
Protokół nr 18 / 15 

z  XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 
z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 

XVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój prowadził Jan Toczek – 
przewodniczący Rady. Przywitał  radnych Miasta i Gminy, radnych powiatowych, 
sołtysów, osiedlowych, dyrektorów jednostek budżetowych.  
W sesji Rady uczestniczyło 12 radnych, nieobecni radni: Bogaczyk Marcin, Długosz 
Krzysztof, Dziedzina Teresa. 

Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Zaproponowała zdjęcie z porządku obrad punktu 11 tj. uchwały w sprawie zamiany 
gruntów, tłumacząc, że radni posiadają zbyt mało wiedzy w tym temacie. 
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Zwrócił uwagę, że ten temat był już wielokrotnie tłumaczony, ponadto można było 
zasięgnąć informacji u p. Smydy. Poinformował, że jest to jedyny teren, który można 
wykorzystać na parking, p. Mrówka chciała kupić tą działkę, ale zgodziliśmy się tylko 
na zamianę. Poinformował, że działka będzie zamieniona na korzystniejszą ze 
względu na nachylenie. To zadanie jest już ujęte w budżecie. 
 
Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Poinformowała, że była tylko informacja na temat zamiany dwóch działek p. Mrówka 
na jedną działkę gminną. Droga ta jest rozjeżdżona, znajdował się tam hydrant 
przeciwpożarowy. P. Mrówka korzysta z tej drogi, a powinna korzystać z drogi 
wyznaczonej od strony p. Jurasza. Zapytała jak sprawa będzie rozwiązana  
w przyszłości oraz na ile miejsc przewidziany jest parking. Poinformowała, że jak 
wynika z plotek p. Mrówka buduje hotel i co w tej sytuacji z parkingiem.  
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Wyjaśnił, że zamiana działek obejmuje jednakową powierzchnię. Droga dojazdowa 
jest nie tylko do posesji p. Mrówki ale także do innych. Zauważył, że nie istotną 
kwestią jest to co p. Mrówka w tym miejscu buduje. Poinformował, że parking będzie 
płatny. 
 
Justyna Deryng – radna MiG 
Poinformowała, że sprawa ta poruszana miała być na wspólnym posiedzeniu komisji, 
ale p. Smyda nie była wtedy obecna i zapytała czy można w dniu dzisiejszym 
poprosić o wyjaśnienie tej kwestii. 
 
Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Poprosiła o czytelny zapis zasad korzystania z tej drogi i wyjaśnienie jak będzie to 
wyglądać w przyszłości. Zapytała jak będzie powierzchnia parkingu i ile będzie on 
miał miejsc postojowych. 
 
 
 



Marcin Wojtas – inspektor UMiG 
Wyjaśnił, że parking będzie ogólno dostępny i będzie przez niego przebiegać droga 
dojazdowa do p. Mrówki oraz dwóch innych posesji. 
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Poinformował, że będzie dopiero przygotowywana dokumentacja dotycząca budowy 
parkingi i w tej chwili dokładnie nie można określić ilości miejsc postojowych. 
 
Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Zauważyła, że po raz kolejny radni zostają postawieni przed faktem dokonanym, 
gdyż wprowadzone zostały środki do budżetu, bez podania celu i bez konsultacji  
z radnymi. 
 
Piotr Ciągło – przewodniczący zarządu Osiedla Miasto 
Poinformował, że droga ta będzie służyła wszystkim, poprosił radnych o rozważenie 
tej sprawy podczas głosowania. Zauważył, że bez względu na to jakich środków i do 
ilu posesji będzie prowadzić, jest to inwestycja zasadna. 
 
Wniosek poddano pod głosowanie – odrzucono, 6 – przeciw, 1 – za, 4 – 
wstrzymujące się. 
 
Program Sesji poddano pod głosowanie – przyjęto, 11 – za, 1 – przeciw. 
 
