
Protokół nr 25/16

z XXV Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 6 czerwca 2016 r.

XXV Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyła się 6 czerwca 2016 r. w sali na-
rad Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. Na Sesji obecnych było 11 radnych. Nieobecni rad-
ni: Bogaczyk Marcin, Gargula Katarzyna, Kaliński Witold, Toczek Józef. Sesją prowadził Jan To-
czek – Przewodniczący Rady. 

CZEŚĆ I - WSTĘPNA

Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad Sesji. Następnie przedstawił porządek obrad, infor-
mując, że zgodnie z ustaleniami ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w części II – PODJĘCIE
UCHWAŁ zdejmuje się z porządku obrad Sesji następujące punkty:

„4. Uchwała w sprawie przyjecie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój w 2016 r.”
„5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.”

Porządek obrad po zmianach poddano pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady.

Protokół nr 23/16 z XXIII Sesji Rady przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Ad. 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.

UCHWAŁA NR XXV/148/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 2. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Piwniczna – Zdrój na rok 2016.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Poinformowała, że jest za przyjęciem uchwały, z wyłączeniem działu 801.

UCHWAŁA NR XXV/149/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwnicz-
na – Zdrój. 

UCHWAŁA NR XXV/150/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się.
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CZEŚĆ III – KOŃCOWA

Ad. 1 i 2. Interpelacje i wolne wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 

Alojzy Janur – Radny MiG
Poinformował, że ma informacje od mieszkańców Kosarzysk, że na składowisku śmieci znajduje
się studnia, która ma lustro wody około 2 metrowe, jest ona otwarta ponieważ ktoś zabrał pokrywę.
Powiedział, że w tej chwili właz został przykryty gałęziami przez mieszkańców. Poprosił, aby zare-
agować i zabezpieczyć to miejsce.
Powiedział, że mieszkańcy ul. Szczawnickiej interweniują w sprawie pasów z chodnika do przy-
stanku autobusowego do wyjścia  na tzw.”kozią  ścieżkę”.  Powiedział,  że  kiedyś  były tam pasy,
obecnie ich nie ma, a jeździ tam dużo samochodów, kierowcy nie uważają, nie zatrzymują się i jest
bardzo niebezpiecznie. Poprosił o rozważenie przywrócenia przejścia dla pieszych w tym miejscu.
Poinformował,  że  powyżej  Czercza  znajdują się  dwa słupy,  które  są  pozostałością  po lampach
oświetleniowych, które na dole są one zgniłe i grozi to ich przewróceniem. Poprosił o interwencję 
i ich usunięcie.
Poprosił o zastanowienie się nad tym, co zrobić z kortami tenisowymi. Powiedział, że w zeszłym
roku ich część była wykorzystywana pod plac zabaw, natomiast druga część jest zarośnięta i niewy-
korzystywana przez nikogo, a dzieci z osiedla nie maja gdzie pograć w piłkę. Zaproponował, aby
jedną część zostawić z przeznaczeniem na kort, a drugą wykorzystać jako boisko do piłki i zagospo-
darować w ramach przebudowy tego terenu na potrzeby przedszkola.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zapytał, w którym miejscu znajduje wspomniana studnia.

Alojzy Janur – Radny MiG
Poinformował, że jest ona na wysypisku śmieci w Kosarzyskach. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy korty na Czerczu są ogrodzone i zamknięte. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że jeśli gmina nie posiada w tym miejscu atestowanego boiska to teren ten nie nadaje
się do użytku i musi ono zostać zamknięte. Poinformował, ze jeśli by miało być ono dopuszczone
do użytku publicznego, muszą być spełnione wszystkie normy i zakupione odpowiednie sprzęty. 

Alojzy Janur – Radny MiG
Powiedział, że nikt tam nie wchodzi w tej chwili. Stwierdził, że nie sądzi, iż w tym roku byłaby
szansa na wykonanie tego, ale należałoby zastanowić się nad zagospodarowaniem tego miejsca na
przyszłość.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Powiedział, że można wziąć to pod uwagę przy budowie przedszkola.

