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P r o t o k ó ł   Nr 8/15 r. 
 

z VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
 w dniu 23 kwietnia 2015 r. 

 
 VIII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy. Przywitał radnych, burmistrzów, dyrektorów zakła-
dów i jednostek budżetowych  oraz gości zaproszonych na sesję Rady. 
Stwierdził, że w sesji Rady uczestniczy 14 – radnych, nieobecny radny Witold Kaliń-
ski. 
Odczytał program sesji Rady wraz ze zmianami. 

1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. konfliktowej drogi w Łomnicy 
Zdroju. 

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały, w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 
 
Program Sesji został przyjęty jednogłośnie tj. 14-za. 
 
Ad 2. Przyjęcie Protokołu z VII Sesji Rady. 
Protokół przyjęto jednogłośnie tj. 14 – za. 
 
Ad 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne: 
 

- co tydzień odbywają się narady, w sprawie budowy hali sportowej, wykonaw-
ca zgłosił  końcowy odbiór hali, 

- został powołany zespół przygotowujący otwarcie  hali sportowej, które planu-
jemy na 28 czerwca 2015r. W pierwszym dniu będzie się podpisanie porozu-
mienia z gminą Sabinow na Słowacji, jest to wspólny projekt oni budują lodo-
wisko, Piwniczna halę sportową. Gmina Piwniczna jest partnerem wiodącym. 
Planujemy w tym dniu mecze siatkówki tj. pojedynek mineralnych, muszynian-
ka i piwniczanka. W drugim dniu, dzień sportowy – rozgrywki od najmłodszych 
do seniorów ( siatkówka, koszykówka, biegi) o puchar burmistrza. Wieczorem 
festyn, 

- odbyły się zebrania sołeckie i osiedlowe, pogratulował nowo wybranym sołty-
som i osiedlowym, 

- trwa budowa ośrodka dla niepełnosprawnych w Kosarzyskach, zbierają środki 
finansowe od sponsorów. Zwrócili się do gminy o przydział drewna na więźbę 
dachowa, wraziłem zgodę na 50 m3 z zasobów gminy. Przed zimą trzeba wy-
konać dach,  

- odbyły się przeglądy na drogach gminnych, pozostały Kosarzyska, Łomnica 
Zdrój, Borownice, Hanuszów. Do 15 maja będzie sporządzony wykaz dróg do 
remontu, 

- w środę odbędzie się zebranie z sołtysami nt. wykonywanych prac w sołec-
twach, 

- komisja z powiatu dokonała przeglądu dróg powiatowych do remontu, stwier-
dzili, że drogi powiatowe są bardzo zaniedbane, 
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- dokonaliśmy przeglądu potoku młodowskiego oraz źródełek św. Kingi w Głe-
bokiem. Stowarzyszenie Młodów –Głebokie włożyło bardzo dużo pracy w infra-
strukturę przy źródełku św. Kingi w Głębokiem, ale ciągle jest dewastowane. 
Planujemy przejąć opiekę nad tym miejscem, tak jak jest to robione z Elia-
szówką, Węgielnikiem. Do potoka młodowskiego są wyrzucane śmieci, remon-
tu wymaga zabytkowy most nad tą rzeką, 

- w ośrodku ‘’ Czarna Owca ‘’ w Piwnicznej-Zdroju odbył się Kongres Kobiet. 
Przez 3 dni kobiety mogły korzystać z atrakcji w tym ośrodku, szkoda, że tak 
mało kobiet skorzystało z darmowych atrakcji jakie oferował ośrodek, 

- na Małej Wierchomli odbyła się uroczystość związana z otwarciem sezonu  tu-
rystycznego. Było ponad tysiąc turystów z oddziałów PTTK Tarnów, Nowy 
Sącz, 

- wały przeciwpowodziowe na Majerzu, Młodowie. Dowiedziałem się na zebraniu 
osiedlowym na Majerzu, że były jakieś notatki, obietnice, ale nie pomyślano 
skąd wziąć na to środki finansowe. Będą rozmawiał z RZGW i zarządem osie-
dla w tej sprawie, 

