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P r o t o k ó ł  Nr  9/15 
 

z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 27 maja 2015 r. 

 
 

 IX Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy. 
Przywitał, radnych gminy, radnych powiatowych, burmistrzów, dyrektorów zakładów 
i jednostek budżetowych, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych oraz gości 
przybyłych na sesję rady. 
Stwierdził, że w sesji rady uczestniczy  12 – radnych, nieobecni radni: Kaliński Wi-
told, Janur Alojzy, Gargula Katarzyna. 
Zaproponował zmiany do porządku obrad sesji polegające na  wprowadzeniu dodat-
kowych punktów : 
 
W części II– podjęcie uchwał w sprawach organizacyjnych dodaje się pkt. 7 i 8 o tre-
ści : 
 
‘’ 7. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 
 
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. składów osobowych komisji 
rady ‘’. 
 
Porządek obrad z dodatkowymi punktami poddano pod głosowanie i przyjęto – jed-
nogłośnie tj. 12-za. 
 
Ad 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady. 
Protokół przyjęto jedn. tj. 12-za. 
 
Ad 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie miezysesyjne ; 

- głównymi tematami jakimi zajmowaliśmy się były  : hala sportowa, baseny na 
Radwanowie (warunkowe pozwolenie na użytkowanie basenów od 1.06.15 r.), 
przegląd dróg gminnych, projekty organizacyjne szkół. Dodatkowe godziny ja-
kie mieli dyrektorzy szkół przekazałem nauczycielom. W wakacje dokonane 
zostaną przeglądy szkół i przedszkoli. Nie ukrywam, że w oświacie zatrzymał 
się świat, zbyt małe środki finansowe były przeznaczane na remonty placówek 
oświatowych. Otrzymujemy subwencję w wysokości 8.125 tyś zł. Koszty 
utrzymania oświaty wynoszą 14 mln zł. Z subwencji oświatowej pokrywane są 
koszty płac nauczycieli, pozostałe koszty to, drobne  remonty w placówkach 
oświatowych, opał, energia woda, wywóz nieczystości i inne usługi rzeczowe). 
Ilość zatrudnionych nauczycieli wynika z siatki godzin i projektów organizacyj-
nych, 



 2 

- dokonaliśmy przeglądu urządzeń sportowych placów zabaw, boisk na terenie 
miasta i gminy,  

- złożyliśmy wniosek na budowę instalacji fotowoltanicznej w obiektach uży-
teczności publicznej (w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy Zdroju, 
Szkole Podstawowej w Głębokiem, Szkole Podstawowej w Wierchomli, świetli-
cy w Zubrzyku – koszt 409 tyś, dotacja 290 tyś. Projekt można było złożyć tyl-
ko na obiekty gminne na wsiach. 

- będziemy sporządzać wniosek na rewitalizację  miasta – I etap  Rynek i przy-
ległe ulice, wykonanie projektu, 

- remont drogi na Podbukowiec ze środków powodziowych otrzymaliśmy dota-
cje w wys. 56,524,00, całość inwestycji – 83 tyś zł. Dokonano przeglądu dróg, 
będą remontowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych, 

- został odłożony termin otwarcia hali sportowej, nie otrzymaliśmy zezwolenia 
na użytkowanie hali, dokonane  zamienne projekty muszą mieć pozwolenie,  

- 23.08.15 r. odbędą się w Piwnicznej-Zdroju wojewódzkie dożynki, 
- uczestniczyłem w obchodach święta  ‘’Kwitnącej Jabłoni ‘’ w Łącku , 
- skierowanie sprawy do NIK inwestycji ‘’ Baseny na Radwanowie ‘’ zapadnie po 

sporządzeniu wniosku przez prawników, 
 
Justyna Deryng – radna Miasta 
Zapytała, czy projekt  rewitalizacji rynku będzie konsultowany z mieszkańcami ? 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz Miasta i Gminy 
Pierwsza część rewitalizacji dotyczy koncepcji, projekt będzie konsultowany 
i zgodnie z założeniami projekt musi uwzględniać poziom rozwoju, czynnik ludzki,  
 
Ad 4. Sprawozdanie Przewodniczącego rady,w tym informacja o złożo-
nych oświadczeniach majątkowych przez radnych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia mająt-
kowe 
 
Ad 5. Oświadczenia radnych powiatowych. 
 
