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Protokół nr 13 / 15 

z  XIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 
z dnia 10 sierpnia 2015 r. 

 

XIII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój prowadził Jan Toczek – 
przewodniczący Rady. Przywitał  radnych miasta i gminy. 
W sesji Rady uczestniczyło 10 radnych, nieobecni radni: Bogaczyk Marcin, Gargula 
Katarzyna, Kaliński Witold, Źrałka Włodzimierz, Długosz Krzysztof. 
Przewodniczący Rady odczytał program sesji, zaproponował  zmiany do porządku 
obrad, polegające na wprowadzeniu dodatkowego punktu: 
   
 W części II podjęcie uchwał dodaje się pkt. 3 o  treści: 
 „3. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2015 r ’’. 
 
Program Sesji z dodatkowym punktem przyjęto jednogłośnie tj. 10-za. 

Ad I. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady. 

Protokół przyjęto jedn. tj. 10 – za. 

Ad II.1 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżeto-
wej Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na rok 2015. 

Irena Merha–skarbnik Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój, omówiła zmiany w  budżecie. 
Poinformowała o: 

- dotacji na program  „ I dzwonek”, wynoszącej -  30 tys. zł 

- dofinansowaniu dożynek z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, wyno-
szącego 50 tys. zł, 

- zakupie pompy szlamowej dla OSP – Kosarzyska. 

Ponadto omówiła szczegółowo wydatki i zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna 
– Zdrój. 

Radca Prawny  Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój  

Wyjaśniła sprawy pożyczki dla Stowarzyszenia „Nasz Dom‘’. Została przygotowana 
państwu uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia. Na  
sesji Rady w m-cu wrześniu wysokość pożyczki zostanie wprowadzona do uchwały 
budżetowej. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Poinformowała, że do projektu uchwały, w sprawie zmian w budżecie dopisała § 4,  
w sprawie udzielenia pożyczki. 
Radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmian w budżecie z § 4, w sprawie udziele- 
nia pożyczki. 
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Helena Diakow – insp. Rady MiG 

Poinformował, że inne były ustalenia ze spotkania, w sprawie pożyczki dla Stowarzy- 
szenia, na której była obecna również skarbnik p. Irena Merha. Szkoda, że przed se- 
sją Rady nie poinformowała o zmianie decyzji. 
 

Teresa Ortyl – radna Kokuszki 

Ubolewa, że nie ma porozumienia między pracownikami, otrzymaliśmy inne materia- 
ły, a księgowa mówi co innego. 
 
Justyna Deryng – radna Miasta 
Powiedziała o braku współpracy i konsensusu. 
 

Janur Alojzy – radny Czerwcza 

Zawnioskował wycofanie uchwały intencyjnej, w sprawie udzielenia pożyczki dot. 

pkt.3 

W n i o s e k  poddano pod głosowanie i przyjęto jednogłośnie tj. 10-za 

Justyna Deryng – radna Miasta 

Zapytała skąd gmina weźmie 40 tys. zł na dożynki, skoro całkowity ich koszt wynosił 
120 tyś.zł, a zabezpieczonych jest 80 tys.zł. 

Irena Merha – skarbnik Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

Wyjaśniła, że 20 tys. zł pochodzi z promocji miasta, natomiast druga część  
z  budżetu domu kultury. 

Janina Janur – dyrektor MGOK w Piwnicznej – Zdrój 

Przedstawiła szczegółowe koszty dożynek. 

Uchwała Nr XII/80/2015 – przyjęto, 8 – za, 2 – wstrzymujące. 

Ad II.2  Uchwała w sprawie opinii do wyznaczenia aglomeracji Piwniczna – 
Zdrój. 

Uchwała Nr XIII/82/2015 – przyjęto, 10 – za.  

Włodzimierz Grucela – sekretarz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. 
Uzasadnił projekt ustawy. 
 
  Na tym obrady XIII Rady zakończono. 
 
Protokołowała : 
Insp.Rady MiG 
 
H.Diakow 
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