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P r o t o k ó ł  Nr  7 / 15 
 

z VII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 24 marca 2015 r. 

 
 VII Sesję Rady Miasta i Gminy prowadził Jan Toczek – przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy. Przywitał radnych, burmistrzów, dyrektorów zakładów i jednostek 
budżetowych, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, radnego powiatowego 
Mariana Dobosza oraz gości przybyłych na sesję Rady. 
Stwierdzi, że w sesji Rady uczestniczy 15 radnych.  
 
Ad 2. Ślubowanie nowo wybranego radnego. 
 
Józef Toczek nowo wybrany radny w sołectwie Zubrzyk złożył ślubowanie. 
Przewodniczący Rady, burmistrz pogratulowali wyboru na radnego. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował zmiany do porządku obrad sesji polegające na 
wprowadzeniu dodatkowych punktów : 
 

W części II – podjęcie uchwał, w sprawach organizacyjnych dodaje się pkt. 11 
i 12 o treści : 
‘’ 11. Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego do pu-
blicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Piw-
niczna-Zdrój. 
 
12. Uchwała w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z 
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ‘’. 
 
Program sesji został przyjęty w głosowaniu 14 – za, 1 – przeciw. 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady. 
 
Protokół przyjęto jednogł. tj. 15-za. 
 
Ad 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : 
 

- trwają dalsze prace, uzgodnienia, kontrole dot. budowy hali sportowej. W trzy 
miesiące zostało dużo wykonane. Mamy problemy w Starostwie z zatwierdze-
niem projektu zamiennego. Projekt został wykonany niepoprawnie, nie zga-
dzają się numery działek, a projektant wyjechał na urlop. Nie ma mowy o 
przedłużeniu umowy dla wykonawcy. Budynek hali sportowej będzie bardzo 
drogi w utrzymaniu, 

- złożony wniosek na kanalizację został odmownie załatwiony. Bardzo krótki 
okres na realizację inwestycji, zachodziła obawa, że nie wykonalibyśmy tej in-
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westycji w terminie tj. w ciągu jednego roku. Nie posiadamy aktualnych ba-
dań. Środki na kanalizacje będą również w przyszłym roku, 

- plac zabaw w Łomnicy Zdroju został ukończony, ale nie został oddany do 
użytku, 

- jest wiele wniosków z osiedli i sołectw, zadania i żądania są bardzo wygóro-
wane, nawet budżet Dubaju nie wytrzymałby tych żądań. W miarę możliwości 
będziemy sukcesywnie realizować najpilniejsze zadania. Wszystkie osiedla i so-
łectwa traktuję równo, nie wchodzę z nikim w układy, 

- została opracowana ankieta publiczna dla mieszkańców nt. oceny pracy urzę-
du i urzędników. Nie będę zajmował się plotkami, dużo skarg jest na Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Zakład Leśno-Drzewny i Miejski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, 

- planujemy remont placu zabaw na Czerczu, mieszkańcy od lat monitują nt. 
remontu placu zabaw, 

- uczestniczył w zebraniach sołeckich, osiedlowych i strażackich, cieszy fakt, że 
mieszkańcy tak licznie uczestniczą w zebraniach, 

- w Kosarzyskach odbyło się zebranie osiedlowe m.in. nt. przeprowadzenia kon-
sultacji w sprawie zmiany osiedla w  wieś. Będzie przeprowadzone tajne gło-
sowanie w tej sprawie w dniu 10 maja br,, 

- dokonamy  przeglądu dróg i  będzie sporządzona lista, które drogi w pierwszej 
kolejności będą remontowane i na miarę możliwości finansowych gminy. Drogi 
są niszczone przez ściąganie drewna z lasów, 

- Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad rozpocznie remont ul. Daszyńskiego, bę-
dzie wymieniona nawierzchnia z kostki na asfalt, wymieniona zostanie kanali-
zacja oraz chodnik jako utwardzone pobocze, 