1. Marta  Adamczyk – radna powiatowa 
Odczytała odpowiedzi na interpelacje  dot: 
- remontu drogi powiatowej w Wierchomli, Zubrzyku, 
- ciąg pieszy Młodów - Głębokie – będzie realizowany w VI – 2015 r, 
- remont koryta rzeki w Łomnicy Zdroju – nie będzie remontowany w tym roku, 
- pogotowie ratunkowe w Piwnicznej-Zdroju–negatywna odpowiedź wojewody, 

nadal będzie monitować ten temat, 
- chodnik w Łomnicy Zdroju do placu zabaw dł. 140 mb, projekt finansuje gmi-

na, a wykonawstwo powiat, zadanie będzie wykonane w tym roku, 
 
2. Stanisław Sułkowski – radny powiatowy 
Jego ambicją jest pomoc dla Piwnicznej, nie zapomni ile głosów zebrał w czasie 
wyborów od Piwniczan. Poinformował, że jest przewodniczącym komisji sportu. 
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Zapewnił, że zorganizuje poważne zawody na pięknej hali sportowej. Życzył bur-
mistrzowi i radnym owocnej pracy. 

 
3. Marian Dobosz – radny powiatowy 
Poinformował, że powiat przyznał nagrody ‘’ Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej ‘’. – 
nagrodę otrzymał Jan Źrałka prezes OSP Głębokie. W powiecie ufundowano na-
grody dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce i sporcie dla absolwentów gim-
nazjów. 
 
4. Krzysztof Długosz – radny Zawodzia 
Wnioskował, by radni powiatowi czynili starania o uruchomienie całodobowego 
oddziału okulistycznego oraz o uruchomienie TV naziemnej. Zwrócono się o dofi-
nansowanie remontu szpitala w Krynicy, ale jak się dzwoni po karetkę to wożą do 
Nowego Sącza, mieliśmy mieć wybór. 
 
Marta Adamczyk – radna powiatowa 
Odpowiedziała, że brak jest lekarzy okulistów, jeśli są to otwierają prywatne ga-
binety. Dowożenie chorych do szpitala w Nowym Sączu – rozezna temat. 
 
Stanisław Sułkowski – radny powiatowy 
NFOZ traktuje szpitale po macoszemu, dofinansowuje tylko kliniki. 
 
Marian Dobosz – radny powiatowy 
70-80 % kontraktu z NFOZ, to wynagrodzenia lekarzy. 
 
Ad 6 . Informacja nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta  
i gminy. 
 
b) Roman Żukiel– komendant Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju przedstawił 

sprawozdanie ( załącznik do protokołu). 
c) Czesław Tomaszewski – komendant M-G OSP przedstawił sprawozdanie  

( załącznik do protokołu) 
Główny problem jednostek OSP to podpalanie traw, są to koszty wyjazdu da-
nej jednostki. 

 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Poinformował, że koszty związane z wyjazdem do pożarów w związku z wypala-
niem traw są duże, za to można by było kupić węże i inny sprzęt dla jednostek 
OSP. 
 
Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Zapytała, czy budynek OSP Głębokie jest przekazany na gminę, skoro chcą wy-
kończyć i zagospodarować II piętro. 
 
Czesław Tomaszewski – Kom.M-G OSP 
Budynek OSP w Głębokiem znajduje się w trakcie budowy, czekamy na decyzję 
Nadzoru Budowlanego. Należy wymienić drzwi na ogniotrwałe. Grunt pod remizą 
OSP Głębokie należy do gminy Piwniczna-Zdrój. 
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d) Informacja Straży Leśnej Nadleśnictwa Piwniczna-Zdrój (załącznik do protoko- 
     łu)), 
 
e) informacja GOPR Piwniczna-Zdrój 
 
Maciej Maślanka – GOPR Piwniczna-Zdrój 
Złożył ustne sprawozdanie z pracy GOPR w Piwnicznej, poinformował, że w GOPR 
Piwniczna  pełniony jest dyżur 12 godzinny. 
 
Ad II.  Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budże-
towej miasta i gminy Piwniczna-Zdrój na 2015 r. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Omówiła zmiany w budżecie. 
 
Jan Toczek – przew. Rady 
Zapytał, czy  ‘’ zakup sceny dla MGOK ‘’ został wykreślony ze zmian budżetowych. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Odpowiedziała, że tak. 
 