Ad.2 Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta i Gminy. 
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Burmistrz Zbigniew Janeczek Przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
- poinformował o trwających przygotowaniach do mających odbyć się 31.01.2016r. 
IV Mistrzostw Polski w biegach narciarskich amatorów na Obidzy, których 
organizatorem jest Miasto i Gmina, omówił scenariusz oraz przebieg działań 
organizacyjnych,  poinformował o powołaniu komitetu organizacyjnego oraz  
o zmianie przebiegu tras. 
 
- 30. XI br. odbyło się spotkanie z Radą MiG w sprawie omówienia zasad i sposobu 
rewitalizacji oraz analizy możliwości budowy przedszkola. P. Majocha tłumaczyła 
zapisy związane z rewitalizacją oraz infrastrukturą gminy. Radni a także 
Burmistrzowie odwiedzili przedszkole wybudowane w Podegrodziu, zasięgnięto 
informacji z różnych źródeł. Gmina jest na etapie podjęcia decyzji gdzie ma być 
budowane przedszkole, mamy do wyboru kilka opcji: budowa nowego przedszkola, 
budowa przedszkola przy zespole szkolno – gimnazjalnym lub remont 
dotychczasowych budynków przedszkoli. 
 
- 13.XII br. odbyło się spotkanie w starostwie powiatowym w obecności członka 
zarządu powiatu p. Mariana Ryby oraz wicestarosty. Dyrektor MGOK otrzymała płytę  



Orkiestry Mandolinowej „ECHO”, na której zapisany jest koncert na 100 mandolin  
z 30 sierpnia 2015r. 
 
- 6.XII br. odbył się I Bieg Mikołajów organizowany przez  Stowarzyszenie „Nasz 
Dom” we współpracy z Gminą. Impreza ta była zorganizowana na bardzo wysokim 
poziomie, mamy nadzieję, że zapisze się na stałe w kalendarzu imprez. Dzięki 
obecności telewizji oraz wielu gości była to okazja do promocji gminy. 
 
- 6. XII br. odbył się Śtryt Pasterski – posiady pasterskie, poprzedzone Mszą św.  
w intencji owczarzy. Impreza była połączona z pokazem rękodzieła ludowego  
z wykorzystaniem wełny. 
  
- 6. XII br. zorganizowano Mikołajki na Radwanowie, gdzie można było darmowo 
skorzystać z lodowiska. Odwiedziłem wszystkie miejsca gdzie odbywały się zajęcia  
z dziećmi m.in. ściankę wspinaczkową, salę fitness, lodowisko na Radwanowie. 
 
- 5. XII br. odbyła się konferencja „Sądecczyzna za czasów Jana Długosza” połączona 
z prezentacją wystawy dokumentów lokacyjnych. Obecni byli wybitni profesorowie, 
wykładowcy z uczelni z Krakowa. Dokumenty zostały należycie zabezpieczone, dzięki 
temu można było je zobaczyć w oryginale. 
 
- pojawił się problem protestu transportowców, którzy domagają się chociaż jednego 
przejazdu krótszą droga na południe Europy. Protest prowadzony jest w sposób 
bardzo cywilizowany, zawiązał się komitet protestacyjny, który przedstawił petycję 
oraz swoje problemy. Zorganizowane zostały spotkania w Piwnicznej i Nowym Sączu 
m.in. z władzami na szczeblu ministerstwa. Protest był uzgodniony z policją, 
sporządzony został protokół. Aby Piwniczna mogła być dostosowana do tego typu 
transportu musi być przebudowany zakręt w rynku oraz przemyślana sprawa budowy 
obwodnicy miasta. 
 
- uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Piwnicznej, na którym omówiono aktualne problemy oświaty na szczeblu gminy  
w kontekście proponowanych zmian dotyczących sześciolatków oraz likwidacji 
gimnazjów. 
 
- w Krakowie odbyło się Forum Wójtów i Burmistrzów i Prezydentów Miast, ma 
którym podsumowano pracę w 2015 roku oraz podziękowano odchodzącemu 
Wojewodzie p. Milerowi. 
 
- 12.XII odbył się turniej siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. W tym roku 
obaj burmistrzowie brali udział w rozgrywkach. 
 
