
INWESTYCJE-PROJEKTY 
REALIZOWANE W LATACH

2019-2020 NA TERENIE MIASTA
I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ

WSPÓLNE DĄŻENIE DO CELU WPŁYWA NA SUKCES



Stan finansów MiG Piwniczna-Zdrój - ROK 2018

 Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2018r.  - 5 026 473,97 zł

 Zadłużenie Miasta i Gminy to  kredyty i zaciągnięte zobowiązania:

 Kredyty  i pożyczki - 24 826 357,00,00 zł

 Zaciągnięte zobowiązania - 5 026 473,97 zł

 W tym nie zapłacone faktury z 2018  roku - 705 436,88 zł

Razem obciążenie budżetu na dzień 31.12.2018r - 29 852 830,97 zł



Pokonując trudności związane z dużym 

zadłużeniem  Gminy

realizujemy niżej wymienione projekty:



INFRASTRUKTURA:



Zadania realizowane w ramach 
dofinansowania ze środków

Unii Europejskiej:



➢ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła wraz z budową tras 
wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad realizowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM)

Planowana całkowita wartość projektu - 10 000 000,00 zł
Dofinansowanie projektu - 5 993 413,28 zł





Budowa trasy rowerowej w ramach projektu
pn. „Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej 
EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach: Stara Lubovna, 
Chmelnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro”.

Zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia 31.08.2021r.)



Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
Wartość zadania z projektu - 1 303 768,00 zł
Dofinansowanie - 1 108 200,00 zł

Działania:
1. Na długości 1 848m od basenów na Radwanowie do mostu 
w Głębokiem odtworzona nawierzchnia asfaltowa.

2. Przed Szkołą w Głębokiem został wykonany chodnik.

3. Oznakowanie znakami poziomymi i pionowymi.

4. Budowa MOR w okolicach basenów wyposażony w stację ładowania rowerów 
elektrycznych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.



 1. Droga rowerowa odcinek Młodów wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

• Ciąg pieszo-rowerowy - Budowa około 280 mb ciągów pieszo-rowerowych o szerokości
2,5 m w ciągu istniejącej drogi gminnej ( km 0+000 – 0+208) oraz 162 mb ciągów 
pieszo-rowerowych o szerokości 3,5 m w ciągu istniejącej drogi gminnej

• Obiekt „Parkuj i jedź” - budowa jednego obiektu składającego się z 5 miejsc postojowych
i 1 miejsca postojowego dla niepełnosprawnych

• Obiekt „Bike&Ride” - Budowa jednego obiektu dla Bike&Ride” dla co najmniej
10 stanowisk dla rowerów 1 ławki – 3 osobowej oraz 1 kosza

Budowa  dróg   rowerowych  wraz   z  infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem 
wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2
Dofinansowanie  w wysokości  8 468 246,75 zł - zostanie wybudowanych 8,69 km ciągów
pieszo-rowerowych  w miejscowościach: Młodów, Kokuszka, Łomnica-Zdrój, Wierchomla.
Projekt ten zyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Podziałanie 4.5.2. 
Niskoemisyjny transport miejski-SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego.

Koszt całego projektu to 9 962 643,30 zł.

Działania w ramach Projektu:



 2. Droga rowerowa odcinek Kokuszka wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

• Ciąg pieszo-rowerowy - budowa około 825 mb ciągów pieszo-rowerowych o szerokości
3m wraz z oświetleniem ciągu istniejącej drogi gminnej

• Budowa oświetlenia drogi rowerowej

• Obiekt „Bike&Ride”  - Budowa jednego obiektu dla „Bike&Ride” dla co najmniej 10 stanowisk
dla rowerów, 1 ławki – 3 osobowej oraz 1 kosza

• Zintegrowany węzeł przesiadkowy - Budowa jednego zintegrowanego węzła przesiadkowego 
składającego się z dwóch zatok autobusowych

 3. Droga rowerowa odcinek Łomnica-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

• Ciąg pieszo-rowerowy - Budowa około 1562 mb ciągów pieszo-rowerowych o szerokości
3 m wzdłuż istniejącej drogi powiatowej

• Kładka pieszo – rowerowa km 0+373

• Obiekt „Parkuj i jedź” – Budowa jednego obiektu „Parkuj i jedź” składającego się z 28 miejsc 
postojowych i 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych

• Obiekt „Bike&Ride” - Budowa jednego obiektu dla Bike&Ride” dla co najmniej 20 stanowisk
dla rowerów, 1 ławki – 3 osobowej oraz 1 kosza



 4. Droga rowerowa odcinek Wierchomla wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

• Ciąg pieszo-rowerowy. Budowa około 4130 mb ciągów pieszo-rowerowych
o szerokości  3 m wzdłuż istniejącej drogi powiatowej.