- dokonuję sukcesywnie przeglądu majątku gminnego, teraz będą wizytowane 
szkoły. Otoczenie wokół szkół wygląda skandalicznie, połamane płoty, nie wy-
koszone tereny, 

- nowe godziny pracy obowiązują wszystkie zakłady nie tylko urząd, pracownicy 
mają pracować w środy od g. 9.oo do godz. 17.oo, w pozostałe dni od 7.30 – 
15.30, 

- baseny na Radwanowie–firma Fewaterm zaskarżyła gminę do sądu, że chcieli-
śmy wyłudzić od nich gwarancje ubezpieczeniowe, baseny musimy otworzyć 
na lato, 

- priorytetowym zadaniem dla gminy będzie budowa nowego przedszkola, rewi-
talizacja rynku i przyległych ulic, 

- założenia wieloletniej prognozy finansowej zakładają, że nie możemy wziąć 
kredytu do 2024 r. ponieważ gmina przekroczyła próg zadłużenia. Nie możemy 
sięgać po duże projekty unijne, ze względu na brak możliwości  kredytowania, 

- odbył się konkurs na stanowisko dyr.MZGKiM, komisja była niezależna, p. No-
wak otrzymała największą ilość punktów, 

 
Teresa Ortyl – radna Kokuszki. 
Ogłoszono konkurs na referenta w MZGKiM i p. Nowak nie dostała się do pracy na 
referenta, ale na stanowisko dyrektora się nadaje i zdobyła najwięcej punktów.  
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Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Konkurs na stanowisko referenta ogłaszał poprzedni dyrektor. 
 
Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Usterki na basenach miał ocenić rzeczoznawca, ale mogą oni wejść na teren obiektu 
dopiero po 31 marca 2015 r. po okresie gwarancyjnym. Wszystkie inwestycje w gmi-
nie realizowane przez p.Nowak mają usterki baseny, szachy, muszla koncertowa 
i jeszcze w nagrodę została dyrektorem MZGKiM. 
 
Jan Toczek – przew.Rady 
Trwają roboty pogwarancyjne na basenach, gmina naliczyła odszkodowanie w ra-
mach gwarancji. Koordynatorem na basenach była p. Nowak i ona odpowiadała za 
realizację tej inwestycji. Zapytał, kto był koordynatorem budowy mostu na Cześniowy 
Groń. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Z p. Nowak zostanie podpisana umowa na 6 m-cy. Nadzór na basenami był niewła-
ściwy, tak ze strony p. Nowak jak i inspektora nadzoru. 
 
Ad 5. Oświadczenia radnych powiatowych. 
Marian Dobosz – radny powiatowy. 
Poinformował, że zarząd powiatu ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie działalno-
ści stowarzyszeń w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji. 
Proponował zgłaszanie kandydatów ‘’ Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej ‘’. 
 
Krzysztof Długosz – radny Zawodzia 
Prosił radnego powiatowego o odpowiedź na interpelację w sprawie drogi do Wier-
chomli. 
 
Marian Dobosz – radny powiatowy 
Odpowiedział, że oczekuje na odpowiedź pisemną w sprawie tej interpelacji. 
 
Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Prosił o interwencję  w sprawie zebrania piasku na drogach powiatowych oraz od-
chwaszczenie chodników przy tych drogach. 
 
Ad II 1.Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
miasta i gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2015-2028. 
 
U c h w a ł a  Nr VII / 32 / 15 – przyjęto jednogłośnie tj. 15 – za. 
 
Ad II.2.Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżeto-
wej miasta i gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 r. 
 
Zmiany w budżecie omówiła Irena Merha – Skarbnik MiG 
 
U c h w a ł a  Nr VII /33/15 – przyjęto, 1- przeciw, 1 wstrzymujący, 13-za. 
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Ad II. 3.Uchwała w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 
  
Włodzimierz Grucela - Sekretarz MiG 
Uzasadnił projekt uchwały. 
 
Maricin Bogaczyk – radny Miasta 
Wnioskował o odrzucenie projektu uchwały z podwyżką cen wody i ścieków. 
 