U c h w a ł a  Nr IX / 56/15 – przyjęto – 10 –za,1- przeciw, 1 – wstrzy-
mujący , 
 
Ad II.2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. planu pracy Komisji 
Rewizyjnej. 
 
U c h w a ł a Nr IX / 57 / 15 – przyjęto 1-wstrzymujący, 11-za. 
 
Ad II.3. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednostka Struktu-
ralna ‘’ F ‘’ – Zubrzyk. 
 
U c h w a ł a Nr IX / 58 / 15 – przyjęto 1-wstrzymujacy, 11 – za. 
 
Ad II. 4. Uchwała w sprawie partnerskiej współpracy miast. 
 
U c h w a ł a Nr IX / 59 / 15 – przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad II.5.Uchwała w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych dyrektorów, wicedyrektorów, oraz innych nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze. 
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Kazimiera Sikorska – radna Borownic 
Uważa, że należy się przyjrzeć pracy nauczycieli, by nie wypłacać w grudniu wy-
równania, jest za dużo etatów w szkolnictwie. Dyrektorzy szkół wykonują więk-
szość obowiązków,  należy się zastanowić, czy ZEAS jest potrzebny. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Zdjęto godziny ponadwymiarowe dyrektorom szkół i oddano je nauczycielom, któ-
rzy nie osiągają pensum godzin. 
Subwencja oświatowa wystarcza na płace nauczycieli, gmina finansuje kółka zain-
teresowań, świetlice w szkołach, przedszkola, koszty opału, energii oraz innych 
usług. Dyrektorzy szkół mogą przejąć większość obowiązków ZEASU, ale nie są 
przygotowani do obsługi programów komputerowych i innych zadań zleconych 
przez Ministerstwo Oświaty. 
 
U c h w a ł a  Nr  IX / 60 / 15 – przyjęto 9 – za, 1 przeciw, 2 – wstrzy-
mujące. 
 
Ad II.6. uchwała w sprawie programu osłonowego ‘’ Pierwszy dzwo-
nek’’ . 
 
U c h w a ł a Nr IX / 61 / 15 – przyjęto jedn. tj. 12-za. 
 
Ad II.7. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 
 
U c h w a ł a  Nr IX / 62 / 15 – przyjęto jedn. tj. 12-za. 
 
Ad II.8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały, komisje Rady. 
 
U c h w a ł a  Nr IX / 63 / 15 – przyjęto 11-za, 1 wstrzymujący. 
 
Ad II.9. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetar-
gu poł. w Piwnicznej-Zdroju, Zagrody. 
 
Ze względu na brak opinii osiedla Majerz, projekt uchwały  nie został 
przyjęty, głosowanie  – 12 - przeciw. 
 
Ad III.1. Interpelacje i wolne wnioski. 
 
1. Długosz Krzysztof – radny Zawodzia. 
Prosił o wykoszenie poboczy dróg i załatanie dziur na drogach. Droga na Radwa-
nowie w kierunku Głebokiego, osunęło się pobocze, należy zabezpieczyć drogę 
przed dalszym niszczeniem. 
 
2. Justyna Deryng – radna Miasta 
Zapytała, czy wysłano pismo do właścicieli „Koliby‘’, celem zabezpieczenia budyn-
ku, kiedy będą rozebrane budynki po starej komunalce, kiedy będzie ponowne 
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zebranie osiedla Miasto, kto odpowiada za umieszczenie reklam, należy opraco-
wać zasady wyglądu reklam na terenie miasta i gminy. 
 
3. Bronisław Rusiniak – radny Łomnicy Zdroju. 
Prosił o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Żywczaki  
w Łomnicy Zdroju. Zapytał, kiedy będą czynne baseny na Radwanowie. 
 
4. Tersa Ortyl – radna Kokuszki 
Wnioskowała o wykonanie oświetlenia ulicznego do Kokuszki, jest wykonany pro-
jekt, droga jest drogą turystyczną. 
 
5. Barbara Paluch – red. gazety ‘’ Znad Popradu ‘’. 
Wyjaśniła, że opóźnienie wydania gazety było z powodu drukarni. Prosiła o wy-
stosowanie pisma  do GDDiA, w celu umieszczenia znaku przed wjazdem na most 
w Głębokiem – lewoskręt. Wnioskowała o utworzenie w Piwnicznej ‘’ ogrodu pol-
skich krzewów ‘’. 
 
