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P r o t o k ó ł    nr  6 / 15 
z VI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

z dnia 29 stycznia 2015r. 
 

 VI Sesję Rady Miasta i Gminy prowadził przewodniczący Rady Jan Toczek. 
Przywitał radnych, burmistrzów, dyrektorów zakładów i jednostek budżetowych, sołtysów, 
przew. rad osiedlowych. 
Stwierdził, że w sesji Rady uczestniczy 13 radnych, nieobecna radna : Katarzyna Gargula. 
Przewodniczący Rady odczytał program Sesji - nie wniesiono uwag. 
 
Ad 2. Przyjęcie protokołów z IV i V Sesji Rady. 
Protokoły z IV i V Sesji Rady przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG złożył sprawozdanie międzysesyjne : 

- poinformował, że pracują nad opracowaniem i przydziałem czynności dla pracowni-
ków, burmistrza, wiceburmistrza, dyrektorów zakładów i jednostek budżetowych, dy-
rektorów placówek oświatowych, 

- poinformował, że na terenie miasta i gminy jest zarejestrowanych 11 organizacji po-
zarządowych, odbyły się dwa szkolenia  nt. pozyskiwania środków unijnych z FIO  

      i innych programów. Następne szkolenie odbędzie się 2.02.br. Szkolenia  prowadzone  
      są przez specjalistę w ramach wolontariatu. Jednostki OSP są Stowarzyszeniami i  po -  
      winni strać się o pozyskiwanie środków unijnych. OSP Wiechomla pozyskała 180 tyś.zł   
      środków pozabudżetowych, 
- baseny na Radwanowie – jest bardzo dużo usterek i nieprawidłowości. Sprawdziliśmy 

i  rzeczoznawca wyceni te usterki i będziemy dochodzić roszczeń, 
- planuję zatrudnić w ramach konkursu specjalistę ds. promocji gminy. Do jego zadań 

będzie należało m.in. prowadzenie strony internetowej urzędu, wizualizacja gminy, 
urzędu, obsługa medialna gminy, rzecznik prasowy burmistrza, współpraca z gminami 
w ramach partnerstwa miast i itp. Strona internetowa nie podoba się również miesz-
kańcom, płacimy za obsługę strony 1.500 zł miesięcznie. 

- odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autotrad - brak postępu 
prac na budowanym moście. Nie udzielają żadnych wyjaśnień, twierdzą, że trzeba się 
zgłosić do rzecznika prasowego. Zostanie  podpisane porozumienie między GDDKiA  

      a Gminą, w sprawie remontu ul. Daszyńskiego. Gmina partycypuje w kosztach budo- 
       wy kanalizacji i chodnika,  
- na Obidzy odbędą się III Mistrzostwa Polski Amatorów w biegach narciarskich, orga-

nizatorem jest gmina. Trasy biegowe nie są naniesione na mapach Małopolski, 
- odbyło się spotkanie z inwestorem, który od 10 lat buduje elektrownie wodne 
       i zamierza wybudować elektrownię wodną na Popradzie. Posiada dokumentacje, sto- 
       sowne zezwolenia, ale napotkał się na sprzeciw wędkarzy i kajakarzy, 
- wizytowałem ZEAS, OPS, MGOK, zostały spisane zalecenia do wykonania, nie miałem 

większych zastrzeżeń, zostały określone jasne zasady funkcjonowania. Pełnienie ob-
owiązków dyr. ZEAS-u powierzyłem p. Urszuli Sikorskiej, dobrze sobie radzi, już nad-
robiła zaległości dwóch lat pełnionej funkcji przez p. Litwina, 

- hala sportowa – bubel  projektowy, nie wiadomo kto, kiedy i z kim uzgadniał zmiany 
w projekcie i w jakim zakresie. Dzisiaj byliśmy na budowie hali sportowej są opóźnie-
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nia, ścianka spinaczkowa nie wykonana. Projektant boi się pokazać, bo nie umie od-
powiedzieć na pytania dot. zmian w projekcie. Analizujemy  wszystko, sprawdzamy i 
zasięgamy opinii specjalistów, 

- uczestniczyłem w Forum Wójtów i Burmistrzów z udziałem  Wojewody i Marszałka 
Województwa Małopolskiego, gratulowali za umieszczenie w BIP umów cywilno-
prawnych. Gratulacje w tym zakresie również od ogółnopolskiej organizacji, 

- gazeta ‘’ Znad Popradu ‘’ – gazeta jest dla czytelników, nie czytelnicy dla gazety. Po-
ziom gazety musi być inny, 