U c h w a ł a  została poddana pod głosowanie 15 radnych głosowało za odrzuce-
niem projektu uchwały, w sprawie podwyżki cen wody i ścieków. 
 
Ad II.4.Uchwała w sprawie wpłat nadwyżki środków obrotowych dokony-
wanych przez samorządowy zakład budżetowy MZGKiM. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Poinformowała, że nadwyżka dot. 2015 r. jest błąd w uchwale. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie, 15 radnych głosowało przeciw. Uchwała 
została odrzucona. 
 
Ad 5.Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały opłaty miejscowej. 
 
U c h w a ł a  Nr VII / 35 / 15 r. przyjęto jedn. tj. 15 – za. 
 
Ad 6.Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały opłaty uzdrowi-
skowej. 
 
U c h w a ł a  Nr VII / 36 / 15 r. – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad 7.Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
osiedla Kosarzyska. 
 
U c h w a ł a  Nr VII / 37 / 15 r. przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad 8. Uchwała w sprawie planu pracy komisji budżetowo-gospodarczej na 
2015 r. 
 
U c h w a l a  Nr VII /  38 / 15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad 9. Uchwała w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata  2015 – 2020. 
 
Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Jest przeciw tej uchwale, ponieważ jest to atak na rodzinę. 
 
U c h w a ł a  Nr VII / 39/15 przyjęto, 2– przeciw,1– wstrzymujący, 12– za. 
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Ad 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Jednostka Strukturalna ‘’ F ‘’ – Zu-
brzyk. 
 
U c h  w a ł a  Nr VII / 40 / 15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad 11.  Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekruta-
cyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkol-
nego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez miasto i gminę Piwniczna-Zdrój. 
 
U c h w a ł a  Nr VII /43 / 15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad 12. Uchwała w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do reali-
zacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Włodzimierz Grucela – sekretarz MiG 
Uzasadnił projekt uchwały. 
 
Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Zapytał, czy Ośrodek Pomocy Społecznej musi prowadzić zadania z tego zakresu. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnej instytucji, której można by było 
zlecić to zadanie. 
 
U c h w a ł a  Nr VII/ 44/15 przyjęto 1 – przeciw, 1 – wstrzymujący, 13-za. 
 
Ad 13. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości MASPOL. 
 
U c h w a ł a  Nr VII / 41 / 15  przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad 15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. 
 
U c h w a ł a  Nr VII / 42/ 15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Jan Toczek – przewodniczący Rady MiG 
Zgłosił  w n i o s e k  o reasumpcje głodowania dot. pkt. 3. porządku obrad sesji  
‘’ Uchwała w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków ‘’. 
 
W n i o s e k  przewodniczącego rady poddano pod głosowanie i przyjęto : 13-za, 1 – 
przeciw (obecnych podczas głosowania). 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Uchwała dot. taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nie przewiduje 
dopłat .Temat ten konsultowałem na zebraniach z mieszkańcami i nie wyrażali sprze-
ciwu, by podnieść  cenę wody o 0,70 zł i kanału o 0,30 zł. Dopłata z budżetu gminy 
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wiąże się z ograniczeniem wydatkowania  środków finansowych na remont zbiorni-
ków wodnych w ‘’ Łaskach ‘’, remonty hydrantów. 
 
Justyna Deryng – radna Kokuszki 
Był miesiąc czasu na szczegółowe dopracowanie projektu uchwały i przedstawienie 
rzeczywistych kosztów jakie wypływają na cenę wody i kanału. 
 
Ponownie poddano pod głosowanie projekt uchwały z dopłatą do 1 m3 wody 0, 70 zł, 
do 1 m3 ścieków 0,30 zł  
 
 U c h w a ł a  Nr VII / 34 / 15 – przyjęto 14 – za ( obecnych podczas gło-
sowania). 
 
Ad III. 1 . Interpelacje  i wolne wnioski. 
 