6. Maria Kulig – osiedle miasto. 
Poinformowała, że członkowie zarządu osiedla złożyli rezygnację, ponieważ § 28 
Statutu Osiedla został naruszony, w tej sprawie złożyła pismo. Zaprosiła na iwent 
– piwniczańska gra miejska. 
 
7. Elżbieta Kądziołka – mieszkanka Miasta 
Zapytała, czy brany jest pod uwagę remont ul. K.Wielskiego, np.projekt. Przeglą-
dy dróg gminnych, wg. jakich kryteriów drogi będą remontowane, czy wymienio-
na ulica może być potraktowana jako priorytet. Za wnioskiem o remont ulicy K. 
Wielkiego podpisało się 68 osób, zapytała, czy otrzymają odpowiedź w tej spra-
wie. Zapytała, czy istnieje zagrożenie w kwestii funkcjonowania hali, czy sprawcy 
podpalania traw są wykryci i ukarani. 
 
Czesław Tomaszewski – Komendant M-G OSP 
Odpowiedział, że cyklicznie są prowadzone pogadanki, współpracują z Policją, Pa-
rafiami, PKP, Nadleśnictwem. 
 
8. Marzena Drzewińska – mieszkanka Majerza 
Konsultacje społeczne w Kosarzyskach, rachunek ekonomiczny wskazuje, że gra 
jest warta świeczki. Kosarzyska będące osiedlem nie wsią nie mogą skorzystać z 
fotowolkaniki. Poinformowała, że zbiera chętnych na wymianę młodzieży w wieku 
od 16-19 lat. 
 
9. Ewa Liber – przew.rady osiedla Kosarzyska. 
Prosiła o informacje, czy droga na Błankowej będzie remontowana w tym roku, 
wnioskowała o remont kładki do p. Barnowskiego koło byłego kamieniołomu oraz 
remont kładki za karczmą  Smrek. 
 
10. Kulig Sebastian – sołtys Młodowa 
Zapytał, jaki będzie koszt budowy drogi na Kordowiec, kiedy rozpoczną się prace, 
jaka firma będzie realizowała to zadanie. 
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11. Andrzej Korus – mieszkaniec Majerza 
Wnioskował o przyspieszenie remontu dachu na Ośrodku Zdrowia w Piwnicznej-
Zdroju. 
 
Ad III. 2. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 
 
Zbigniew Janeczek burmistrz MiG i Mariusz Lis – wiceburmistrz udzielali odpowie-
dzi na interpelacje. 
 
- droga na Kordowiec, został zwiększony zakres prac polegający na przedłuże-

niu remontu tej drogi. Koszt 108.650 zł, 
- ulica K.Wielkiego, jest to poważna inwestycja związana również z wymianą 

kanalizacji. Nie wiemy ile środków finansowych zostanie nam z budowy hali. 
Obligacje zostały wydane w grudniu 9 mln zł, a musimy zwrócić 16 mln, 

- program rewitalizacji rynku będzie obejmował również ościenne ulice, będzie  
konsultowany z mieszkańcami, 

- rozebrane budynków po byłej komunalce, można to wykonać w trybie pilnym 
ale koszt to 20-30 tyś zł, 

- wykaszanie traw zlecono MZGKiM, ale każde inne nowe zlecenie kosztuje, 
- baseny na Radwanowie – dopuszczono warunkowo do użytkowania baseny 

zewnętrzne i szatnie. Na basenie wewnętrznym dokonano przeglądu instalacji, 
usunięto dużo usterek, ale wiele jest jeszcze do naprawienia. Skierowaliśmy 
sprawę na drogę sądową, 

- remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Piwnicznej-Zdroju, będzie wykonywany 
w najbliższym czasie, 

- budynki DW ‘’ Koliba ‘’, ze strony urzędu zostały wykonane wszystkie czynno-
ści  polegające na monitowaniu do właścicieli o zabezpieczenia budynku. Spół-
ka sprzedała  DW ‘’ Kolibę ‘’, 

- ponowne zebranie osiedlowe w mieście odbędzie się 14 czerwca o g. 11.oo, 
- plany zagospodarowania przestrzennego. opracowujemy kolejno dla poszcze-

gólnych sołectw i osiedli, tablice reklamowe – zezwolenia na reklamy wydaje 
Starostwo Powiatowe, 

- poprawa drogi na Radwanowie, musimy mieć zgodę właścicieli gruntów na 
naprawienie poboczy i poszerzenie tej drogi, 

