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P r o t o k ó ł  Nr  16/ 15 
 

z  XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 21 października 2015 r. 

 
  XVI Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził przewodniczący 
Rady Jan Toczek. Przywitał radnych, burmistrzów, radnych powiatowych, dyrektorów 
zakładów i jednostek budżetowych, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych 
oraz gości przybyłych na obrady sesji. 
Stwierdził, że w sesji rady uczestniczy 12 radnych, nieobecni radni: Rusiniak Broni-
sław, Witold Kaliński, Włodzimierz Źrałka. 
W dalszej części przedstawił program sesji rady, nie wniesiono poprawek do progra-
mu sesji. 
 
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady. 
Protokół przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 
  
Ad 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : 

- 2.10.15 r. uczestniczył w spotkaniu nt. przygotowań do organizacji biegów 
narciarskich na Obidzy i wytyczeniu tras biegowych. Analizowaliśmy trasy, by 
nie przebiegały przez grunty prywatne i przez tereny Słowacji. Rozmawialiśmy 
z Nadleśnictwem Krościenko, aby trasy biegowe przebiegały przez ich tereny. 
Zawody będą jednodniowe, 

- 12.10.15r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbieraliśmy certyfikat za działal-
ność w sferze edukacji.  

- nawiązano współpracę ze Stacją Narciarską „Dwie Doliny ‘’ w sprawie  współ-
pracy w organizacji sportów zimowych. Szkoły będą podpisywać umowy-
porozumienia, będą organizowane zimowe igrzyska w Wierchomli Małej. Sta-
cja Wierchomla włączyła się w organizację z szeroką ofertą. Nasze dzieci  
i młodzież są wykluczone sportowo, niewiele ich jeździ na nartach, pływa. 
Udostępniliśmy naszym dzieciom i młodzieży darmowe korzystanie z basenów 
na Radwanowie, oferta będzie powtórzona w przyszłym roku, 

- 10.10.2015 r. w urzędzie miasta i gminy odbyło się spotkanie transportowców. 
Nie ma zgody na przejazd tirów na południe Europy. Grożą zablokowaniem 
tras na południe. Nie ma również zgody strony słowackiej na przejazd tirów 
przez  przejście graniczne w Muszynie na Słowacje. Planujemy przebudowę 
zakrętu przed kościołem i remont muru oporowego. Jest też propozycja bu-
dowy obwodnicy, rondo  przed Śmigowskiem i budowa estakady w kierunku 
Koliby. Z takiej propozycji nie możemy skorzystać, ponieważ zabetonowaliby-
śmy część uzdrowiskową Piwnicznej-Zdroju. Nie ma żadnych decyzji w tym 
temacie, nie możemy się zgodzić, by tiry przejeżdżały przez Piwniczna, 

- 14.10.15 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z dyrekto-
rami szkół. Oświata jest największym zakładem pracy na terenie miasta i gmi-
ny. Musimy dbać o autorytety, zanim kogoś ocenimy zapytajmy u źródła o fak-
ty. Nauczyciel jest wychowawcą, opiekunem i wzorem dla naszych dzieci. 
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Ad 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady. 
 
Przewodniczący Rady Jan Toczek poinformował, że uczestniczył  w Święcie Edukacji 
Narodowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy Zdroju. 
 
Ad 4. Oświadczenia radnych powiatowych. 
 
Wiesław Keklak – sołtys wsi Wierchomla. 
Prosił radnych powiatowych  o złożenie interpelacji w radzie powiatu dot. remontu 
drogi powiatowej w Wierchomli. 
 
Janur Alojzy – radny Czercza 
Wnioskował do radnych powiatowych o złożenie interpelacji na radzie powiatu,  
w sprawie budowy chodnika i remontu ulicy Szczawnickiej. 
 
Stanisław Sułkowski – radny powiatowy 
Droga wojewódzka na trasie Zubrzyk – Wierchomla wymaga remontu. Droga ta ma 
być remontowana, ale nie wiemy jaka będzie sytuacja po wyborach. 
 
Teresa Ortyl – radna Kokuszki 
Prosiła o monitowanie, w sprawie remontu potoku Kokuszka. 
 