Alojzy Janur – Radny MiG
Poinformował, ze korty to całkiem odrębna działką, która nie będzie wykorzystywana pod zagospo-
darowanie przedszkola. Stwierdził, ze jest to akurat przy ciągu spacerowym gdzie przechodzi mnó-
stwo turystów. 
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jest to zupełnie inna działka. Poinformował, że można by było pomyśleć o tym per-
spektywicznie, ustalić co miałoby tam być, ale obecnie na pewno nie będzie to wykonane. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Poprosiła o umieszczenie kosza na placu zabaw na Czerczu, ponieważ poza placem znajdują się
trzy kosze, ale wewnątrz nie ma żadnego. 
Poprosiła o przesuniecie betonowego kosza na śmieci znajdującego się na Równi, ponieważ bardzo
blisko niego znajdują się urządzenia do aerobiku.
Poprosiła o ponaglenie w sprawie przeglądu kostki brukowej, ponieważ w ostatnia niedzielę w oko-
licy Pijalni dziecko przewróciło się przez ubytek w kostce. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Poinformował, że na ul. Kościuszki są pozapadane studzienki burzowe, poprosił, aby je podnieść 
i wyrównać, ponieważ kierowcy omijają je i stwarza to niebezpieczeństwo. Zwrócił uwagę na chod-
nik przy ul. Leśnej gdzie jest 30 - metrowy odcinek. Zapytał, czy można by wziąć kilka płytek i go
poprawić. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poprosił, aby wszystkie poruszane sprawy przekazać na piśmie. 

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Poruszył kwestie dopłat do wody i ścieków. Stwierdził, że nikt nikomu nie dopłaca do niczego, na-
tomiast straty zostały fizycznie przeniesione na mieszkańców. Powiedział, że obowiązkiem radnych
jest znaleźć i rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Stwierdził, że należałoby te argumenty
przedstawić mieszkańcom, wytłumaczyć,  że opłaty są takie ponieważ planowane są inwestycje  
i kiedyś koszty te spadną. Stwierdził, że woda i ścieki nigdy nie będą tańsze, ale mieszkańcy muszą
zobaczyć te koszty w inwestycjach.
Zaproponował, aby pracownik merytoryczny  opracował nową koncepcję organizacji ruchu na ul.
Rzeszutki i na ul. Sobieskiego. Powiedział, że na tych ulicach jest hałas, nikt nie przestrzega zna-
ków drogowych, co utrudnia funkcjonariuszom policji egzekwowanie takich sytuacji. Poinformo-
wał, że rozmawiał z mieszkańcami, którzy są w stanie się zgodzić, aby wyłączyć z ruchu część ul.
Sobieskiego, która jest zastawiona samochodami, wykonać mijanki i miejsca postojowe. Stwierdził,
że jest to tylko kwestia zmiany organizacji ruchu i poniesienia niewielkich kosztów na znaki oraz
namalowanie pasów, a może prowadzić do podniesienia satysfakcji  mieszkańców oraz poziomu
bezpieczeństwa
Zapytał, na jakim etapie jest sprawa przebudowy muru kościelnego, ponieważ czas ucieka. Powie-
dział, że proboszcz mówił, że pewne kwestie muszą być wykonane ze strony urzędu. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że na dzisiejszej Sesji przyjęta została zmiana  w budżecie odnośnie tej kwestii. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, ze gmina wykonuje dokumentację, natomiast wykonawca jest GDDKiA. Powiedział, ze
w tej sprawie było spotkanie w Ministerstwie oraz w Krakowie. Poinformował, że sprawę oraz do-
kumentację prowadzi pan Marcin Wojtas. 

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Powiedział, że jeśli nie zostanie to zrealizowane do końca roku to pieniądze zostaną zabrane. 
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Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że inwestycji tej nie ma jeszcze wprowadzonej w planach GDDKiA , dopiero gdy gmi-
na przekaże dokumentację wykonawca wprowadzi to do planu. 

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Powiedział, że rozmawiał z p. Anetą i maja oni w planach remont odcinka drogi od mostu, aż do
Borownic i można by to było połączyć w jedna inwestycję.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jest to zupełnie inne zadanie. Poinformował, że jeśli chodzi o chodnik i mur będzie
to realizowane w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Poinformował, że w kraju
jest kilkaset inwestycji w ramach tego programu i wizyta w ministerstwie miała na celu doprowa-
dzenie do ujęcia tej inwestycji w budżecie na przyszły rok, natomiast remont drogi był planowany
już wcześniej. Poinformował, ze obie te inwestycje będzie robić GDDKiA.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, ze poprawa nawierzchni tej drogi jest na 146 miejscu w kraju i w tym roku na pewno
nie będzie to wykonywane, natomiast zostaną zrobione zatoczki. Powiedział, że dopóki nie będą
uregulowane sprawy gruntów GDDKiA nie rozpocznie inwestycji. 