• Przepust.

• Obiekt  „Parkuj i jedź” km 1+190 – Budowa jednego obiektu „Parkuj i jedź” 
składającego się z 22 miejsc postojowych i 2 miejsca postojowego dla 
niepełnosprawnych.

• Obiekt  „Parkuj i jedź” km 4+120 – Budowa jednego obiektu „Parkuj i jedź” 
składającego się z 5 miejsc postojowych i 1 miejsca postojowego dla niepełnosprawnych.

• Obiekt „Bike&Ride”  - Budowa jednego obiektu dla Bike&Ride”   dla co najmniej 20 
stanowisk dla rowerów 1 ławki – 3 osobowej 1 kosza.

• Zintegrowany węzeł przesiadkowy  w km 1+553 i 2+332 -Budowa dwóch  
zintegrowanych węzłów przesiadkowych składających się z jednej  zatoki autobusowej.



 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla 
Wielka  i Wierchomla  Mała  etap III,IV,V. 

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego 
PROW na lata 2014-2020. 

Wartość zadania: 3 726 070,50 zł
w tym dotacja - 1 893 055,00 zł



Program „Wsparcie działalności MŚP
z branży turystyki oraz zwiększenie 
rozpoznawalności Małopolski jako 
turystycznej marki gospodarczej”.



 Cel Projektu: wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży przemysłu 
czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki 
gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

 W ramach Projektu  zostaną zrealizowane  działania:

• 1.Organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce.

• 2.Promocja oferty turystycznej MS ́P przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych.

• 3.Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz  w formie tradycyjnej (materiały 
promocyjne, drukowane). 

• 4.Wyjazdy delegacji na międzynarodowe targi turystyczne.

• 5.Baza możliwości inwestycyjnych.

• 6.Warsztaty dla MS ́P.

 Projekt realizowany jest przez okres 3 lat.

 Wartość dofinansowania:  5 270 106,25 zł. 

 W ramach Projektu został wyemitowany  spot reklamowy Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój  w ogólnopolskiej telewizji 
TVN w programie Dzień Dobry TVN w dniu 17.08.2019r, zostały przeprowadzone spotkania z przedsiębiorcami branży 
turystycznej jak również została opracowana strona internetowa www.tumalopolska.pl.



Zadania realizowane w ramach 
dofinansowania ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych:



Remont drogi Zubrzyk



Remont drogi w miejscowości Młodów



Zadania realizowane w ramach 

dofinansowania ze środków 

Funduszu Gruntów Rolnych:



Remont drogi w miejscowości Głębokie do Kuca.
Wykonano drogę z nawierzchni betonowej o długości 300m.



Remont drogi do osiedla Magóry
Wykonano drogę z nawierzchni betonowej o długości 300m.



Remont drogi Podbukowiec



Remont drogi Pola-Bziniaki



Zadania realizowane przy 
współpracy

z Nadleśnictwem Piwniczna:



Budowa mostu w Wierchomli Wielkiej etap II.

Wartość robót wyniosła 176 179,36 zł
Przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Piwniczna w wysokości 87 100,00 zł.



Remont drogi we wsi Zubrzyk.
Wykonano drogę o nawierzchni betonowej za Kościołem na odcinku 110 m.

Wartość robót wyniosła 59 887,45 zł
Przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Piwniczna w wysokości 38 500,00 zł.



Remont drogi gminnej Zubrzyk
(koło Kościoła) nr 293611K etap II.