- baseny na Radwanowie były warunkowo dopuszczone do użytkowania na 90 
dni. Na basenach musi być wykonana wentylacja, co wiąże się ze zmianą do-
kumentacji. Firma Fawaterm, która była wykonawcą basenów do końca marca 
miała usunąć usterki i wykonać poprawki. Jeśli ustalenia komisji z grudnia nie 
będą wykonane, skierujemy sprawę do Sądu, którą poprowadzi firma prawni-
cza, 

- odbyła się wizyta Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie remontu 
muru oporowego przy kościele w Piwnicznej-Zdroju. Jest to poważna inwesty-
cja, musi być wykonany chodnik,  

- 27 kwietnia odbędzie się przegląd dróg w Łomnicy Zdroju również na spornej 
drodze koło Marii Bołoz. Odczytał zapisy z planu zagospodarowania prze-
strzennego dot.  spornej drogi, 

 
 Mariusz Lis - wiceburmistrz MiG 
- wały przeciwpowodziowe na Majerzu i Młodowie, jest to bardzo kosztowna in-

westycja. Nowe ustalenia odnośnie wałów przeciwpowodziowych ma określić 
ustawa. Zarząd Melioracji dokonuje remontów mniejszych cieków wodnych, 
natomiast RZGW rzek, 

- poinformował, że szpital w Krynicy Zdroju będzie rozbudowany o nowe sale 
zabiegowe i operacyjne,  koszt ok. 20 mln zł. Prosili, by gminy partycypowały 
w zakupie sprzętu do szpitala, 

- przebudowa muru oporowego przy kościele to koszt ok. 1 mln złotych, będzie 
przebudowa schodów, wykonany nowy szerszy chodnik. Podziękował Lucynie 
Latała –Ziębie za poinformowanie, że temat ten był podejmowany w poprzed-
niej kadencji, 

- odbyło się spotkanie  p. Januszem Golcem dyrektorem Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego, rozmowa była bardzo owocna, uczulał byśmy 
bardzo pilnowali wykonywanych inwestycji w gminie, 

- odbyło się spotkanie z firmą Maspol z Zubrzyka dot. remontu drogi, teren się 
zapada, firma zobowiązała się, że pokryje całość kosztów, 
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Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Poinformował, że o g. 12,30 będą gościli z wizytą konsule Węgier, w sprawie 
uhonorowania rodziny z Wierchomli za opiekę nad bezimiennym grobem żołnierzy 
węgierskich, którzy są pochowani na cmentarzu w Wierchomli Wielkiej, 
 
Justyna Deryng – radna Miasta 
Poinformowała, że decyzja burmistrza o przekazaniu 50 m3 dla Stowarzyszenia 
‘’ Nasz Dom ‘’ nie jest zgodna z uchwałą Rady, zacytowała zapisy uchwały. Zapy-
tała, czy przekazanie drewna nie powinno się odbyć za zgodą Rady. 
 
Włodzimierz Grucela – sekretarz MiG 
Odpowiedział, że cytowana uchwała nie dotyczy tego przydziału. 
 
Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Poinformowała, że takie przekazanie drewna winno się odbyć uchwałą Rady. Za-
pytała, czy ośrodek buduje stowarzyszenie, czy gmina, za projekt zapłaciła gmina 
tj. Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 25 tyś zł. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Stowarzyszenie ‘’ Nasz Dom ‘’ buduje ośrodek w Kosarzyskach, konieczne jest wy-
konanie dachu. 
 
Dariusz Świeboda – radny Kosarzysk 
Poinformował, że koszt przekazanego drewna to będzie kwota ok. 25 tyś zł.  
 
Stanisława Szkaradek – przew.zarządu osiedla Zdrojowe 
Zapytała, na jakie cele ma być przeznaczony budowany ośrodek w Kosarzyskach, 
ciągle są inne koncepcje. Najpierw miał być zakład opiekuńczo-leczniczy później 
ośrodek rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Utrzymanie ośrodka spadnie na 
gminę. 
 
Lis Mariusz – wiceburmistrz 
Brak jest informacji nt. przeznaczenia ośrodka w Kosarzyskach. Ale nie możemy 
patrzeć przez pryzmat środków wydatkowanych przez gminę na budowę tego 
ośrodka, dzieci niepełnosprawne, to tez nasze dzieci. 
 