Ad 6. Informacja nt. oświaty w mieście i gminie Piwniczna-Zdrój. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Poinformował, że w tym roku udało się zrealizować zaplanowane wszystkie inwesty-
cje i remonty w szkołach i przedszkolach. Szczegółowe dane zawarte są w informacji. 
Oddano do użytku halę sportową, stadion i bieżnię. Zajęcia  w.f odbywają się na hali 
sportowej. Wyniki z egzaminów powinny być lepsze, będziemy dokładniej analizować, 
co jest ich przyczyną. Należy podnieść wyniki nauczania w każdej szkole, dyrektorzy 
winni sięgać po środki zewnętrzne. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny funkcjonuje 
bardzo dobrze, praca układa się wzorowo. 
 
Urszula Sikorska – p.o. dyr. ZEAS-u 
Poinformowała, że w szkołach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 
( materiały załącznik ). 
 
Ad II. 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
 
U c h w a ł a  Nr  XVI / 95 / 15 – przyjęto  1 – przeciw, 11-za. 
 
Ad II.2. Uchwała w sprawie terminu i trybu uiszczenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
 
U c h w a l a  Nr XVI / 96 / 15 – przyjęto jedn. tj. 12 – za. 
 
Ad II. 3. Uchwała w sprawie wykupu gruntu pod drogę – Witkowskie. 
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U c h w a ł a  Nr VI / 97 / 15 – przyjęto jeden. Tj. 12-za. 
 
Ad III. Interpelacje i wolne wnioski. 
 

1. Justyna Deryng – radna Miasta 
Obwieszone są drzewa, przystanki, materiałami wyborczymi, zapytała, kto będzie 
sprzątał te plakaty. Prosiła o zajęcie się handlem przed pawilonem, duży samochód 
tarasuje przejście i szpeci rynek, a mamy wybudowany plac targowy. 
 

2. Krzysztof Długosz – radny Zawodzia 
Prosił o przeczyszczenie studzienek na ul. Kościuszki oraz konserwację oświetlenia  
i wymianę żarówek. 
 

3. Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Odczytała pisemne interpelacje dot. rozliczenia hali sportowej, wywłaszczenia działki 
p. Smydy na potrzeby budowy kanalizacji, budowy oświetlenia ulicznego na ul. Zdro-
jowej, budowy przedszkola na Czerczu. Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Na niektóre pytania odpowiadać nie ma sensu, ponieważ osoba, która je zadawała 
wyszła. Niektórzy swoimi wypowiedziami wprowadzają w błąd, nie sprawdzając u 
źródła faktów. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Interpelacje radnej  P. Kazimiery Sikorskiej zawierają język nienawiści i insynuacji, 
nie życzę sobie, by taki język był używany. 
 
     4. Jan Toczek – przew. Rady Miasta i Gminy 
Droga na Majerzu do osiedla była wykonana za zgodą Rady, którą wykonano przy  
realizacji inwestycji budowa mostu granicznego, nie wiem o jaką asfaltówkę chodzi 
radnej p. Sikorskiej. 
 
     5. Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Wykluczono osiedle Borownice z remontu dróg, sprawy uzgadniano w zaciszu gabine-
tów. 
 
     6. Justyna Deryng – radna Miasta 
Pani Skarbnik na wspólnym posiedzeniu komisji poinformowała, że rada otrzyma roz-
liczenie hali sportowej. 
 
     7. Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Zapytał, na jakim etapie jest remont zbiorników w Łaskach, wnioskował o zwrócenie 
się do właścicieli Koliby, w celu zabezpieczenia budynku. 
 
   8. Teresa Ortyl – radna Kokuszki 
Prosiła o przygotowanie rozliczenia wpływów z hali sportowej, ile jest zatrudnionych 
osób, wglądu do umów. 
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Zbigniew Janeczek – burmistrz Miasta i Gminy 
Udzielił odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski : 

- handel przed pawilonem, teren do schodów jest własnością GS i handlujący 
ma podpisaną umowę z właścicielem terenu, 

- plakaty wyborcze, mogą być wieszane za zgodą gminy na obiektach gmin-
nych, natomiast na terenach i budynkach prywatnych za zgodą właścicieli, 
problem jest z przystankami autobusowymi, 

- jesteśmy po audycie, będziemy ogłaszać nowe przetargi na energię elektrycz-
ną, ubezpieczenia obiektów gminnych, konserwację urządzeń energetycznych 
– p. Dulak nawiąże kontakty i przygotuje odpowiednie dokumenty, 

- rozliczenie hali – obecnie przygotowujemy raporty do kontroli, w sprawie rozli-
czenia hali sportowej, informacja będzie przekazana radnym, 

 
Mariusz Lis – wiceburmisrz 
Poinformował, że  posiadamy warunkowe pozwolenia na użytkowanie hali spor-
towej, są drobne uzupełnienia. Halę sportową udało się odebrać  w 1,5 miesiąca, 
nie tak jak  inwestycje poprzedniej kadencji. 
 
