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P r o t o k ó ł  Nr  4/14 
 

z IV Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 
z dnia 19 grudnia 2014r. 

 
 IV Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził przewodniczący Rady 
Jan Toczek. Przywitał radnych, burmistrzów, dyrektorów zakładów i jednostek 
budżetowych, sołtysów, przew. rad osiedlowych oraz gości przybyłych na obrady 
sesji Rady. 
Stwierdził, że w sesji Rady uczestniczy 13 radnych, nieobecny radny : Marcin 
Bogaczyk. 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
Ad 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady. 
Protokół przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za. 
 
Ad 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 Burmistrz Zbigniew Janeczek złożył sprawozdanie międzysesyjne : 

- poinformował, że powołał zastępcę burmistrza p. Mariusza Lisa,  będzie 
nadzorował inwestycje i remonty, 

- w Krakowie podpisałem końcowy protokół zakończenia inwestycji  
     ‘’ Eliaszówka’’, do protokołu nie wniesiono uwag, 
- poleciłem pracownikom opracowanie bilansu otwarcia wszystkich spraw w 

urzędzie i  podległych jednostkach, 
- zleciłem opracowanie audytu zewnętrznego dot. budowy hali sportowej oraz 

wydatków w urzędzie i podległych jednostkach – koszt 16 tyś, 
- w urzędzie miasta i gminy z inicjatywy przew. Rady odbyło się spotkanie z 

GDDKiA, w sprawie remontu ul. Daszyńskiego. Generalna Dyrekcja Dróg i 
Autostrad dokona wymiany nawierzchni, koniecznym jest wymienia sieci 
kanalizacyjnej wzdłuż tej ulicy. Koszt wymiany kanalizacji  to ok. 332 tyś, 
musimy znaleźć  środki finansowe w budżecie gminy  na to zadanie. Po 
remoncie ogrodzenie odgradzające chodnik będzie rozebrane, 

- konkurs na stanowiska w MZGKiM budzi wiele wątpliwości, zostanie powołana 
komisja celem sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia konkursu, 

- na posiedzeniu komisji problemowych Rady pracownicy urzędu : pp. Dulak, 
Polakiewicz, Majocha udzielali wyjaśnień dot. budowy hali sportowej. W 
styczniu odbędzie się wizja lokalna na budowie hali sportowej, 

- komisja dokonała kontroli basenów na Radwanowie,  58 usterek nie zostało 
przez wykonawcę naprawionych, zostanie sporządzona notatka i wówczas 
będziemy podejmować decyzje, 

- odnośnie odśnieżania – będzie informacja, kto za co odpowiada  jaki teren 
odśnieża, w tej sprawie należy się kontaktować z dyr. MZGKiM i ZLD w 
Kosarzyskach, 

-  zleciłem szczegółową inwentaryzację w urzędzie i podległych jednostkach, w 
każdym pomieszczeniu musi wisieć informacja jaki sprzęt się znajduje i kto za 
to odpowiada, 
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- wizytuję kolejno każdy zakład i jednostkę budżetową podległą gminie. 
Otoczenie wokół obiektów gminnych musi być wysprzątane, ogrodzenia 
naprawione. Obiekty mają być wizytówką gminy, 

 
sprawy finansowe 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
 
Omówiła pkt. 1,2,3 dot spraw finansowych. 
 
Ad 1. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
miasta i gminy na lata 2014-2028. 
 
U c h w a ł a   Nr IV / 6 / 14 – przyjęto jedn. tj. 13-za 
 
Ad 2. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej 
miasta i gminy na 2014r. 
 
U c h w a ł a  Nr IV/ 7/14 – przyjęto jedn. tj. 13-za 
 
Ad 3. Uchwała wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2014 oraz ustalenia plany finansowego tych wydatków. 
 
U c h w a ł a  Nr IV / 8 /14 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 
Ad 4. Uchwała w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
U c h w a ł a  Nr IV / 9/ 14 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 
Ad 5. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy z 
organizacjami pozarządowymi. 
 