Justyna Deryng – radna Miasta 
Zapytała, czy takimi decyzjami nie stwarzamy precedensu, są tez inne stowarzy-
szenia i one tez mogą ubiegać się o środki finansowe. 
 
Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Jeśli ktoś ma inne zdanie nt. przydzialu drewna dla stowarzyszenia, proponował, 
by zapisać się do stowarzyszenia i jako wolontariusz  popracować w stowarzysze-
niu. 
 
Ad 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy z działalno-
ści międzysesyjnej. 
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Jan Toczek – przew. Rady  
Przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. Poin-
formował, że uczestniczył w Eureregionie Tatry, które dot. wyboru nowych władz. 
 
Ad 5. Oświadczenia radnych powiatowych. 
 
Marian Dobosz – radny powiatowy 
Poinformował, że odbywa się sprzątanie dróg i poboczy, udrażniania studzienek 
po zimie na drogach powiatowych. Odczytał odpowiedzi Starosty na zapytania 
zgłoszone przez radnych dot. remontu drogi do Kosarzysk oraz wykonania chod-
nika przy tej drodze. Poinformował o przeglądzie dróg powiatowych przez komisję 
Rady Powiatu. 
 
Ad II.1. Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej miasta i 
gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2015-2028. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Omówiła wieloletnią prognozę finansową. 
 
U c h w a ł a Nr VIII / 45 / 15  - przyjęto 2 – wstrzymujące, 12 – za. 
 
Ad II.2. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały bu-
dżetowej miasta i gminy Piwniczna-Zdrój na  2015 rok. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Omówiła zmiany w budżecie Miasta i Gminy. 
 
Alojzy Janur – radny Czercza 
Prosił o wyjaśnienie działu 900 – oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni, na co 
konkretnie przeznaczone są środki finansowe. 
 
Renata Nowak – dyr. MZGKiM 
Poinformowała, że w tym dziale nie nastąpiły zmiany od przyjętego budżetu, jest 
to plan, środki są przeznaczone na utrzymanie zieleni, letnie i zimowe utrzymanie 
dróg, zbieranie odpadów stałych, drobne prace remontowe. 
 
U c h w a ł a Nr VIII / 46 /15 – przyjęto 1 wstrzymujący, 13-za. 
 
Ad II.3. Uchwała w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych 
wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządo-
wy zakład budżetowy MZGKiM. 
 
U c h w a ł a  Nr  VIII / 47 / 15 przyjęto jedn. tj. 14 – za. 
 
Ad II.4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Gminnego Programu Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
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U c h w a ł a  Nr VIII / 48 / 15 – przyjęto jedn. tj. 14-za. 
 
Ad II.5. Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania  nagrody Burmi-
strza Miasta i Gminy. 
 
U c h w a ł a Nr VIII / 49 / 15 – przyjęto jedn. tj. 14 – za. 
 
Ad II.6. Uchwała w sprawie Związku Międzygminnego ‘’ Perły Doliny 
Popradu ‘’ w Muszynie. 
  
U c h w a ł a  Nr VIII / 50 / 15 – przyjęto jedn. tj. 14 – za. 
 
Ad II.7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji Instytutu  im. 
Stańczyka w Krakowie. 
 
U c h w a ł a  Nr VIII / 52 / 15 – przyjęto jedn. tj. 14-za. 
 
Ad II.8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – droga w Łomnicy 
Zdroju. 
 
Andrzej Żywczak – mieszkaniec Łomnicy Zdroju 
W planie zagospodarowania przestrzennego narysowano drogę o szerokości 5m. 
Od kilku lat trwa konflikt na tej drodze, twierdzą, że jest to droga gminna., mamy 
dużo spraw w Sądzie, w związku z tą drogą. Nie możemy wyremontować domu 
przez konflikt na tej drodze. 
 
Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Prosił o pomoc w rozwiązaniu problemu na tej drodze. 
 
Maria Żywczak – mieszkanka Łomnicy Zdroju 
Omówiła sprawy konfliktowe na tej drodze. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Poinformował, że ta sprawa jest już w toku załatwiania, o czym poinformował za-
interesowanych pisemnie. Droga ta może być wykreślona z planu zagospodaro-
wania przestrzennego, ale dzisiaj nie załatwimy tego problemu. 
 