Wartość zadania: 162 663,06 zł



Zadania realizowane w ramach 
dofinansowania z budżetu 

Państwa/Województwa/Powiatu:



Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 Piwniczna-Kosarzyska –

zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni bitumicznej z chodnikami
i odwodnieniem. Ponadto w ramach zadania Gmina wykonała przebudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej na odcinku nowo powstałego chodnika. Prace nadal trwają.



Prace przy Cmentarzu na ul. Krakowskiej –
zadanie realizowane przez GDDKiA.



Przebudowa muru na ul. Daszyńskiego



Dokumentacja projektowo-budowlana dla 
zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z 
odbudową drogi gminnej Witkowskie 
Piwniczna – Zdrój”. 

Wartość zadania – 54 120,00 zł.

Dofinansowanie Wojewody Małopolskiego w 
wysokości – 43 296,00 zł.



Remont podjazdu do garaży oraz zakup bram garażowych dla OSP 
Piwniczna-Zdrój.
Remont wykonano w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019”



Remont boiska wielofunkcyjnego w Łomnicy Zdroju.
Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie
w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.

Wartość Inwestycji - 278 681,33 zł  , Dofinansowanie -168 000,00 zł







 W latach 2019 - 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie na  Projekt 
„Jeżdżę z głową”, czyli nauka jazdy na nartach.

Wartość projektu: 166 725,73 zł



Zakup 71 laptopów wraz  z oprogramowaniem dla uczniów z terenu MiG
Piwniczna-Zdrój w ramach programu „Zdalna Szkoła”,  „Zdalna Szkoła +”
oraz 24 laptopy z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny.
Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant 1.

Wartość dofinansowania 100% - 249 492,24 zł



Zadania realizowane z budżetu Gminy:



Remont drogi w Wierchomli Wielkiej
(Zielińskie-Kulig)



Remont drogi we wsi Młodów
w kierunku Pana Franka Długosza



 Drogi:

• Płyty na drodze Łazy do Długosza, na  Podbukowiec k. Polakiewicza, na Lyskową.

• Bieżący remont drogi na Zamakowisko od pomnika, Głebokie w k. Szmydy, Droga Za 
Górę i do Klińca w Głębokiem.

• Wykonano odwodnienie drogi w Głębokiem koło Maślanki.

• Wykonano remont odwodnienia na górnej drodze w  kierunku szkoły w Głębokiem.

• Przy drodze Łomnica-Zdrój osiedle Zagrody wykonano nawierzchnię betonową, 
zamontowano korytka, wykonano studnie zanikową - wartość robót - 49 938,00 zł.

• Wykonano bieżącą naprawę kruszywem drogę na os. Łomnickie.



Drogi:

• Wykonanie nawierzchni betonowej we wsi Łomnica-Zdrój osiedle Solisko.

• Wykonano regulacje kostki granitowej koło postoju TAXI.

• Zlikwidowano przełomy na drodze we wsi drogi Głębokie k. Porębskiego.

• Remont dróg na Kokuszce: na Groń, do Roztoki, za Góre, do Luksy, na Fiedorek,
na Skółkę, na Maliniakie, przy szkole, na Cerchle i Certez.

• Remont dróg Łomnica-Zdrój: bieżąca naprawa drogi w kierunku oś. Jarzębaki,
k. osiedla  Kąty Dziubiński i Bołoz.



Zadania realizowane z budżetu Gminy:

 Przepusty: 

• Zaczerczyk, do  Błankowej, Łazy Bucznik,

• Wbudowano płyty i przepust na drodze Skorupy.

 Bariery ochronne: 

✓ 1. Na osiedlu Kosarzyska:

• Na Zaczerczyku

• Na Błankowej

• Na Cichoniówce

• Na przepuście k. Parkingu Sucha Dolina

✓ 2. Na osiedlu Czarcz i przy ciągu spacerowym

✓ 3. Na Kocich plantach

✓ 4. Przy drodze na Skorupy-Walczaki



Zadania realizowane z budżetu Gminy:

 Kanalizacje:

• Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w m. Głębokiem oraz osiedla Hanuszów.
Wartość zadania – 19 700,00 zł (Głębokiem), 14 760,00 zł (Hanuszów).

• Rozpoczęto prace na oczyszczalni ścieków w Piwnicznej-Zdroju, które obejmują montaż kraty
do mechanicznej separacji i transportu skratek (która uległa fizycznemu zużyciu).
Całkowita wartość zadania - 212 298,00 zł.