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Zwrócił uwagę, aby nie było takiej sytuacji, że coś nie zostało wykonane ze strony urzędu.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że rozmawiał na ten temat w Ciechocinku, gdzie burmistrzowie wypowiadali się, że po-
winno to być robione natychmiast, ponieważ jest to miejsce niebezpieczne.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że na wizycie w ministerstwie ustalony został tok działania i teraz nie można nic zmie-
niać. Poinformował, że wszystko jest na dobrej drodze, wyjazd do ministerstwa dużo przyspieszył,
ponieważ odzew ze strony osób decyzyjnych był już na drugi dzień, dlatego trzeba się trzymać har-
monogramu. 

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Poruszył sprawę przejścia dla pieszych na wysokości MGOK, które jest niebezpieczne, ponieważ 
w nocy jest niedoświetlone, kierowcy nie zauważają pieszych. Poprosił, aby porozmawiać z kimś 
z GDDKiA o doświetleniu tego miejsca, aby było ono widoczne, ponieważ jest ono często uczęsz-
czane i było tam kilka niebezpiecznych sytuacji i wypadków. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zaproponował, aby przestawić lampę.

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Stwierdził, że będzie to jeszcze gorsze ponieważ lampa będzie świeciła kierowcom prosto w oczy.
Powiedział, że można by zrobić punkt świetlny.
Poinformował, że został wymieniony piasek na placu zabaw, ale został on wysypany na ziemię.
Zwrócił uwagę, że nie ma klamki przy wejściu na plac zabaw i jest on nie zamykany. Stwierdził, że
jest to mienie gminne i jeśli nie będzie dbałości to ktoś może je zdewastować.
Powiedział, że lampa przy ul. Kościuszki nie świeci, na wysokości wejścia na alejki przy parkingu
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jest punkt świetlny niedziałający. Zwrócił się, aby pracownik merytoryczny sprawdził w terenie nie
działające punkty. Stwierdził, że ktoś próbuje sprowadzić osiedlowych i sołtysów do roli złego poli-
cjanta, który donosi. Powiedział, że ktoś z ramienia gminy odpowiada za te nieruchomości oraz za
ich użytkowania. Podał przykład wyciągu na Suchej Dolinie, stwierdził, że jeśli ktoś naruszył wła-
sność gminną, to pracownik odpowiedzialny naraził gminę na szkodę i zapytał, czy są wyciągnięte
jakieś konsekwencje z tego tytułu. Zapytał, czy w przypadku jeśli coś jest wykorzystywane nie-
zgodnie z umową, jest to przez kogoś sprawdzane. Powiedział, że takich niejasnych sytuacji jest w
gminie bardzo dużo i trzeba to zalegalizować doprowadzając do porządku prawnego. Zapropono-
wał, aby ktoś z ramienia UMiG wykonał jakiś plan działania, dać ludziom czas na legalizację tych
kwestii.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, ze temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji Rady.

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Stwierdził, że jest to mienie gminne, ktoś za to bierze pieniądze i odpowiada za te kwestie stanowi-
skiem. Powiedział, ze jeśli tak duża działkę jak wyciąg była wykorzystywana bez umowy to ktoś
robił to świadomie, narażając gminę na straty finansowe. Zapytał jakie są konsekwencje w stosunku
do takich osób.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że nikomu nic nie nakazuje, ale prosi o współprace w tym zakresie. Stwierdził, że taki
proceder kwitnie w całej gminie, było to poruszane na wszystkich zebraniach osiedlowych oraz. Po-
wiedział, że aby to dokładnie sprawdzić są organizowane wyjścia w teren, pracownicy urzędu rów-
nież są w to zaangażowani, ale wyłapanie tego potrwa to latami. Poinformował, że w sprawie Su-
chej Doliny zostały kilkakrotnie wysłane pisma do właścicieli gruntów i zakończyło się to sprawą
sądową. Powiedział, ze jeśli nie zostanie przez nich zawarta umowa z gminą to sprawa dalej będzie
na drodze sądowej i właściciele będą mieli nakaz usunięcia tych wyciągów. 

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Powiedział, że jeśli mienie gminne zostało zajęte bezpodstawnie, mimo że sprawa trafiła do sądu
gmina powinna wydać nakaz usunięcia tego. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że takie decyzje wydaje Inspektor Nadzoru. Poinformował, że na zebraniach osiedlo-
wych mieszkańcy byli informowani i uprzedzani, że będą kontrole i kary.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, aby porównać zdjęcie satelitarne z faktycznym stanem prawnym działek. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że trzeba dokonać wyznaczenia granic działek, co sporo kosztuje, więc nie da się tego
wszystkiego naraz zrobić. Poinformował, że wyłapuje się taki sytuacje, gdy np. ktoś składuje drze-
wo na terenie gminnym, wysyłane są pisma, wykonywane zdjęcia i kolejno kończy się to sprawą w
sądzie.  