- oświetlenie uliczne na Kokuszkę, żeby wykonać to zadanie musimy zrezygno-  
wać z innego zadania, obecnie brak jest środków w budżecie na to zadanie, 

- oznakowanie zjazdu z drogi krajowej na most w Głębokiem, wystosujemy pi-
smo do GDDiA, 

- ogród polskich krzewów, musimy wykonać projekt i znaleźć środki finansowe, 
- konsultacje społeczne w Kosarzyskach, taka była wola mieszkańców i nie bę-

dziemy dalej zajmować się tym tematem, 
- będzie ogłoszony konkurs na pracownika ds. inwestycji, wiele prac wykonuje-

my sami, co pochłania dużo czasu, również na dwa stanowiska w urzędzie, w 
związku z przejściem dwóch osób na emeryturę, 

- konkurs na stanowisko ds. informacji, wpłynęły oferty, ale zastanawiamy się, 
czy dopuścić do drugiego etapu, 
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Elżbieta Kądziołka – zapytała, czy będzie wgląd do ustaleń jakie drogi będą re-
montowane w pierwszej kolejności, czy są opracowane priorytety odn. inwestycji 
nt. miasta i gminy. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
W pierwszej kolejności będą budowane te drogi, gdzie mieszkańcy dają swój 
wkład, ale są drogi gdzie mieszkańcy nie będą mogli wnieść własnego wkładu, 
robocizny, wówczas te drogi będą wykonywały firmy. Dalsza budowa i remonty 
dróg będą wykonywane po rozliczeniu budowy hali sportowe, wówczas będziemy 
wiedzieli ile środków nam zostanie. Obligacje na budowę hali wydano w grudniu 
2014r. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Jeśli nie otrzymamy dotacji ze środków unijnych w tym roku, jest to kwota ponad 
3 mln zł, musimy w br zapłacić rachunki za budowę hali sportowej ze środków 
własnych. Dotacja po rozliczeniu może wpłynąć dopiero w 2016 r. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Mamy bardzo duże zaległości w podatkach, ma to duży wpływ na budżet. 
 
Lucyna Latała – Zieba – mieszkanka Majerza 
Konieczny jest remont ul. K.Wielkiego, jest to główna ulica do centrum rekreacji. 
 
Andrzej Korus – mieszkaniec Majerza 
Nie jest prawdą, że w grudniu wydano wszystkie środki finansowe z obligacji, 
środki z obligacji należy uruchamiać jak najpóźniej, bo jest to kredyt. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Gmina w 2014r. rozpoczęła budowę hali nie mając żadnych środków finansowych, 
środki na budowę hali były z obligacji, w styczniu płaciliśmy duże rachunku za ro-
boty wykonywane na hali w 2014 r. Kto doprowadził gminę do takiego zadłuże-
nia, że żaden bank nie chciał udzielić kredytu, jedynym ratunkiem było wypusz-
czenie obligacji, ale to też jest kredyt. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Poinformowała, że w grudniu 2014 r. uruchomiono 7 mln zł z obligacji na pokrycie 
deficytu. 
 
Elżbieta Kądziołka – mieszkania Miasta 
Zapytała, jak to jest z tą halą, że tak dużo kosztuje ? 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Jeśli chodzi o wydatki na hale sportową, wole przyjąć pesymistyczny scenariusz. 
Nie zostało zaprojektowanych wiele zadań koniecznych do wykonania : 
- kanalizacja, 
- burzówka, 
- monitoring, 
- hydrofornie i przepompownie, 
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- ogrodzenie hali od strony boiska, 
Są to zadania, które płacimy z własnych środków. 
 
Stanisława Szkaradek-  przew.rady osiedla  . 
Przykro jest słuchać, że  rada poprzedniej kadencji zadłużyła gminę. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Nie kierowałem tych słów do pani Szkardek, decyzje podejmował burmistrz po-
przedniej kadencji, ale  rada je akceptowała. 
 
Janeczek Zbigniew – burmistrz MiG 
Nie można w ciągu jednego roku nadrobić zaległości z 4 lat poprzedniej kadencji, 
prosił radnych, by ich propozycje wiązały się z wydatkami budżetu. 
 
   Na tym obrady sesji zakończono. 
 
Protokołowała : 
Insp. Rady MiG 
 
Helena Diakow 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


