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Protokół nr 14 / 15 

z XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

z dnia 4 września 2015r. 

 

XIV Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój prowadził Jan Toczek – 

przewodniczący Rady. Przywitał radnych miasta i gminy. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobecni radni: Bogaczyk Marcin, Rusiniak 

Bronisław. 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 cesji umowy dzierżawy nieruchomości dot. Rozlewni 

Wody Mineralnej w  Zubrzyku – Firma „Maspol”. 
 

Program Sesji z dodatkowym punktem przyjęto jednogłośnie, tj. 12-za. 

Ad II.1 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomo-

ści: 

Justyna Deryng – radna Miasta 

Zapytała, jakie korzyści będą płynęły z wydzierżawienia hali. 
 

Zbigniew Janeczek – burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

Odpowiedział, że oddanie hali w dzierżawę niesie za sobą korzyści, choćby z 

 tytułu uzyskania zwrotu podatku VAT. Dodał również, że istnieje możliwość 

wycofania się z umowy dzierżawy, jeśli byłaby ona niekorzystna. 
 

Mariusz Lis – zastępca burmistrza MiG 

Wyjaśnił, że w przypadku zarządzania halą przed szkołę, nie byłoby możliwości 

odzyskania 100% podatku VAT. 
 

Alojzy Janur – radny Czercza 

Zapytał jakie środki będą przeznaczane do MGOK, żeby utrzymać halę oraz jaka 

kadra zostanie przyjęta do hali. 
 

Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 

Wyjaśnił, że skarbnik rozezna się w sprawie finansowej hali, tzn. czy sprzątaczki 

ze szkoły będą sprzątać, czy wynajęta firma sprzątająca. Dodał również, że na 
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bieżący moment zatrudniona jest jedna osoba – na umowę zlecenie – Pan Woj-

ciech Dominik, który przejdzie gruntowne szkolenie z zakresu zarządzania halą. 
 

Jan Toczek – przewodniczący Rady. 

Wyjaśnił, że hala będzie podlegać MGOK, stąd też jego kierownictwo będzie 

miało wpływ na zatrudnienie kadry pracowniczej. 
 

Zbigniew Janeczek – burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

Wyjaśnił szczegóły funkcjonowania hali, poinformował również, że w konkursie 

na gospodarza hali było 3 kandydatów. 
 

Uchwała Nr  XIV/84/2015 – przyjęto, 11 – za, 1 – wstrzymujący, 1 – przeciw. 

 

Ad II.2 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna – 

Zdrój, jednostka strukturalna „D” – Łomnica – Zdrój. 

 

Jan Toczek – przewodniczący Rady. 

Poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami na temat spornej drogi, o braku 

służebności i odroczeniu decyzji w jej sprawie przez sąd. 

 

Zbigniew Janeczek – burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

Dodał, że sąd rozstrzygnie sprawę spornej drogi. 
 

Uchwała Nr XIV/85/2015 – przyjęto jednogłośnie, 13 – za, 2 – wstrzymujące. 

 

Ad III. Uchwała w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości 
 

Mariusz Lis – zastępca burmistrza MiG 

Poinformował, że firma MASSPOL chce poszerzyć swoją działalność. Wyjaśnił 

również, że firma, która wykupi MASSPOL przejmie prawa dzierżawy od grun-

tów pod odwierty wód mineralnych. 
 

Uchwała Nr XIV/86/2015 – przyjęto jednogłośnie, 13 – za. 

 

Ad III.1 Interpelacje 
 

Krzysztof Długosz – radny Śmigowskich 

Postulował o załatanie dziur na os. Śmigowskie, gdyż tego nie wykonano. Dodał 

również, że lampa na Śmigowskich jest zniszczona i do tej pory nie naprawiona, 

oświetlenie koło Pijalni nie działa. 
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Mariusz Lis – zastępca burmistrza MiG 

Wyjaśnił, że koszt załatania dziur to kilka tysięcy złotych. Kwestia naprawy drogi 

może być rozwiązana przy okazji prac nad drogą do Wierchomli. 
 