- 11.XII komisja z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadziła ostateczną 
kontrolę budowy hali widowiskowo – sportowej, podpisany został protokół, który jest  
bez uwag – uzyskaliśmy 100 % dofinansowania. 
 
- wszelkie informacje w związane z zakwaterowaniem uchodźców w DW „Beskid” 
znajdują się na stronie internetowej UMiG, rozmawiałem w tej sprawie z senatorem 



Kogut oraz posłem Arkadiuszem Mularczykiem, którzy obiecali interwencję oraz 
pomoc w tej sprawie, ponieważ nie ma społecznego przyzwolenia na przyjęcie 
uchodźców. Ocena formalna nie została zakończona, nie ma decyzji jakie ośrodki 
będą wybrane, władze gminy nie będą poinformowane o tej decyzji, wiadomo tylko, 
które ośrodki zostały odrzucone. 
 
- 17. XII odbył się Kongres Euroregionu Tatry w Czarnym Dunajcu. Jest to związek, 
którego gmina jest członkiem. Omawiano m.in. markowy produkt „Historyczno – 
kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr”. Nasza gmina aplikowała o wnioski  
i otrzymywała dotacje z tego związku  i w dalszym ciągu będziemy pisać wnioski. 
 
- 6. I. 2016 r. odbędzie się charytatywny turniej piłki halowej „Królowie dzieciom” 
pod patronatem TVP i Polskiego Radia organizowany dzięki staraniom Domu Kultury. 
Główną atrakcją będzie mecz reprezentacji Polski w futsalu z reprezentacją 
Małopolski. W rozgrywkach będą uczestniczyć drużyny, które zgłoszą udział i wpłacą 
wpisowe. Imprezie będą towarzyszyć zabawy, konkursy dla dzieci, losowanie 
koszulek oraz wieczór kolęd prowadzony prze zespoły „Promyczki Dobra” i „Dolina 
Popradu”. Impreza będzie transmitowana na żywo.   
 
Justyna Deryng – radna MiG 
Zapytała o wyniki kontroli przeprowadzonej na basenach w Radwanowie.  
Poruszyła sprawę dofinansowania budowy hali sportowej, kwota dofinansowania 
miała wynieść 3 mln zł a na zebraniu osiedlowym została podana kwota 
dofinansowania w wysokości 2 mln 100 tys zł. 
Zapytała o możliwość publikowania sprawozdań burmistrza z działalności 
międzysesyjnej, aby każdy mógł zapoznać się z działaniami prowadzonymi przez 
burmistrza. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG  
Poinformował, że nie był obecny na całej kontroli przeprowadzonej na basenach, 
gminę reprezentował prawnik. Obecny był biegły sądowy wyznaczony przez sąd. 
Od stycznia publikowane będą raporty z działalności burmistrza. 
 
Irena Mercha – Skarbnik MiG 
Przekazała informację na temat dofinansowania hali sportowej. Poinformowała, że 
kwota 370 tys. Zł wpłynęła w bieżącym roku, natomiast pod koniec roku 2014 
wpłynęła kwota 700 tys.  Pozostała kwota 2mln 100 tys. która powinna wpłynąć na 
początku przyszłego roku. 
 
Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Pogratulowała odbioru budowy hali widowisko – sportowej. Zapytała o dokładną 
kwotę dofinansowania. 
 
 
Ad. 4 Sprawozdanie przewodniczącego Rady MiG. 
 
Przewodniczący Rady Jan Toczek poinformował o udziale w Forum Przewodniczących 
Rad Gmin i Powiatów Małopolski, gdzie omawiane były zadania i rola komisji 



rewizyjnej oraz prawo do posiłkowania się przez komisję rewizyjną specjalistami  
z różnych dziedzin. Poinformował, że wszelkie materiały zostały przekazane na ręce 
p. radnej Justyny Deryng. 
 