1. Justyna Deryng – radna Miasta. 
Poinformowała, że złożyła pisemną interpelację, w sprawie  funduszu osiedlowego 
oraz  zamontowania ujednoliconych tabliczek z napisami ulic i placów zabaw. 
Prosiła o remont ulicy Kazimierza Wielkiego i Marciszewskiego, naprawę muru 
oporowego oraz przesunięcia latarni z chodnika na ul. Marciszewskiego oraz re-
mont chodnika. Wnioskowała o kontrolę policji nad placem zabaw w Piwnicznej-
Zdroju w godzinach nocnych. Doposażenie przedszkola na ul. Węgierskiej w za-
bawki. 
Ze względu na oszczędności wnioskowała o zmianę operatora na usługi teleko-
munikacyjne ( komórki służbowe). Zapytała, jaki jest pomysł na funkcjonowanie 
muzeum w Piwnicznej-Zdroju. 
 
2. Katarzyna Gargula – radna Łomnicy Zdroju. 
Wnioskowała o postawienie znaku ‘’ Zakaz zatrzymywania ‘’ przed szkołą w Łom-
nicy Zdroju. Rodzice przywożące dzieci do szkoły zatrzymują się na drodze, na 
chodniku  przed szkołą i stwarza to niebezpieczeństwo dla dzieci. 
Należy postawić znak informujący o parkingu przed szkołą. Wnioskował  o zamon-
towanie lustra przed wjazdem na osiedle Kąty i Szwale. 
Jeżeli będą przeglądy dróg, prosiła o uczestnictwo w komisji z radnym Bronisła-
wem Rusiniakiem. 
 
3. Krzysztof Długosz – radny Zawodzia 
Wnioskował o remont chodnika na ul. Leśnej. Na skrzyżowaniu na ul. Leśną i Ko-
ściuszki parkują samochody, należy namalować linię ciągłą. Na ul. Kościuszki koło 
pijalni  namalować pasy do przejścia dla pieszych. Należy czynić starania o uru-
chomienie TV naziemnej, oraz poprawienie  zasięgu na telefony komórkowe. 

 
4. Teresa Ortyl – radna Kokuszki 
Prosiła o szczegółowe wykazy płatności za wodę, ścieki, wywóz z szamb. Wnio-
skowała o zmniejszenie wysokości progów zwalniających na drodze do Armatur. 
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5. Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju 
Prosił o remont mostu na Chowańce w Łomnicy Zdroju, poszerzenie drogi na Kró-
le i Wierch. Wiele terenów prywatnych w Łomnicy Zdroju zabrano pod drogi 
gminne, a ludzie dalej płacą podatki za te grunty. 
 
6. Foryś Piotr – mieszkaniec Kosarzysk 
Gmina musi się starać pozyskiwać środki unijne m.in. z PROW. Jest ogłoszony 
konkurs na place zabaw przez firmę ‘’ NIVEA ‘’ – trzeba tylko głosować. 
 
7. Marcin Bogaczyk – radny Miasta 
Posiadamy szczegółową informację nt. kosztów i zysków dot. zmiany osiedla Ko-
sarzyska w wieś, ale o tym zdecydują mieszkańcy w głosowaniu. 
 
8. Renata Nowak – mieszkanka Kosarzysk 
Jeśli chodzi o przystąpienie do konkursu na referenta w MZGKiM, złożenie doku-
mentów nie jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu. 
Rozwiązanie stosunku pracy w urzędzie jest szczegółowo opisane przez Sąd Pra-
cy. Przywrócenie mnie do pracy nie było możliwe ponieważ zlikwidowano stano-
wisko. Podczas mojej pracy w urzędzie nigdy nie miałam żadnej nagany ani upo-
mnienia, nigdy tez nie utraciłem kwoty z wnioskowanej dotacji ze środków unij-
nych na inwestycje. Nie byłam inspektorem nadzoru, ani projektantem inwestycji. 
Baseny na Radwanowie były budowane z programu ‘’ Zaprojektuj i wybuduj ‘’. 
80 % uwag do tej inwestycji było w sporządzonych przezemnie notatkach. Reali-
zowałam zadania za 25 mln zł, 16 mln pozyskałam z dotacji. 
 