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Powiedziała, że chce podziękować Zastępcy Burmistrza za postawienie ławek na osiedlu Majerz.
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Franciszek Kotarba – Mieszkaniec Piwnicznej 
Zwrócił uwagę na uszkodzone kostkę przy fontannie oraz na Starym Cmentarzu, zwrócił uwagę, że
jest to drobiazg, ale sprawa poruszana jest po raz kolejny bez efektu. 
Zapytał, czy jest osoba odpowiedzialna i czy są podejmowane jakieś działania w kwestii nadzoru
nad miejscami pamięci.
Powiedział, że na stronie internetowej jest błąd dotyczący ilości osób wymienionych na tablicy po-
mnika obok UMiG. Poprosił o przeczytanie tablicy i poprawienie błędu.
Poinformował, że wielokrotnie poruszał sprawę działek gminnych zajętych przez mieszkańców. Po-
wiedział, ze nie jest to sprawa ciągnąca się latami i można załatwić to w bardzo krótkim czasie.
Stwierdził, że w UMiG są mapy terenów, ludzie również maja swoje mapy i trzeba poprosić ich 
o pokazanie.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że każde miejsce pamięci ma jakiegoś opiekuna, są to m. in. szkoły i jest to przyporząd-
kowane. Poinformował, że jeśli chodzi o kostkę brukową, jej naprawa została zlecona pani Dyrek-
tor MZGKiM, okazało się, że w niektórych miejscach między kostką wyrasta trawa i należy to usu-
nąć. W kwestii tablicy powiedział, że taki błąd mógł się zdarzyć i jest to kwestia jego poprawienia.

Franciszek Kotarba – Mieszkaniec Piwnicznej
Powiedział, że miejsca pamięci mają patronaty, które są lepsze lub gorsze. Stwierdził, że oprócz
tego powinien być jakiś nadzór merytoryczny nad tym, ponieważ chodzi o systematykę. Poinformo-
wał, że wcześniej była osoba, która za to odpowiadała i pozyskiwała na ten cel pieniądze. Stwier-
dził, że niektóre miejsca są zapuszczone.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że takie sprawy muszą być zgłaszane, najlepiej na piśmie. Poinformował, że pewne rze-
czy, które są zapisane w przewodnikach nie zgadzają się w terenie, jeśli ktoś nie jest hobbystą w da-
nej dziedzinie to nawet tego nie zauważy.

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej
Powiedział, że są to miejsca pamięci i gmina powinna o nie dbać, ponieważ jest to część historii.
Stwierdził, że poszczególni osiedlowi czy sołtysi z danego terenie powinni pewne rzeczy zauważać.
Powiedział, że są to drobiazgi, ale to świadczy o gminie. Zwrócił uwagę m. in. na pomnik na Łom-
nickim. Zaapelował o szacunek dla tych miejsc.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poprosił o przekazanie tych uwag na piśmie i zapewnił, że będą one realizowane.
Powiedziała, że zgadza się z panem Kotarbą. Stwierdziła, że specjalnie nie będzie tworzony nowy
etat, ale prosiła, aby zastanowić się nad dołożeniem komuś tego do zakresu czynności. Powiedziała,
że kiedyś zajmowała się tym pani Janina Janur, która pozyskała wiele środków na odnowę tych
miejsc, natomiast później już nikt się tym nie zajmował i miejsca te są bardzo zaniedbane.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poprosił o przekazywanie wszelkich informacji na temat tych miejsc.

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej 
Powiedział, że posiada takie informacje i może je przekazać, zapytał z kim ma się kontaktować  
w tej sprawie.
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, żeby kontaktować się z Przewodniczącym Komisji Ogólnospołecznej.

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej
Powiedział, że odpowiedzialna była za to p. Janur i było to przełożenie obowiązków na urzędnika.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zapewnił, ze taki urzędnik zostanie wyznaczony. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, aby pan Kotarba złożył pismo na dziennik podawczy, zostanie ono przeanalizowanie 
i będzie podjęta decyzja. 

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

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

          Jan Toczek

Protokołowała

Magdalena Źrałka
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