 Wodociągi: 

• Wykonanie wodociągu w Piwnicznej - Zdroju na odcinku Nakło etap II.

• Wykonanie odcinka wodociągu w m. Piwnicznej - Zdroju na odcinku Nakło ul. Krakowska - przejście pod 
linia kolejową i krajową etap III.

• Przebudowa studni reduktorowej wraz z wyminą reduktora i instancji sterowania w Łomnicy Zdroju.

• Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy, wraz z ich sukcesywną wymianą przez  MZGKiM Piwnicznej -
Zdroju.



Zadania realizowane z budżetu Gminy:

 Inne: 
• Odbudowano przystanek autobusowy Kosarzyska k. Sklepu.

• Wyremontowano  chodnik ul. Sobieskiego, chodnik k. Remizy oraz zapadniętą studzienkę.

• Oznakowano Rynek, strefy płatnego parkowania oraz miejsca dla niepełnosprawnych.

• Zamontowano nowe kosze, ławki na Rynku.

• Zamontowano  dwie wiaty przystankowe na  Zubrzyku.

• Oddano do użytkowania odwiert na ujęciu wody w Łaskach.

• Wykonano remont dachu przystanku na osiedlu Kosarzyska (przystanek Tromowa)

• W Miejsko-Gminnym Domu Kultury wykonano następujące prace remontowe: malowanie sal, czyszczenie 
krat
i kanałów wentylacyjnych, wymiana uszkodzonych desek podłogowych, montaż oświetlenia ścian 
wystawowych, ponadto wykonano prace na dachu budynku.



Budowa przystanku wraz z zatoką
w Wierchomli Wielkiej.



Inne:

• Opracowano Strategię Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój w ramach umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ekomobilności.

Wartość projektu – 49 000, 01 zł.

• W trosce o jakość środowiska naturalnego naszej gminy od 25 maja w naszym 
Urzędzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków do projektu 
prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.



Pomoc społeczna



Pomoc społeczna

 W związki z ponownym wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju ograniczono 
funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Dokonano zmiany formy pomocy z posiłku
na zasiłek celowy tj. świadczenie pieniężne na zakup żywności.
Taką formę pomocy otrzymało 112 osób i zostanie ona zachowana do czasu powrotu dzieci do szkół. 

 Wznowiono działanie telefonu, pod którym każdego dnia w godz. 7 - 19 pracownicy socjalni pełnią 
dyżur telefoniczny  w celu udzielania informacji osobom potrzebującym pomocy.

 Ośrodek Pomocy przystąpił również do  ogólnopolskiego projektu ,,Wspieraj Seniora”.
Projekt ma na celu pomoc osobom powyżej 70 roku życia w zakupie żywności, załatwianiu spraw 
urzędowych, pomoc w dotarciu do lekarza , zakupu leków itp. 

 Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń (budynek przy ul. Marciszewskiego 9) –
z przeznaczeniem na świetlicę w ramach projektu „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i 
młodzieży”.

Wartość remontu - 179 000,00 zł
Przy dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Regionów w Nowym Sączu. 



OŚWIATA:



Remont w ZSP Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju.

Wykonano modernizację pomieszczeń dla nowo utworzonych oddziałów 
przedszkolnych oraz wyremontowano sale i część elewacji pierwszego pawilonu. 
Ponadto oddzielono część przedszkolną od szkolnej
oraz dobudowano schody ewakuacyjne.







Modernizacja kuchni.

Decyzją Wojewody małopolskiego z dnia 27.05.2020r.
przyznano dofinansowanie dla ZSP Nr 1 w Piwnicznej - Zdroju,

w wysokości  80 000,00 zł w ramach programu „Posiłek w szkole”.





Remont w Szkole Podstawowej nr 2 w Piwnicznej-Zdroju (Kosarzyska).

Wyremontowano salę na piętrze budynku z przeznaczeniem na oddział 
przedszkolny, wykonano nową podłogę, wymieniono wykładziny podłogowe, 
wymalowano ściany, przeprowadzono remont ścian na korytarzu.



Remont w Szkole Podstawowej w Głębokiem.