9. Dariusz Rzeźnik – kier. Zespołu ‘’ Dolina Popradu ‘’. 
Poinformował nt.  działalności zespołu, jego osiągnięć, omówił obchody jubileuszu 
50-lecia zespołu.  Do zespołu należy 60 osób. Pozyskujemy również środki finan-
sowe z grantów, w 2014 r. pozyskaliśmy 19 tyś zł., które przeznaczamy na dopo-
sażenie zespołu. Zespół promuje miasto i gminę  na terenie Polski i za jej grani-
cami. 
 
10. Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 
Zapytał, dlaczego MZGKiM nie sprząta po zimie ulic i terenów. Kiedy będzie wyko-
nana kanalizacja  w Kosarzyskach. 
 
11. Maria Kulig – przew. rady osiedla Miasto. 
Poinformowała, że FOŚiGW przeznacza dotacje dla mieszkańców na odnawialne 
źródła energii, należy ten temat rozpracować i poinformować mieszkańców. 
 
Ad III. 2. odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 
 
Odpowiedzi udzielił burmistrz Zbigniew Janeczek. 
 
- remonty dróg na terenie miasta i gminy – będzie powołana komisja, która do-

kona oceny, które drogi w pierwszej kolejności będą remontowane i w miarę 
posiadanych środków finansowych gminy, 
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- odnośnie odnawialnych źródeł energii ‘’ fotowolkanika ‘’– gmina nie może kre-
dytować prywatnych osób, będziemy rozeznawać temat i poinformujemy 
mieszkańców, 

- zmiana osiedla Kosarzyska w wieś, będzie opracowana ulotka dla mieszkań-
ców nt. kosztów i zysków, 

- sprzątanie pozimowe wiąże się z dużymi kosztami dla gminy, każde zlecenie 
dla MZGKiM jest płatne ze środków budżetu gminy. Prosił o uczulenie miesz-
kańców, by nie zaśmiecali terenów. Mieszkańcy płacą za śmieci i nie jest waż-
ne ile worków wystawią wszystko będzie odebrane, 

- zespół ‘’ Dolina Popradu ‘’ robi dobra reklamę Piwnicznej. Pozyskują środki fi-
nansowe. Dofinansowanie do jubileuszu 50-lecia zespołu jest wskazanie i na-
leży się im za pracę społeczną, 

- remont mostu na osiedle Chowaniec w Łomnicy Zdroju – najpierw musi być 
wykonany projekt, pozwolenie na budowę. W budżecie Starostwa jest tylko 
300 tyś. zł na remonty dróg na cały powiat,  

- wypowiedzi p. Nowak nie będę komentował, 
- postawienie znaku ‘’ zakaz zatrzymywania ‘’  przed szkołą w Łomnicy Zdroju 

oraz przeniesienie przystanku, będziemy ten temat analizować i postaramy się 
rozwiązać problem, 

- zmiana operatora na telefony stacjonarne i komórkowe, sekretarz rozezna  
która firma zaoferuje tańsze abonamenty. Warunki pracy w urzędzie są bardzo 
złe, brak archiwum, w urzędzie konieczny jest kapitalny remont, brak po-
mieszczenia socjalnego,miejsca do mycia naczyń ( zmywa się w ubikacjach), 

- muzeum regionalne, zostanie ogłoszony konkurs na prowadzenie Izby Muzeal-
nej, 

 
Witold Kaliński – radny Wierchomli 
Wnioskował o czynienie starań, aby w gminie uruchomiono szybki internet. 
Podziękował radnym, że wspierają potrzeby remontowo-inwestycyjne w  Wierchomli.  
 

  Na tym obrady VII sesji Rady zakończono. 
 

 
 
Protokołowała: 
Insp. Rady MiG 

 
H.Diakow 
 