Marcin Bogaczyk – burmistrz MiG 
Wnioskował o udział radcy prawnego w obradach sesji Rady. 
 
U c h w a ł a  Nr VIII / 53 / 15 – przyjęto  1 – wstrzymujący, 13-za. 
 
Ad II.9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych Kosarzyska. 
 
U c h w a ł a  Nr VIII / 51/ 15 – przyjęto jedn. tj. 14-za. 
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Ad II.10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kon-
troli. 
 
Krzysztof Długosz – przew. Komisji Rewizyjnej 
Odczytał sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu. Prosił, aby nie 
oczerniać komisji rewizyjnej, najpierw należy się zapoznać z regulaminem, a póź-
niej wygłaszać swoje racje. 
 
Ad II. 11. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. 
 
Łukasz Jarzębak – sołtys Łomnicy Zdroju 
Uzasadnił wykreślenie pkt. 5 z projektu uchwały  dot. dzierżawy nieruchomości. 
 
W n i o s e k  o  wykreślenie pkt. 5 z projektu uchwały poddano pod głosowanie  

    i przyjęto jedn. tj. 14-za. 
     
    U c h w a ł a  Nr VIII / 54 / 15 – przyjęto jedn. tj. 14-za. 
 
    Ad II.12. Uchwała w sprawie nabycia gruntów do zasobów, w celu ure-  
    gulowania  drogi gminnej ul. Halna boczna. 
 
    Mariusz Lis – wiceburmistrz 
    Uzasadnił projekt uchwały, chodzi o wykonanie muru oporowego, a nie poszerze-

nie drogi. 
 
    U c h w a ł a  Nr VIII / 55/15 – przyjęto 2-wstrzymujące, 12-za 
 
 Ad III.1. Interpelacje i wolne wnioski. 
 

1. Jan Toczek – przew. rady MiG 
Zgłosił   w n i o s e k  o przeprowadzenie kontroli dotyczącej przeprowadzonego 
konkursu na dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Piwnicznej-Zdroju. 
 
W n i o s e k  poddano pod głosowanie i przyjęto,  3-wstrzymujące, 10 – za  
( obecnych na sali obrad  podczas głosowania). 
 
Stanisława Szkaradek – przew.zarządu osiedla Miasto. 
Powtórzyła zapytanie o ośrodek w Kosarzyskach Stowarzyszenia ‘’ Nasz Dom ‘’. 
 
1. Maria Kulig – prezes Stowarzyszenia ‘’ Nasz Dom ‘’ 
Udzieliła odpowiedzi. Projekt na budowę ośrodka kosztował 48 tyś zł, 25 tyś doło-
żyła gmina tj. Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek będzie prowadził działalność 
dziennego pobytu dla osób społecznie wykluczonych, osoby te będą mieszkać w 
swoich domach i będą przychodzić na zajęcia do ośrodka. Będzie również opieka 
całodobowa dla 15 osób. Budowa jest prawidłowo prowadzona, geolog  wykonał 
ekspertyzę. Całkowity koszt budowy ośrodka to 2 mln złotych. Obecnie wykonano 
wjazd, cała nieruchomość została  ogrodzona, zalano schody. Zbieramy pieniądze 
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na więźbę dachową. Skierowaliśmy pismo do burmistrza o  nieodpłatny przydział  
50 m3 drewna na więźbę dachową. Obiekt będzie służył jako kompleks dla osób 
niepełnosprawnych.Czynimy starania o dofinansowanie ze środków unijnych, jako 
wkład własny wykażemy własną  pracę przy budowie ośrodka. 
 
2. Lucyna Latała-Zięba – mieszkanka osiedla Majerz 
Od początku było mówione, że inwestorem miał być urząd. Stowarzyszenie zmie-
niło inwestora na siebie.Projekt jest sporządzony na ośrodek szkolno-internatowy. 
 
3. Sikorska Kazimiera – radna Borownic 
Zapytała, jeśli gmina dokłada własne środki finansowe, czy będzie utrzymywać 
budynek. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Gmina wybudowała świetlice w Łomnicy i Zubrzyku i też je utrzymuje, musimy 
wspierać stowarzyszenia. 
 