Ad. 5 Oświadczenia radnych powiatowych 
 

1. Marian Ryba  
- podsumował rok kadencji, mówił o wzajemnej współpracy i pomocy, 
- poinformował, że przewodniczy w starostwie Społecznej Radzie Pogotowia 

Ratunkowego, omówił sprawę podstacji pogotowia ratunkowego, która po 
wielu staraniach wraca od 1 stycznia 2016 r. do Piwnicznej. Zwrócił uwagę na 
to, że wiele osób bojkotowało Piwniczną. Wyraził nadzieję że powrót 
pogotowia usprawni dotarcie do odległych przysiółków miasta.  

- poinformował o swoim uczestnictwie w biesiadzie owczarzy, która odbyła się 
w Pijalni Artystycznej. Przedstawiciele owczarzy prosili o pomoc starostwa  
w pozyskaniu dotacji na swoja działalność. 

 
W trakcie obrad sesji przybyła grupa harcerzy, którzy przekazali Światełko 
Betlejemskie przejęte od skautów ze Słowacji. 
 
Marian Ryba c.d. 

- poinformował o spotkaniu podczas, którego przekazano Orkiestrze 
Mandolinowej „ECHO” płytę nagrana przez PMDK w Starym Sączu i ich muzyka 
będzie rozpropagowana, 

- w imieniu starostwa Powiatowego i Zarządu Powiatu złożył życzenia z okazji 
nadchodzących Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

 
2. Marta Adamczyk 
- podziękowała za współpracę i zwracanie się z prośbami do radnych powiatu,  
- poinformowała o złożonej interpelacji w sprawie przebudowy przejazdu  

w Głębokiem, zwrócono się do GDDKiA z prośbą o przeprowadzenie w tym 
miejscu wizji lokalnej, zapewniała, że dołoży wszelkich starań aby doprowadzić 
tą sprawę do końca.  

- podziękowała p. Marii Kulig za szereg działań realizowanych przez 
Stowarzyszenia na terenie Piwnicznej, poinformowała o swoim udziale w Biegu 
Mikołajów. 

 
Bronisław Rusiniak – radny MiG 
Zapytał o godziny działalności pogotowia ratunkowego. Poruszył sprawę dowozu 
pacjentów do najbliższego szpitala. 
 
Marian Ryba – radny powiatowy 
Poinformował, że stacja pogotowia będzie czynna w godzinach od 7 do 19 (12 – 
godzinny dyżur), później zostaną poczynione starania o przedłużenie. Wskazał na 
problemy z kierowcami oraz personelem pogotowia. Mówił o potrzebie kontroli 
podstacji pogotowia zlokalizowanych na terenie powiatu. Wyraził nadzieję na powrót 
dyspozytorni pogotowia ratunkowego do Nowego Sącza. 
 



 
Marta Adamczyk – radna powiatowa 
Poinformowała, że pogotowie ratunkowe jest jednostką samodzielną i finansowane 
jest ze środków własnych. Zwróciła uwagę na to, że pogotowie ma narzucone 
przepisy dotyczące dowozu pacjentów do najbliższego szpitala, ze względu na 
szybszy czas dowozu pacjenta.  
 
Marian Ryba – radny powiatowy 
Wyraził nadzieje na szybki powrót dyspozytorni pogotowia ratunkowego z Tarnowa 
do Nowego Sącza, gdzie miała być zlokalizowana w budynku nowej Straży Pożarnej. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
W imieniu własnym oraz Przewodniczącego Rady zwrócił się do radnych powiatowych 
z podziękowaniem za współpracę w roku 2015, obecność na sesjach oraz inicjatywę  
i zainteresowanie problemami gminy. Na ręce radnych powiatowych złożył życzenia 
świąteczne dla całej Rady Powiatu oraz starostwa powiatowego.  
 
Marian Ryba, Marta Adamczyk – radni powiatowi 
Podziękowali za życzenia i wyrazili nadzieje na dalszą owocna współpracę. 
 
Ad. 6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r. 
 
Radna Justyna Deryng odczytała sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  
w 2015 r. – załącznik do protokołu. 
 
Ad II. – podjęcie uchwał. 
 