- w kinie‘’ Sokół ‘’w Nowym Sączu odbyła się promocja gminy, wspaniale zorganizowa-
na impreza, byliśmy dumni, 

- Kosarzyska – zmiana osiedla na sołectwo. Konsultacje społeczne są ważne, nie bę-
dziemy ponownie organizować nowych konsultacji. Zasięgniemy opinii w Szczawnicy 
po odłączeniu się Szlachtowej i Jaworek. Mieszkańcy będą mieć szczegółową infor-
macją  w tym temacie. Po analizie kosztów i zysków musimy przekonać Radę o podję-
ciu decyzji, 

- planujemy dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dot. budowy 
wyciągu na Obidzę z dolnego parkingu pod Suchą Doliną. Wyciąg tak, ale bez tras 
zjazdowych, ponieważ trzeba by było wyciąć dużo lasu, 

- realizuję obietnice wyborcze – pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny będą ko-
lejno przechodzić na emerytury. Ogłosiłem konkurs na stanowisko dyrektora 
MZGKiM, 

- uczestniczymy w zebraniach w jednostkach OSP Wierchomla, Kosarzyska, Łomnica 
Zdrój. Zebrania odbywają się na wysokim poziomie, maja dużo potrzeb, ale też dużo 
się dzieje. Strażacy to tak jak wojsko burmistrza i musimy reagować na ich potrzeby, 
bo są na każde zawołanie, 

- bilans otwarcia przygotowuje Sekretarz w oparciu o zebrane materiały. Musimy wie-
dzieć jakim majątkiem gmina dysponuje, jakie są koszty utrzymania, ogrzewana jed-
nostek i zakładów budżetowych i inne koszty, 

- przygotowujemy się do obsługi prawnej tzn. jeden prawnik na ½ etatu, będzie obsłu-
giwał wszystkie jednostki i zakłady budżetowe. Prawnik jest zatrudniony w MZGKiM 
w OPS – są to duże koszty, 

 
Ad 4. Oświadczenia radnych powiatowych. 
 

1. Marian Dobosz – radny powiatowy 
Poinformował, że pracuje w 4-ch komisjach w powiecie. Początkiem wiosny ma się odbyć 
przegląd dróg powiatowych po sezonie zimowym. Podkomisja sprawdzi nakłady na drogi 
powiatowe w poszczególnych gminach w okresie minionej kadencji. Prosił o składanie 
wniosków na sport i kulturę ze środków powiatu. 
 

2. Marta Adamczyk – radna powiatowa 
Podkomisja ma sprawdzić jakie środki finansowe zostały przekazywane gminom na re-
monty dróg powiatowych w okresie minionej kadencji. Przyjęliśmy projekt budżetu z po-
przedniej kadencji. Poinformowała, że jest przewodnicząca komisji ds. promocji, prosiła 
o współprace przy promocji gmin i opracowywaniu publikacji promocyjnych. 
Chce uczestniczyć w zebraniach sołeckich, osiedlowych prosiła, by ja powiadamiać o ze-
braniach. Wnioskowała o pomoc dla strażaka z Muszyny, który jest po wylewie i potrze-
buje pieniędzy na rehabilitację. 
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Krzysztof Długosz – radny Zawodzia 
Wnioskował o wizję lokalną komisji powiatowej na drodze do Wierchomli, droga wymaga 
remontu, a szczególnie w dolnej części Wierchomli. Koniecznie należy wybudować chod-
nik przy tej drodze, jest duży ruch samochodów  do stacji ‘’ Dwie Doliny ‘’.  Należy czynić 
starania o polepszenie łączności telefonicznej, telefony komórkowe w Wierchomli nie 
działają, przyjeżdża dużo gości z całej Polski i z zagranicy. Oddział okulistyczny w Gorli-
cach nie przyjmuje pacjentów, prosił o interwencję. 
 

Rusiniak Bronisław – radny Łomnicy Zdroju 
Prosił o remont i budowę chodnika w Łomnicy Zdroju przy drodze powiatowej. 
 

Marian Dobosz – radny powiatowy 
Konieczną inwestycją  jest wybudowanie chodnika przy ul. Szczawnickiej do Kosarzysk. 
 

Stanisław Wnęk -  sołtys Łomnicy Zdroju 
Wnioskował o monitowanie do RZGW o remont koryta rzeki w Łomnicy Zdroju. 
 
Podjęcie uchwał  
 
Ad 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028. 
Irena Merha – skarbnik Miasta i Gminy 
Odczytała pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. 
 
U c h w a ł a  Nr VI / 14 / 15 – przyjęto  jedn. tj. 13 – za. 
 