Justyna Deryng – radna Miasta 

Ubolewała nad wysokim kosztem kaucji za kręgle. Postulowała zlokalizowanie 

punktu wypożyczeni kręgli bliżej placów zabaw. Ponadto wysunęła pytanie, do-

tyczące tego, kto jest w gminie odpowiedzialny za stan techniczny powstają-

cych obiektów. Dodała, że w amfiteatrze krzywią się deski, kolejne się odrywa-

ją. 
 

Mariusz Lis – zastępca burmistrza MiG 

Wyjaśnił, że została powołana specjalna komisja, która kontroluje obiekty. Do 

tej pory skontrolowany został Węgielnik, Eliaszówka, Zubrzyk. Kolejne kontrole 

będą sukcesywnie realizowane. 
 

Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 

Poinformował, że nadzór nad placami zabaw ma MZGKiM. 
 

Krzysztof Długosz – radny Śmigowskich 

Poinformował o wywożonych z lasu gałęziach oraz dodał, że to generuje 

ogromne koszty. 
 

Józef Toczek – radny Zubrzyka 

Powiedział, że przewoźnik wysadza dzieci na przystanku, ale jest tam niebez-

piecznie, ponieważ nie ma pasów. 
 

Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 

Kierowca nie może stanąć tam, gdzie nie ma przystanku, ponieważ grozi to karą 

3tys.złotych. Nie ma również możliwości namalowania tam pasów, gdyż powin-

ny one być zlokalizowane między chodnikami po obu stronach drogi. 
 

Krzysztof Długosz – radny Śmigowskich 

Czy jest możliwość zabierania dzieci ze Śmigowskich, skoro i tak przewoźnik po 

nie jeździ na  Kokuszkę. 
 

Alojzy Janur – radny Czercza 

Pytał, kiedy będzie wykonany dolny chodnik, znajdujący się przy ul. Daszyńskie-

go oraz zakomunikował, że lustro przy potoku Czercz jest uszkodzone. Uszko-

dzenie z winy firmy – przy rozładunku krawężników. 
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Mariusz Lis – zastępca burmistrza MiG 

Ul. Daszyńskiego nie jest skończona, położona zostanie kostka, która jest skła-

dowana w MZGKiM. Do 3 tygodni zostaną wykonane prace. Poinformował tak-

że, że zostanie wykonana zatoczka przy przystanku autobusowym, przy zjeździe 

z ul. Daszyńskiego. Naprawa rozbitego lustra nie jest zadaniem gminy, tylko wy-

konawcy – p. Medyki, będziemy interweniować w tej sprawie. 
 

Jan Toczek – przewodniczący Rady. 

Zapytał, co z płytami na drogi. 
 

Mariusz Lis – zastępca burmistrza MiG 

Płyty są składowane na placu przed kościołem w Kosarzyskach, a firma rozwozi 

je do wskazanych miejsc. Dużo dróg jest skończonych. 
 

Lucyna Latała – Zięba – mieszkanka Majerza 

Zwróciła uwagę na problem z barszczem Sosnowskiego, argumentowała to po-

jawieniem się dwóch sztuk w okolicach Majerza. Dodała również, że istnieje 

specjalny program, który finansuje walkę z tą rośliną – w razie pojawienia się jej 

na większą skalę. Kolejnym problemem poruszonym przez Panią Latałę – Ziębę 

to hałda destruktu przy zjeździe z drogi głównej na Majerz. Sugerowała, że po-

winien on być wysypany od restauracji „Majerzanka” w kierunku osiedla Ma-

jerz. 
 

Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 

Powiedział, że robiono akcję na temat barszczu sosnowskiego, nikt nie zgłosił 

problemu. 

 

 Na tym obrady XIV Sesji zakończono. 

 

Protokołowała: 

Insp.Rady MiG 

H. Diakow 