Ad. II. 1. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na rok 
2016. 
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Radni otrzymali kserokopię opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie wyrazili 
potrzeby odczytywania. 
 
Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej 
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Bronisław Rusiniak odczytał 
opinię Komisji Budżetowo - Gospodarczej - załącznik do protokołu. 
 
Opinia Komisji Ogólnospołecznej 
Przewodniczący Komisji Ogólnospołecznej Dariusz Świeboda poformował, że względu 
na nieobecność członków komisji dn. 3.XII, posiedzenie nie odbyło się. 
 
Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Zapytała p. Dariusza Świebodę, ile posiedzeń Komisji odbyło się w zeszłym roku. 
Poprosiła o  za zachowanie formy pisemnej zawiadomienia o posiedzeniu komisji. 
 
Uchwała Nr XVIII/113/2015 – przyjęto, 9- za, 2 – przeciw, 1 – 
wstrzymujący. 



 
Ad. II. 2 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na lata 2016 - 2028. 
 
Uchwała Nr XVIII/114/2015 – przyjęto, 8- za, 2 – przeciw, 2 – 
wstrzymujące. 
 
Ad. II. 3  Uchwała w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój. 
 
Uchwała Nr XVIII/115/2015– przyjęto, 11- za, 1 – wstrzymujący się. 
 
Ad. II. 4  Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój na rok 2015. 
 
Uchwała Nr  XVIII/116/2015 – przyjęto, 11- za,  1 – wstrzymujący. 
 
Ad. II. 5 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki 
udzielonej w 2015 r. Stowarzyszeniu „Nasz Dom” 

Uchwała Nr XVIII/117/2015 – przyjęto, 11- za, 1– wstrzymujący. 
 
Ad. II. 6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Gminnego Programu 
Profilaktyki. 
 
Uchwała Nr XVIII/118/15 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 
 
Ad. II. 7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/101/15 z dnia 26 
listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 
 
Uchwała Nr XVIII/119/15  – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 
 
Ad. II. 8 Uchwała w sprawie Planów Pracy Rady, Komisji Problemowych. 
 
Uchwała Nr XVIII/120/15  – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za 
 
Ad. II. 9 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.  

Uchwała Nr XVIII/121/15 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za 

Ad. II. 10 Uchwała w prawie uchwalenia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 2016 r. 

Uchwała Nr XVIII/122/15 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za 
 
Ad. II. 11 Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 
gruntową. 
 



Uchwała Nr XVIII/123/15 – przyjęto jednogłośnie tj. 12 – za. 
 
Ad. II. 12 Uchwała w sprawie zamiany gruntów. 
 
Uchwała Nr XVIII/124/15 – przyjęto, 10- za, 1 – przeciw, 2 – 
wstrzymujące. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
W imieniu swoim oraz Zastępcy Burmistrza wyraził słowa uznania dla pracy Rady 
MiG. Był to okres nowych sytuacji i wyzwań. Najważniejszym przedsięwzięciem było 
ukończenie i rozliczenie budowy hali sportowej, złożył podziękowania za współpracę. 
Wyraził zadowolenie z działań podejmowanych w ciągu roku, przekazał życzenia 
świąteczne i noworoczne. 
 
Ad III.1. Interpelacje i wolne wnioski. 
 
Justyna Deryng – radna MiG 

- zapytała czy gmina monitoruje sprawę zabezpieczenia budynków Popradu oraz 
Koliby, 

- poruszyła sprawę zapoznania Rady z wynikami audytu urzędu, 
- zapytała czy został opracowany i przedstawiony pracownikom urzędu zakres 

ich obowiązków, 
- zapytała czy w związku z 1050 rocznicą chrztu Polski planowane są jakieś 

obchody tej rocznicy w gminie, 
- złożyła pisemną interpelację dotyczącą zwracania się członków Rady do 

Burmistrza w formie interpelacji. Zwróciła uwagę na to, iż interpelacje 
kierowane są do Burmistrza – jako zwierzchnika urzędu a nie do konkretnych 
osób – pracowników. 