Zenon Citak – dyr. ZSG w Piwnicznej-Zdroju 
Borykamy się z problemami na hali sportowej. Nie rozumie o co chodzi radnej p. 
Ortyl. Jestem odpowiedzialny za funkcjonowanie hali sportowej od g. 16.oo – 
22.oo. Miesięczne koszty obsługi hali sportowej 8 tyś zł. W dalszej części przed-
stawił informację nt. funkcjonowania hali sportowej. 
 

    9. Teresa Ortyl – radna Kokuszki 
Poruszyła temat zatrudnienia pracowników  na hali sportowej. Prosiła o miesięczny 
raport z usług i na jakie kwoty zostały zawarte umowy. 
 
    10. Andrzej Korus – radny Majerza 
Zapytał, czy są uregulowania prawnie  umieszczania reklam na obiektach gminnych. 
Odpłatność za odpady komunalne, czy uwzględniono  w ulgach rodziny wielodzietne, 
czy będą usunięte wysokie drzewa przy hali sportowej. Prosił o rozliczenie basenów 
(koszty i wpływy). Zaapelował, by dać szansę na działalność hali sportowej. 
 
Renata Nowak – dyr. MZGKiM 
Poinformowała nt. remontu zbiorników w Łaskach, wycięto krzaki, wyremontowano 
drogę dojazdową, udrożniono teren, przebudowano sieć wodociągową, uzyskano po-
zwolenie na budowę zbiorników na wodę, przygotowano procedurę pod dostawę 
zbiorników. 
 
Zbigniew Janeczek Burmistrz MiG 
Ulgi dla rodzin wielodzietnych dot. odbioru odpadów stałych. Przymierzaliśmy się do 
tego tematu, ale byłoby to obciążenie dla gminy w wys. 300 tyś. zł.  Każda rodzina 
wielodzietna może się zwrócić z prośbą o umorzenie opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych, po wcześniejszej analizie dokumentów przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
Lucyna Latała-Zięba – mieszkanka Majerza 
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Zapytała, czy gmina jest ubezpieczona od nieszczęśliwych wypadków na hali sporto-
wej m.in. na ściance spinaczkowej. 
 
Włodzimierz Grucela – sekretarz MiG 
Odpowiedział, że gmina  ma ubezpieczenie OC. Jest nowa ustawa dot. umieszczania 
reklam, rady będą mogły ustalać opłaty za reklamy na podstawie umów cywilno-
prawnych. 
 
Wiesław Keklak – sołtys wsi Wierchomla 
Reklamy na ogrodzeniu boiska sportowego w Wierchomli są umieszczone za opłatą. 
Boiskiem zarządza Towarzystwo Wierchomlańskie, firma daje rocznie ok. 500 zł da-
rowizny, środki te są wykorzystywane na remonty na terenie boiska. 
 
      11. Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 
Podziękował burmistrzom za przydzielenie mieszkania dla p. Barnowskiego. Zapytał, 
kiedy będzie karetka pogotowia, prosił o wykonanie oświetlenia na Błankową. Stwier-
ził, że Zarząd Osiedla Kosarzyska nie działa, brak jest zebrań. Wnioskował o nowe 
wybory zarządu osiedla. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Zabezpieczenie budynku Koliby, pisaliśmy wielokrotnie pisma do właścicieli, nie rea-
gują, skierujemy sprawę do Nadzoru Budowlanego. Karetka pogotowia będzie od 1 
stycznia 2016 r. 
 
Renata Nowak – dyr. MZGKiM 
W budynku będzie garaż na karetkę oraz dwa pomieszczenia dla podstacji pogoto-
wia. Obiekt nie posiada zasilania w energię elektryczną. 
 
   Na tym obrady XVI Sesji zakończono. 
 
Protokołowała : 
 
Insp. Rady MiG 
 
H.Diakow 
 
 
 
 
 