Burmistrz Zbigniew Janeczek poinformował, ze 29 grudnia 2014r. w urzędzie 
odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych nt. pozyskiwania środków 
unijnych, wypracowania standartów współpracy. 
 
U c h w a ł a  Nr IV/10 / 14 – przyjęto jedn. tj.13 – za. 
 
Ad 6. Uchwała w sprawie przedstawicieli do Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego ‘’ Perły Doliny Popradu ‘’. 
 
Do Zgromadzenia zgłoszono : Marię Piwowar i Kazimierę Sikorską 
 

U c h w a ł a   Nr IV / 11/14 – przyjęto jedn. tj. 13 – za. 
 

Ad 7. Uchwała w sprawie przeniesienia własności nieruchomości. 
 
U c h w a ł a  Nr IV / 12/14 – przyjęto jedn. 
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Ad III.1. Interpelacje i wolne wnioski 
 

1. Justyna Deryng – radna Miasta 
Oglądała projekt zagospodarowania tzw. ‘’Kocich plantów’’, ma wiele uwag m.n dot. 
wycięcia drzew. Uważa, że powinny być ogłaszane konkursy na zagospodarowanie 
terenów. Mieszkańcy mają zastrzeżenia do gazety ‘’ Znak Popradu ‘’. Gazeta nie 
powinna drukować testów politycznych i przedrukowywać artykułów z innych gazet, 
nie może przyjmować  zapłaty za publikowane reklamy. Gazeta jest gazetą 
samorządowa finansowaną ze środków budżetu gminy, winna spełniać swoją rolę 
szeroko opisywać sprawy dot. gminy. 
 

2. Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Prosił w imieniu rodziców przysiółka Nawsie w Łomnicy Zdroju, by autobus zabierał 
dzieci z Nawsia i dowoził do szkoły. 
 

3. Maria Piwowar – radna Hanuszowa 
Wnioskowała, by przy remoncie ul. Daszyńskiego uwzględnić remont mostku. 
 
Wolne wnioski. 
 

1. Bogumiła Szczepanik – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 
Prosiła o wyjaśnienie, dlaczego sporządzono aneks do umowy dot. budowy hali 
sportowej. Zagospodarowanie tzw. ‘’ Kocich plantów ‘’, są tam bardzo ładne krzewy i 
nie należy ich wycinać, by nie zrobiono tego co w parku w łazienkach, wycięto piękne 
drzewa. 
 

2. Danuta Kulig – mieszkanka Młodowa 
Prosiła o wybudowanie chodnika lub przejścia przez drogę krajową dla dzieci z 
Młodowa. Autobusy nie reagują i przejście jest bardzo niebezpieczne. 
 

3. Sławomir Wójtowicz – mieszkaniec  Majerza 
Zapytał, czy urząd posiada  analizy, kosztorysy wykonywanych zdań gminnych, bilans 
otwarcia oraz jakie to będzie miało skutki dla przyszłorocznego budżetu. Poruszył 
sprawę : 

- remontu muru oporowego przy kościele, 
- analizy kosztów cen wody i kanalizacji, 

 
4. Maria Kulig – przew.rady osiedla Miasto. 

Rada osiedla Miasto nie była informowana nt. projektu rewitalizacji tzw. ‘’ Kocich 
Plant ‘’  oraz o zamiarze złożenia takiego projektu. Reklamy w Piwnicznej bardzo 
psują krajobraz, należy ujednolicić wizualizację reklam, Stary Sącz poradził sobie z 
tym problemem. 
 

5. Krzysztof Długosz – radny Zawodzia 
Wnioskował o  oświetlenie ul. Kościuszki przy szkole. 
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6. Lucyna Latała – Zięba – przew.zarządu osiedla Majerz 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie gazety ‘’ Znad Popradu ‘’, jest 
tylko opinia i nie jest ona wiążąca. Wnioskowała o uaktualnienie deklaracji 
podatkowych. 
 
Ad  III.2. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 
Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski udzielał burmistrz Zbigniew Janeczek. 
Udzielił odpowiedzi na interpelacje z III Sesji Rady Miasta i Gminy. 