Ad 2. Uchwała budżetowa na 2015r. 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Na dwóch posiedzeniach komisji Rady omawialiśmy budżet na 2015r. jak również anali-
zowaliśmy z pracownikami i skarbnikiem dochody i wydatki budżetu oraz inwestycje na 
2015r. Projekt  budżetu przedstawiony przez poprzedniego Burmistrza uległ zmianie : 

 
- wycofano z projektu budżetu dochody ze sprzedaży ośrodka ‘’ Czercz ‘’, 
- zaplanowano dochody ze sprzedaży działek w Kokuszce tzw. ‘’ Polanki ‘’, 
wprowadzono do budżetu nowe zdania  inwestycje oraz kontynuację zadań z poprzed-
niego roku takich jak : 
- remont ulicy Daszyńskiego ( kanalizacja, chodnik) ) i Gąsiorowskiego (remont most-

ku), 
- remont drogi wewnętrznej na Skowronki w Łomnicy Zdroju, 
- remont drogi na Kordowiec, 
- budowa mostu na Trześniowy Groń w Kosarzyskach – nie oddano w terminie I etapu, 

postanowiono zapłacić faktury za 2014r.. Zakończenie inwestycji do 30.04.2015r. – 
jeśli termin nie zostanie dotrzymany możemy nie otrzymać dotacji, 

- remont dachu na UMIG – źle wykonany i przecieka,  remont dachu na Ośrodku Zdro-
wia. Pozostała kwota po przetargu będzie przeznaczona na remont urzędu. Warunki  
pracy w urzędzie są fatalne, w ubikacji zmywa się naczynia. Urząd pod względem es-
tetyki, wyglądu jest najgorszy w powiecie, 
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- ogrodzenie cmentarza w Zubrzyku, 
- wybudowanie zjazdu na cmentarz w Piwnicznej-Zdroju, 
- na utrzymanie basenów, hali sportowej, niedoszacowanie wydatków oświaty, na te 

zadania nie ma  środków w budżecie, 
- w 2015 r. musimy spłacić kredyty na kwotę 2 mln 252 tyś zł, 
- będą  dokonywane dalsze zmiany w budżecie. 
 

Irena Merha – skarbnik Miasta i Gminy 
Odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu na 2015r. 
 

Bronisław Rusiniak – przew. komisji budżetowo-gospodarczej 
Odczytał opinię komisji problemowych Rady do budżetu na 2015r. – opinia stanowi za-
łącznik do protokołu. 
 

Krzysztof Długosz – przew.komisji rewizyjnej. 
Przedstawił opinię komisji do budżetu na 2015r. 
 

Justyna Deryng – radna Miasta 
Zgłosiła formalny wniosek o remont zbiorników wodnych w Łaskach. 
 
U c h w a ł a  Nr VI / 15 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 

Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Podziękował radnym za uchwalenie budżetu.  
 

Ad 3. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015r. 
 

U c h w a ł a   Nr VI / 16 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za 
 

Ad 4. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Narkomanii na 2015r. 
 

U c h w a ł  a   Nr VI / 17 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 

Ad 5. Uchwała w sprawie przedstawicieli do Euroregionu ‘’ Tatry ‘’. 
 

U c h w a ł a   Nr VI / 18 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13-za. 
 

Ad 6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
 

Powołano Komisje Statutową w składzie : 
1) Witold Kaliński – przewodniczący 
2) Teresa  Ortyl – członek 
3) Alojzy Janur – członek 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 19 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13-za. 
 

Ad 7. Uchwała w sprawie planów pracy Rady. Komisji. 
 

Maria Piwowar – radna Hanuszowa 
Zgłosiła sprzeciw dot. planu pracy komisji budżetowo-gospodarczej, przewodniczący ko-
misji nie poinformował  członków komisji o sporządzonym planie pracy komisji. 
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Bronisław Rusinik – przew. Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
Byłem i jestem chory, były zaniedbania, obiecywał poprawę 
 
Przystąpiono do głosowania nad planami pracy Rady i Komisji : 
1) plan pracy Rady Miasta i Gminy – jedn. 13-za. 
2) plan pracy Komisji Rewizyjnej – jedn. 13-za 
3) plan pracy Komisji Ogólnospołecznej – 1 – przeciw, 13-za. 
4) plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej – 2 – za, 5 przeciw, 6-wstrzymujacych – 

odrzucono. 
 

 U c h w a ł a  Nr VI / 20/15 – przyjęto 1 – przeciw, 12 – za. 
 

Ad 8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Jednostka Strukturalna ‘’ A.I. Miasto ‘’. 
 