Przeprowadzono remont sali na piętrze budynku
z przeznaczeniem na pomieszczenie edukacyjne.



Remont w Przedszkolu na Hanuszowie.

Wyremontowano część chodnika oraz wykonano nowe schody 
prowadzące na plac zabaw dla dzieci.



Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie w wysokości:

1 601 357,00 zł
z przeznaczeniem na:



 Przebudowa dróg gminnych – 500 000,00 zł m.in.:

• Modernizacja dróg na terenie MiG Piwniczna-Zdrój:

- os. Borownice, o dł.78 
- os. Skorupy-Walczaki o dł.186m
- Latawcowa o dł. 80 m
- Wierchomla Wielka k. Kościoła o dł.160 m
- Łomnica Zdrój os. Katy o dł. 166m

• Zakup płyt drogowych o łącznej ilości 3015 szt. z przeznaczeniem na niżej wymienione odcinki dróg:

- Trześniowy Groń
- Cichoniówka
- Łazy-Bucznik
- Werbówki
- Sucha Dolina
- Kokuszka w k. Smydy
- Piwniczna-Zdrój - ul. Węgierska
- Rewałówka
- Polana

Płyty te mieszkańcy własnym kosztem wbudowują. 



• Montaż barier drogowych o łącznej długości 430 m przy drogach do osiedli:
- Cichoniówka
- Podbukowiec
- Łomnica-Zdrój osiedle Malikówka
- Borownice
- Piwniczna-Zdrój ul. Kolejowa

• Modernizacja dróg we wsi Kokuszka w kierunku:
- osiedla Fiedorek-Zadnie Góry
- Pola- Bziniaki



 Modernizacja ogrodzenia boiska szkolnego – SP w Głębokiem – 24 030,00 zł

 Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

– 160 000,00 zł

 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

– 115 000,00 zł



 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

(Podbukowiec, Fąfary, Pola-Bziniaki) – 45 000,00 zł

 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy
ul. Marciszewskiego 9 z przeznaczeniem na placówkę wsparcia dziennego

oraz siedzibę OSP w Piwnicznej-Zdroju – 21 000,00 zł

 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 165 m w m. Piwniczna-Zdrój

– 100 000,00 zł



 Modernizacja kotłowni (wymiana na kocioł eko-groszek) w Przedszkolu Nr 4 w Młodowie

– 19 970,00 zł

 Dostawa i montaż kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

– 56 000,00 zł

 Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1520K (ul. Szczawnicka) w m. Piwniczna-Zdrój w zakresie budowy chodnika

w km ok 2+440-2+605 wraz z robotami towarzyszącymi” – 129 953,97 zł



Wnioski złożone do Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych:



 Budowa dróg rowerowych w gminie Piwniczna -Zdrój -
wnioskowana kwota - 6 531 750,00 zł

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla 
Wielka i Wierchomla Mała - wnioskowana kwota - 2 523 015,50 zł

 Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Piwniczna -Zdrój  -
wnioskowana kwota - 6 219 000,00 zł



 Modernizacja mostów na terenie Gminy Piwniczna –Zdrój
- wnioskowana kwota - 4 500 000,00 zł

 Wykonanie kolejnych etapów sieci kanalizacyjnej i sieci 
wodociągowej - wnioskowana kwota - 2 300 000,00 zł

 Dostawa i Wdrożenie Systemu GIS oraz eBOK wraz z niezbędną 
infrastrukturą i wyposażeniem
- wnioskowana kwota - 4 500 000,00 zł



 Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych
- wnioskowana kwota – 500 000,00 zł

 Budowa ścieżek spacerowo-biegowych wraz z obiektami małej 
architektury w Piwnicznej-Zdroju na Górze Kicarz
- wnioskowana kwota - 1 202 754,55 zł

 Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie:

28 276 520,05 zł



Środki pozyskane przez MiG
Piwniczna-Zdrój:

W roku 2019 - 11 919 785,96 zł 

W roku 2020 - 10 788 193,99 zł

 Łącznie w latach 2019 - 2020 Gmina pozyskała środki w wysokości:

21 576 387,98 zł



Dziękuję mieszkańcom
Miasta i Gminy

Piwniczna-Zdrój
za okazaną pomoc i wsparcie 

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju


