z mandatu radnego z dniem 8 grudnia 
2014r, w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym sołectwo Zubrzyk. 
 
Zbigniew  Janeczek – burmistrz MiG 
Poinformował, że w urzędzie pracuje trzeci dzień, pracę rozpoczął od inwentaryzacji i 
przeglądu pomieszczeń urzędu. Została sporządzona notatka i terminy do wykonania. 
Warunki pracy w niektórych biurach są trudne, brak miejsca w archiwum na 
dokumenty. Konieczny jest remont sali lustrzanej. Odbyło się spotkanie z 
pracownikami, będzie zmieniony regulamin organizacyjny urzędu, zapoznam się z 
zakresami czynności wszystkich pracowników, co pół roku będzie  ocena pracy 
pracowników. Zmienione zostaną  godziny pracy urzędu, jeden dzień w tygodniu do 
godz. 17.oo. 
Uczestniczył w spotkaniu w Tarnowie z wojewodą nt. nowych systemów 
informatycznych w gminie, a szczególnie nowej bazy ewidencji ludności. 
Z radnym powiatowym Marianem Doboszem był u Starosty nowosądeckiego, celem 
nawiązania kontaktów i wstępnie omówiono  sprawy dot. gminy. 
Będzie sporządzony bilans otwarcia wszystkich spraw związanych z gminą i na 
każdym stanowisku pracy w urzędzie i podległych zakładach i jednostkach. Musimy 
zapoznać się szczegółowo z inwestycjami: budowa hali sportowej, baseny na 
Radwanowie. 
Zdecydowałem, że moim zastępcą będzie p. Mariusz Lis. Znam go wiele lat i wiem, że 
jest osobą bardzo pracowitą, odpowiedzialną, potrafi realizować wyznaczone cele, 
jest zdolny i szybko się uczy. 
 
Mariusz Lis – radny Zubrzyka 
Podziękował za zaufanie burmistrzowi, radnym za pracę. Oświadczył, że nie boi się 
ciężkiej pracy, będzie się starał sprostać wyznaczonym zadaniom. Poinformował, że 
będzie przekazywał część poborów na stypendia dla uczniów. 
 
Ad 2. Przyjęcie Protokołu  z I i II sesji Rady. 
 
Protokół z I Sesji Rady – przyjęto jedn. tj. 15 – za. 
Protokół z II Sesji Rady – przyjęto jedn. tj. 15 – za. 
 
Ad II. 1. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady. 
 
Przewodniczący Rady Jan Toczek odczytał skład komisji rewizyjnej : 
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Krzysztof Długosz - przewodniczący, członkowie : Włodzimierz Źrałka, Justyna 
Deryng, Marcin Bogaczyk. 
 
U c h w a ł a  Nr III / 3/14 – przyjęto jedn. tj. 15 – za. 
 
Ad II. 2. Uchwała w sprawie powołania komisji Rady. 
 
Przewodniczący Rady odczytał składy komisji Budżetowo-Gospodarczej i komisji 
ogólnospołecznej Rady. 
 
U c h w a ł a  Nr III / 4 / 14 – przyjęto 14 – za, 1 – przeciw. 
 
Ad II. 3. Uchwała w sprawie  ustalenia warunków płacy dla Burmistrza. 
 
Ustalono wynagrodzenie burmistrza – brutto 9 tyś zł,  
 
Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Zapytał, czy burmistrz spełni obietnice i będzie przekazywał część poborów na 
stypendia dla uczniów. Wnioskował, by na parterze urzędu przeznaczyć 
pomieszczenie dla obsługi osób niepełnosprawnych. 
 
U c h w a ł a  Nr  III/ 4 / 14 – przyjęto  4 – przeciw, 1 – wstrzymujący – 11 – za. 

 
Ad. III 1. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
 

1. Justyna Deryng  - radna Miasta 
Złożyła pisemną interpelację, w sprawie bilansu otwarcia. 
 

2. Krzysztof Długosz – radny Zawodzia 
Wnioskował, by przy remoncie urzędu przeznaczyć na parterze pomieszczenie dla 
obsługi osób niepełnosprawnych. Prosił o  zamontowanie znaków  drogowych 
przy drodze do Śmigowskiego. 
 
3. Witold Kaliński – radny Wierchomli 
Wnioskował o powołanie komisji statutowej, w celu opracowania nowego Statutu 
Miasta i Gminy, statutów sołectw, osiedli, regulaminów. 
 
4. Piwowar Maria – Rada Hanuszowa 
Wnioskowała o utworzenie funduszu osiedlowego i przeznaczenie  na ten cel 
środków w budżecie  na 2015 r. 
 