U c h w a ł a  Nr VI / 21 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 
Ad 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Jednostka Strukturalna ‘’ A.II. Zawodzie‘’. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 22 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 

Ad 10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Jednostka Strukturalna ‘’ A.III. Hanuszów-
Zagrody‘’. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 23 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 

Ad 11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Jednostka Strukturalna‘’A.IV. Kosarzyska‘’. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 24 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 

Ad 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Jednostka Strukturalna ‘’ D. Łomnica ‘’. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 25 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 

Ad 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Jednostka Strukturalna ‘’ A.I. Miasto’. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 26 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 

Ad 14. Uchwała w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG 
Wyjaśnił, że są zmiany w ustawie o odpadach komunalnych, będzie ponowna analiza kosz-
tów, ulg. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 27 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13-za 
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Ad 15. Uchwała w sprawie sprzedaży działki w Łomnicy Zdroju, w celu poprawy warunków 
zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości zabudowanej. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 28/15 – przyjęto jedn. tj. 13-za. 
 

Ad 16. Uchwała w sprawie sprzedaży działki w Piwnicznej-Zdroju,w celu poprawy warun-
ków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości zabudowanej. 
 

U c h w a ł a  Nr VI /29 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13-za 
 

Ad 17. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 30 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13-za. 
 

Ad 18. Uchwała w sprawie nabycia gruntów do zasobów w Wierchomli Wielkiej, w celu 
powiększenia pasa drogi wewnętrznej. 
 

U c h w a ł a  Nr VI / 31 / 15 – przyjęto jedn. tj. 13-za. 
 

Część końcowa 
 

Ad 1. 2 . Interpelacje, wolne wnioski, zapytania. 
 

1. Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Prosił o pomoc jednostkom OSP w celu pisania wniosków i pozyskiwania funduszy unijnych. 
Wnioskował o remont dróg do pół do osiedla Marynioki w Łomnicy Zdroju. 
 

2. Witold Kaliński – radny Wierchomli Wielkiej. 
Prosił o pomoc prawną przy pracy  nad Statutami. 
 

3. Krzysztof Długosz – radny Zawodzia 
Na ul. Kościuszki po remoncie zapada się asfalt. 
 

4. Justyna Deryng – radna Miasta 
Prosiła o postawienie znaku ‘’nie dotyczy mieszkańców ‘’ przed wjazdem na przystanek  
w Rynku. Wnioskowała o remont podjazdu dla wózków przy schodach prowadzących z Rów-
ni do Rynku.. Koliba w Piwnicznej straszy wglądem, należy wystosować pismo do właścicieli, 
by zabezpieczyli nieruchomość. Do budynku może wejść każdy i stwarza to niebezpieczeń-
stwo. 
 

      5. Witold Kaliński – radny Wierchomli 
Poinformował, że Rada Sołecka zaopiniowała  wniosek o poszerzenie pasa drogowego  pozy-
tywnie, oświadczył, że nie byli w terenie. 
 

      6. Stanisław Wnęk – sołtys Łomnicy Zdroju 
Rada Sołecka to nie wyrocznia we wsi, trzeba jeszcze wszystko sprawdzić w terenie. Pilnie 
trzeba się zająć osuwiskiem koło p.Piekoszewskiej. Wnioskował o zajęcie się porządkami  
w  centrum wsi. Destrukt drogowy, wyłożono  nim parking przed kościołem, należy parking 
zalać asfaltem, wszystko się wlecze za butami do kościoła. Cmentarz w Łomnicy Zdroju upo-
rządkowali strażacy. 
 

      7. Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Zapytała, czy przewiduje się wykonanie alejek na cmentarzu w Piwnicznej-Zdroju. 
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      8. Tokarczyk – mieszkaniec Zubrzyka 
Prosił o wycięcie drzew przy jego posesji oraz wycięcia modrzewi na cmentarzu w Zubrzyku, 
zagrażają bezpieczeństwu. 
 

      9. Marek  Pilecki – mieszkaniec Zubrzyka 
Wnioskował o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Zubrzyku, część terenów 
jest poza opracowywanym planem. 
 

    10. Lech Maślanka – soltys Kokuszki 
Wnioskował o utwardzenie pobocza drogi, wykonanie chodnika, regulację potoku do Ko-
kuszki 
 

    11. Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Zapytał, czy poszerzenie cmentarza w Piwnicznej-Zdroju jest zgodne z przepisami, 50 m od 
zabudowań. 
 

    12. Marzena Drzewińska – mieszkanka Majerza 
Wnioskowała, by gmina zajęła się promocją, gości jak na lekarstwo. Czy gmina organizuje 
obchody 100-lecia urodzin Danuty Szaflarskiej. Prosiła o zgłaszanie chętnych na ferie dla 
młodzieży od 16-tego roku życia. 
 

     13. Maria Kulig – przew.rady osiedla Miasto 
Dobra decyzja burmistrzów dot. remontu dachu na Ośrodku Zdrowia w Piwnicznej. Wnio-
skowała o remont ulicy Rzeszutka – same dziury. Zaprosiła wszystkich na Bal Charytatywny  
w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju, będą zbierane pieniądze na rehabilitację strażaka  
z Muszyny. 
 

    14. Stanisława Szkaradek – przew.rady osiedla Zawodzie. 
Zwróciła się do komendanta Komisariatu Policji o zwiększenie patroli w rejonie Kicarza. 
 

   15. Danuta Kulig – Stowarzyszenie Młodów 
Wnioskowała o zorganizowanie spotkania stowarzyszeń  nt. współpracy z MGOK dot. organi-
zowania wspólnych imprez, uzgodnienie kalendarza, by nie powtarzać i dublować tych sa-
mych imprez  . 
 

Ad 3. Odpowiedzi na interpelacje , wolne wnioski, zapytania. 
Burmistrz Zbigniew Janeczek udzielił odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania. 

- działka na poszerzenie pasa drogi w Wierchomli Wielkiej, są zastrzeżenia mieszkańca 
Wierchomli, droga została podniesiona i przy większych opadach deszczu może zalać 
jego posesję. Oświadczył, że będzie skarżył gminę, ponieważ nikt w terenie nie 
uzgadniał remontu tej drogi, 

- osuwisko na Maryniokach w Łomnicy Zdroju, droga prowadzi do pól i jednego domu. 
Komisja weryfikacyjna w Krakowie ds. usuwania skutków powodzi nie uznała wniosku 
o dofinansowanie na remont tej drogi i osuwiska, 

- parking przed kościołem w Łomnicy Zdroju, wykonano z destruktu, ale nie do końca 
zastanawiano się jaki to będzie efekt, rozpoczęto ale nie dokończono. Będziemy się 
zastanawiać jak zagospodarować teren w Łomnicy Zdroju między drogą a korytem 
rzeki, robi się na tym terenie  śmietnisko, 

- alejki na cmentarzu w Piwnicznej – Zdroju – zostanie udzielona odpowiedź, 
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- remont drogi, wykonanie chodnika, regulacje potoku - p. Dulak udzieli odpowiedzi, 
- remont ul. Rzeszutka – rozeznamy temat 

- planujemy zorganizować ‘’ Okragły stół ‘’ zapraszając przedsiębiorców i zastanowimy 
się jak podnieść Piwniczną z marazmu. Piwniczańska Organizacja Turystyczna nie 
działa, jest to martwy twór, nie ma w gminie fachowej osoby ds. promocji gminy, 

 
Dalszych odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski udzielił wiceburmistrz Mariusz Lis. 
 

- Przygotowujemy się do zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego. Podsu-
mowując wszystkie wydatki za punktowe zmiany planów zagospodarowania prze-
strzennego,  to za tą kwotę można było wykonać STUDIUM. 

- planujemy wybudować plac zabaw w Zubrzku. Do tej pory poza Świetlicą, nie było 
żadnego projektu, ani środków na jakiekolwiek inwestycje w Zubrzyku. Zaprojekto-
wano ogrodzenie cmentarza w Zubrzyku za 14 tyś zł, nic z tego projektu nie wynikało. 
Obecnie przeprojektowano ogrodzenie, 

- hala sportowa – był wykonany projekt hali i wiele zastępczych projektów, nie było 
odpowiedniego nadzoru ze strony urzędu nad tą inwestycją. Już w tej chwili inwestor 
chciał wprowadzić zmianę projektu dot. wentylacji, nie zgodziliśmy się na tę zmianę. 
Przeprojektowanie wentylacji to ok. 150 tyś zł na niekorzyść gminy. Zmniejszono pro-
jekt wentylacji o 50 % - nie zgodziliśmy się na zmianę, 

 
Franciszek Kotarba – dyr. MZGKiM 
Poinformował, że złożył rezygnacje z pracy z dwutygodniowym wypowiedzeniem. 
W dalszej części wystąpienia mówił nt. działalności zakładu  oraz zmian jakie nastąpiły pod 
jego kierownictwem. Duży nacisk kładł na dosprzętowienie, remonty sieci wodociągowych  
i kanalizacyjnych, utrzymania czystości w gminie. 
 

Na tym obrady VI Sesji Rady zakończono. 
 

Protokołowała : 
Insp. Rady MiG 
 
H.Diakow 