4. Danuta Kulig – prezes Stowarzyszenia Młodów – Głębokie. 
Stowarzyszenie pozyskało 80 tyś zł z „ Kropli Beskidu’’ na odnowienie źródeł wód 
mineralnych w Głębokiem, pracujemy społecznie. Prosiła o opiekę gminy na źró-
dłami św. Kingi w Głębokiem i poprawienie zniszczonej infrastruktury. 

    
5. Elżbieta Kądziołka Reichert – mieszkanka Piwnicznej Zdroju. 
Z budżetu nie wynika, że będzie remont ulicy Marciszewskiego K.Wielkiego. Wnio-
skuję, by w tym roku wygospodarowano środki finansowe na projekt remontu 
tych ulic. P.Gniewek był inicjatorem, aby na ulicy Marciszewskiego wykonać ram-
pę przeładunkową do sklepu Centrum,obecnie samochody dostawcze tarasują 
przejazd przez tę ulicę. 
Wybory na przewodniczącą zarządu Miasto zostały przeprowadzone z rażącym na-
ruszeniem statutu osiedla. Odpowiedź w tej sprawie dla p. Gniewka jest nie do 
zaakceptowania i wymijająca z pewną nonszalancją. Trudno w takiej sytuacji 
oczekiwać od mieszkańców poszanowania prawa. 
 
6. Justyna Deryng – radna Miasta 
Mieszkańcy ulic Marciszewskiego i K.Wielkiego złożyli podpisy o konieczności re-
montu tych ulic. Odnośnie dostaw do sklepu Centrum miała być tablica z poda-
nymi dniami, godzinami dostaw towaru do sklepu. Wnioskowała o ograniczenie 
prędkości na drodze koło kościoła, uporządkowanie i remont skwerku ‘’ Kocie 
planty ‘ oraz remont muru oporowego na ul. Marciszewskiego. Strona internetowa 
winna być dostępna dla osób niepełnosprawnych. Szachownicę w łazienkach 
przekształcić w pomnik np. Jana Walcowa. 
 
7. Lesław Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 
Wnioskował, by szachownicę w łazienkach przekształcić w mauzoleum żołnierzy 
wyklętych, kurierów, deklarował 500 zł na ten cel. 
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Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Rozmowa nt. szachów jest stratą czasu, przez 5 lat nie możemy ingerować w pro-
jekt. 
 
8. Teresa Ortyl – radna Kokuszki 
Na usunięcie usterek na basenach na Radwanowie było 90 dni(pleśń na ścianach, 
suficie, brak wentylacji, nadużycia ). Nie ma widoków aby kompleksowo skontro-
lować tę inwestycję. 
W n i o s k o w a ł a  o kontrolę NIK na basenach, tak samo zrobiono w Andry-
chowie. Najwyższa Izba Kontroli może zbadać sprawę pod każdym kątem. Rada 
ma obowiązek złożyć wniosek o taką kontrolę. 
 
W n i o s e k  dotyczący przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę 
Kontroli inwestycji baseny na Radwanowie poddano pod głosowanie i 
przyjęto jednogłośnie tj. 14 –za. 
 
9. Elżbieta Kądziołka - Reichert – mieszkanka Miasta 
Zapytała, czy wszystkim mieszkańcom, którym walą się mury będzie gmina odbu-
dowywać . 
 
10. Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Wnioskował o kontrolę bezpieczeństwa przewozu dzieci do szkoły busami oraz 
kontrolę przez policję stanu technicznego busów. 
 
 Ze względu na obecność na Sesji Rady gości, konsula węgierskiego z Krakowa, 
odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na następnej sesji Rady. 
 
 Na sesję Rady zostali zaproszeni goście konsule Węgier z ambasady w Krako-
wie. Wyrazili podziękowanie rodzinie Bołozów z Wierchomli Wielkiej za opiekę nad 
bezimiennym grobem żołnierzy węgierskich  z II Wojny Światowej. 
Podziękowali również p. Lucynie Łatała-Ziębie za starania w pochówki żołnierzy 
na cmentarzu w Wierchomli. Podziękowała złożył burmistrz Miasta i Gminy. 
  

Na tym obrady VIII Sesji Rady zostały zakończone. 
 
Protokołowała : 

Insp. Rady MiG 
 

H. Diakow 
 
 
 

 
 
 
 