 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Poinformował, że gmina nie może monitorować pracy Nadzoru Budowlanego, trwa 
oczekiwanie na decyzję. Jeśli decyzja zostanie wydana, informacja zostanie 
przekazana niezwłocznie. Kilkakrotnie występowano z prośbą o zabezpieczenie 
budynku, jednak nie było żadnej odpowiedzi, dlatego sprawa została zgłoszona do 
Nadzoru Budowlanego. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
W sprawie audytu urzędu sporządzone zostały dwa protokoły, zostaną przygotowane 
na najbliższe posiedzenie Komisji Rady. 
Aktualny zakres obowiązków pracowników urzędu dostępny jest u p. Sekretarza. Na 
początku kadencji wszyscy pracownicy otrzymali swój zakres obowiązków, zapoznali 
się z nim, mieli uzupełnić ewentualne braki. Nowi pracownicy otrzymują regulamin 
pracy oraz zakres obowiązków przy podpisaniu umowy. 
W sprawie obchodów rocznicy chrztu Polski: będziemy się zwracać do instytucji, 
stowarzyszeń w sprawie planu imprez na przyszły rok i ta sprawa będzie 
monitorowana.  
Poinformował, że w okresie wakacji gmina będzie przyjmować ok. 300 – 400 osób, 
uczestniczących w obchodach Dni Młodzieży oraz ok. 500 harcerzy. 



 
Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Zapytała czy środki przeznaczone na zbiorniki wodne w Łaskach, przekazane do 
urzędu będą uruchomione z początkiem nowego roku. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Poinformowała, że środki te zostały zwrócone na konto, na koniec roku sporządzony 
zostanie bilans i środki pozostałe zostaną przeznaczone na to zadanie inwestycyjne. 
 
Witold Kaliński – radny MiG 
W imieniu Rady Sołeckiej podziękował za współpracę w realizacji funduszu 
sołeckiego. Poinformował, że Wierchomla stoi przed problemem budowy kanalizacji 
oraz chodnika. Wyraził nadzieję, że Burmistrz oraz Rada pochylą się nad tym 
problemem. Wyraził podziękowanie dla p. Nadleśniczego za współpracę. 
 
Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Zaapelowała do Komisji Rewizyjnej o przyjrzenie się zadaniom z funduszu sołeckiego 
oraz o zweryfikowanie wniosków składanych przez sołtysów. 
 
Piotr Ciągło – przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto 
Zapytał o efekty pracy Komisji Statutowej. Poinformował, że nie otrzymał 
dokumentacji od byłej Przewodniczącej Osiedla.  
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Poinformował, że dokumentacja powinna być przekazana, aby dalsze prace Zarządu 
Osiedla mogły być wykonywane. 
 
Piotr Ciągło – przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto 
Poinformował, że otrzymał tylko protokół oraz listę z zebrania w 2015 roku. 
Zauważył, że dokumentacja ta służy wszystkim w społecznych działaniach na rzecz 
mieszkańców.  
  
Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG 
Poinformował o rozmowie i zapewnieniach z p. Kulig w sprawie przekazania 
dokumentów. 
 
Kazimiera Sikorska – radna MiG 
Zwróciła się z zapytaniem o przyjęcie do urzędu pracownika, który wcześniej był już 
zatrudniony. Zaapelowała o rozważenie tej kandydatury, ponieważ osoba ta 
przygotowywała plan zagospodarowania przestrzennego. Zauważyła, że zostało 
wydane ok. 400 tys. zł na indywidualne zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego. Poprosiła o sprawdzenie kwestii działek na Radwanowie, które były 
przekazane za renty i wróciły do właścicieli. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Poinformował, że z nowym rokiem do Urzędu Miasta i Gminy zostaną przyjęte dwie 
osoby, które zostały wyłonione na podstawie przeprowadzonego konkursu. Przebieg 



konkursu oceniała niezależna komisja. Zostały wybrane osoby, które otrzymały 
najwyższą ilość punktów. 
Poprosił o przekazanie na piśmie sprawy działek na Radwanowie. 
 
Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM 
Przekazała informację dotyczącą kanalizacji na Wierchomli i kosztów utrzymania 
oczyszczalni ścieków. Za okres 11 miesięcy koszty wyniosły ponad 93 tys. zł, 
przychody 42 tys. Na terenie Wierchomli generowane straty, które rekompensowane 
są w pewnej części dowozem nieczystości płynnych. Straty wpływają na poziom cen 
wody i kanalizacji. 
 
Jan Nobis – sanatorium Limba 
Poruszył sprawę nagłego pojawienia się wiadomości o przyjęciu grupy uchodźców 
przez ośrodek „Beskid”. Odniósł się do podobnej sytuacji w gminie Muszyna, gdzie 
ośrodek „Beskid” wycofał się z podobnego działania. Zauważył, że społeczeństwo 
polskie jest podzielone w tej kwestii jednak w  większości sprzeciwia się przyjęciu 
uchodźców.  
Poinformował, że Sanatorium „Limba” istnieje od 28 lat i w ciągu tego okresu  
zostały poniesione ogromne nakłady finansowe na działalność i modernizację. Od 
roku 1989 zmniejszona została liczba sanatoriów z 450 do 140. Obecnie 
funkcjonowanie sanatorium wymaga m.in. posiadania windy, trwają prace przy jej 
wykonaniu.  
W ciągu okresu istnienia sanatorium zostały poniesione nakłady w wysokości ponad 
15 mln złotych. 31 grudnia zakończy się pięcioletni okres kontraktowania, kolejny 
okres nastąpi w przyszłym roku . Sanatorium „Limba” musi konkurować  
z renomowanymi sanatoriami w Polsce. Rocznie sanatorium przyjmuje ok. 3000 
kuracjuszy co jest reklama nie tylko dla Limby ale również promocją Piwnicznej. 
Podziękował za wysłuchanie i zaapelował o rozwagę, zapewniając, że zna 
jednoznaczne stanowisko gminy i Rady w tej sprawie. 
  
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz MiG 
Poinformował, że ośrodek „Beskid” w Muszynie nie przeszedł oceny formalnej ze 
względu na nie dokonanie wpłaty wadium, a nie ze względu na interwencję 
Burmistrza Golby. Zapewnił, że wykorzystane zostały wszelkie możliwości, aby 
wyrazić sprzeciw w sprawie przyjęcia uchodźców. 
Ośrodek „Beskid” złożył w 2013 roku pismo w sprawie rozszerzenia strefy 
uzdrowiskowej na teren ośrodka jednak w ostatnich latach powstało wiele inwestycji 
(stacja paliw, rondo), które wykluczają powstanie uzdrowiska. 
Stwierdził, że ze strony społeczeństwa niebyło żadnej inicjatywy zorganizowania 
protestu, aby wzmocnić sprzeciw w tej sprawie. Z informacji urzędu ds. 
cudzoziemców wiadomo, że proces oceny formalnej nie został jeszcze zakończony, 
nie było kontroli w terenie. 
 
Lucyna Latała – Zięba 
Poinformowała o wypowiedzi Burmistrza na temat rozmowy z przedstawicielem 
urzędu ds. cudzoziemców i zapewnieniem o niewielkich szansach zakwaterowania 



uchodźców w ośrodku „Beskid”. Mieszkańcy osiedla Majerz są zdecydowanie 
przeciwni tej kwestii. 
 
Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Dom”, członków i podopiecznych 
podziękowała za współpracę Radzie MiG, burmistrzom, dyrektorom jednostek 
budżetowych i pracownikom. Złożyła życzenia świąteczne i noworoczne. 
 
Jan Toczek – Przewodniczący Rady MiG 
Podziękował kolegom i koleżankom radnym, burmistrzom oraz pracownikom urzędu 
za współpracę, złożył życzenia świąteczne i noworoczne. 
 
Na tym obrady Sesji zakończono. 
 
 
 
Protokowała: 
Inspektor Rady Miasta i Gminy 
 
Helena Diakow 