- bilans otwarcia  będzie i każdy radny otrzyma na piśmie  będą również 
poinformowani mieszkańcy, 

- miejsce na parterze dla obsługi osób niepełnosprawnych, będzie wykonywany 
remont pomieszczeń w urzędzie i wówczas będzie wygospodarowane 
pomieszczenie dla obsługi osób niepełnosprawnych, 

- statuty miasta i gminy, zakładów, sołectw, osiedli  będą zmieniane po bilansie 
otwarcia, 

- fundusz osiedlowy – nie ma przepisów prawnych, by utworzyć fundusz 
osiedlowy, 

- zmiana godzin urzędowania od 1 stycznia 2015r. 
- sikawka strażacka – jest własnością OSP w Kosarzyskach i tam się znajduje, 
- remonty ulic nt. miasta – konieczna będzie rewitalizacja centrum miasta oraz 

wymiana całej infrastruktury, 
- przejście dla pieszych koło przedszkola na ul. Źródlanej – rozeznamy temat, 
- budowa chodnika wzdłuż ul. Szczawnickiej, byłem w tej sprawie u Starosty 

nowosądeckiego, aby to zdanie zostało wprowadzone do  budżetu powiatu . 
Koszty finansowania to 50/50. Komisja powiatu wspólnie z gminą pojedzie w 
teren i ustali harmonogram prac, 

- jest wiele zastrzeżeń mieszkańców nt. strony internetowej urzędu, gazety 
     ‘’ Znad Popradu’’. Będą wypracowane stanowiska i  nowe standarty, proszę    
    państwa  o uwagi, będziemy wymagać zmian, bo gmina za to płaci , 
- fundusz stypendialny burmistrza i wiceburmistrza będzie utworzy i będzie 

opracowany regulamin przyznawania stypendiów. Pieniądze będą wpłacane na 
oddzielne konto, 

 
Odpowiedzi na interpelacje z sesji Rady w dniu 19 grudnia 2014r. 
- skwerek koło zameczku w Piwnicznej-Zdroju, temat nie był konsultowany, 

podpisanie umowy jest w poniedziałek w Krakowie, 
- sprzedać ośrodek wypoczynkowy Czercz  i przeznaczyć na budowę przedszkola 

– pozwolenie na budowę przedszkola przy szkole jako nadbudowa jest 
aktualne, uważam, że nie jest to dobrym pomysłem lokalizacja przedszkola w 
tym miejscu, 

 
Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Należy odstąpić od budowy przedszkola przy szkole, na Czerczu jest wspaniałe 
miejsce na przedszkole. Budynek Wspólnoty w Młodowie przeznaczyć na 
przedszkole. 
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- cały czas trwają konsultacje, sprzedaż ośrodka Czercz musimy wycofać ze 
sprzedaży. Pobudowane domy kultury nie są w pełni wykorzystane ( Łomnica 
Zdrój, Zubrzyk, OSP Głębokie 330 m2 powierzchni), 

 
Maria Kulig – przew.zarządu osiedla Miasto 
Budynek OSP w Głębokiem, temat tabu ( odbywają się tam imprezy, wesela, a 
rozliczenia zero). Dlaczego nie ma napisu dom weselny, tylko remiza OSP. 
 
Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Poinformowała, że budynek OSP Głębokie leży na części działki gminy Rytro, 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
- odbyło się spotkanie z GDDKiA, w sprawie remontu nawierzchni asfaltowej ul. 

Daszyńskiego, kostka brukowa będzie zdejmowana. Część kostki będzie 
przekazana na cele gminne, ale kostka brukowa jest ich własnością. 

- budowa przedszkola – na dzień dzisiejszy nie ma żadnej decyzji gdzie będzie 
budowane przedszkole. Jestem za opcją budowy przedszkola na Czerczu. 

 
    Sławomir Wójcik – mieszkaniec Hanuszowa 
    Zapytał, co wpływa na taryfy wody, chcemy znać koszty. 
 
         Burmistrz , Przewodniczący Rady złożyli życzenia świąteczno-noworoczne. 
 
Na tym obrad IV sesji zakończono. 
 
Protokołowała :  

Insp. Rady Miasta i Gminy 
 

H.Diakow 

 