5. Lis Mariusz – radny Zubrzyka 
Wnioskował o zmianę godzin pracy w urzędzie od 7.3o – 15.3o, oraz jeden dzień 
w tygodniu od 9.oo – 17.oo. 
 
6 .Waligóra Andrzej – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju 
Wnioskował o remont sikawki strażackiej, sikawka jest w OSP w Kosarzyskach. 
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7. Dominik Piotr – przew. zarządu osiedla Hanuszów. 
Wnioskował o remont chodnika koło przepompowni na ul. Gąsiorowskiego, oraz 
remont mostku. 
 
8. Piwowar Jerzy – mieszkaniec  Piwnicznej 
Poinformował, że działka gminna na Majerzu  przeznaczona jest do sprzedaży 
przetargowej – licytacja. Ma obawy, czy kupi tę nieruchomość, poniósł duże 
nakłady niwelując teren, nawiózł 300 wywrotek ziemi. 
 
9.  Kądziołka Elżbieta – mieszkanka miasta 
Wnioskowała o remont ul. Marciszewskiego i Kazimierza Wielkiego. Zapytała,   
w jaki sposób będą przekazywane informacje społeczeństwu dot. spraw 
załatwionych lub nie załatwionych – powody.  

 
10.  Kulig Maria – przew. zarządu osiedla Miasto. 
Wnioskowała o remont ulic przyległych do rynku oraz zmianę godzin obrad sesji 
Rady. 
 
11.  Dominik Wojciech – mieszkaniec Hanuszowa 
Prosił o postawienie znaku przejścia dla pieszych koło przedszkola na Hanuszowie 
oraz   na ul. 3-Maja koło przedszkola i namalowanie pasów. 
 
12.  Drzewińska Marzena  - mieszkanka Majerza 
Poinformowała, że trwa nabór wniosków składanych przez organizacje 
pozarządowe zapytała, czy będą przeznaczone środki w budżecie na udział własny 
Stowarzyszeń. 
 
13.  Maślanka Lech – sołtys Kokuszki 
Prosił o wykonanie oświetlenia drogi do Kokuszki, dokończyć regulację potoku 
 ‘’ Jaworzynka ‘’ w Kokuszce. 
 
14.  Wójtowicz Sławomir – mieszkaniec Hanuszowa 
Zwrócił się z zapytaniem do burmistrza, czy przewiduje przegląd wszystkich 
podległych jednostek i zakładów, przegląd kadry, czy posiadają zakresy 
obowiązków,  czy będą robione jakieś zmiany personalne. 
 
15.  Janur Alojzy – radny Czercza 
Wnioskował o remont chodnika wzdłuż potoku Czercz, regulację potoku Czercz, 
naprawienie ubytków  w murach brzegowych potoku. Remont ulicy Szczawnickiej 
i wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Szczawnickiej. Remont ulicy Wilcze Doły, 
remont drogi do starej Porodówki. 
 
16.  Lucyna Latała – Zięba – przew. zarządu osiedla Majerza 
Zachęcała, by radni składali pisemne interpelacje. Propozycja odbywania sesji 
Rady o godz. 18.oo jest bardzo nietrafnym pomysłem. Na sesji burmistrz musi 
mieć do dyspozycji pracowników urzędu. 
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17.  Kaliński Witold – radny Wierchomli 
Uważa, że  poprawy wymaga strona internetowa urzędu. 

 
18.  Ortyl Teresa – radna Kokuszki 
Zapytała, czy będzie utworzony fundusz stypendialny burmistrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Ad III. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił burmistrz Zbigniew Janeczek. 
 

- bilans otwarcia będzie na każdym stanowisku pracy w urzędzie i zakładach 
budżetowych, 

- dokonam przeglądu wszystkich zakładów pracy podległych gminie, spotkam 
się z pracownikami, 

 
Maria Kulig – przew. rady osiedla Miasto 
Zawnioskowała, by wydłużyć godziny pracy w  OPS, MZGKiM, ZEAS-ie. 
 
Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Zawnioskowała, by Komisja Rewizyjna dokonała kontroli jednostki OSP w Głębokiem. 
Radnego Włodzimierza Źrałkę  wyłączyć z tej kontroli. Należy się pochylić nad 
tematem opłat za śmieci i  ulg dla rodzin wielodzietnych. 
 
Zbigniew Janeczek - Burmistrz MiG 
Odnośnie śmieci, p. Paszkiewicz przygotowuje symulację opłat i ulg. Musimy tez 
pamiętać, że ulgi to dopłata  z budżetu gminy. Będzie zróżnicowana opłata za śmieci 
zmieszane i segregowane. 
 
  Na  tym obrady III Sesji Rady zakończono. 
 
 
 
Protokołowała : 
 
Insp.Rady MiG 


