
PROTOKÓŁ nr 22/16

z XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

XXII Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyła się 25 kwietnia 2016 r. o godz.
1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Jan Toczek. W Se-
sji uczestniczyło 11 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecni radni: Bogaczyk Marcin,
Kaliński Witold, Rusiniak Bronisław, Źrałka Włodzimierz.

CZĘŚĆ I – WSTĘPNA

Ad. 1. Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Jan Toczek dokonał otwarcia obrad XXII Sesji. Przywitał Radnych powiato-
wych, dyrektorów jednostek budżetowych, radnych Rady MiG, sołtysów oraz przewodniczących
zarządów osiedli, Burmistrza oraz zaproszonych gości. Odczytał porządek obrad Sesji. Poinformo-
wał, że zgodnie z wnioskiem poddanym pod glosowanie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
zdejmuje się z porządku obrad w części II – PODJĘCIE UCHWAŁ punkt „6. Uchwała w spra-
wie sprzedaży nieruchomości.”

Porządek obrad Sesji po zmianach przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady.

Protokół nr 21/16 z XXI Sesji Rady przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Poinformował, że przed przystąpieniem do dalszej części porządku obrad zostanie przedstawiona
koncepcja zagospodarowania Nakła. Poprosił o prezentację.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o. o.
Poinformował, że na zlecenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój firma opracowuje materiały do
programu funkcjonalno  –  użytkowego  dla  celów przetargu  w systemie  zaprojektuj  –  wybuduj.
Przedstawił prezentację wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu Nakła. Poinformował, że ca-
łość inwestycji będzie realizowana na terenach będących własnością Miasta i Gminy Piwniczna –
Zdrój. Powiedział, że całość inwestycji połączona będzie z ulicą Targową, jedynym miejscem nie
będącym terenem gminy jest działka należąca do RZGW, ale nie powinno być problemów z uzyska-
niem zgody na użytkowanie tego terenu. Poinformował, że głównym zadaniem i najważniejszym
punktem tej inwestycji będzie wykonanie kładki pieszo – rowerowej przez Poprad o długości 130
m, trzyprzęsłowej, zespolonej, która pozwoli przekroczyć rzekę Poprad. Stwierdził, że ze względu
na poprawę architektury konstrukcja kładki będzie o odmiennej geometrii, aby była smuklejsza,  
z uwagi na warunki gruntowe przewidziane jest wykonanie podpór na palach wierconych. Powie-
dział, że kładka będzie miała jezdnie o szerokości 5 metrów wraz z 1,5 metrowym chodnikiem dla
pieszych, co w sytuacjach awaryjnych umożliwi przejazd pojazdów uprzywilejowanych, łączna sze-
rokość kładki to 8,2 m. Poinformował, że całość terenu zostanie oświetlona. Stwierdził, że ścieżki
dla pieszych będą zlokalizowane w terenie zalewowym, ale reszta inwestycji nie koliduje z terenem
zalewowym, dojazd do kładki będzie wykonany na nasypie, aby w razie wód powodziowych nie
było problemów z komunikacją. Poinformował, że w ramach zadania planowane jest zagospodaro-
wanie terenów przy ul. Targowej oraz jej remont, rozbiórką budynków po byłej komunalce, wyko-
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naniem sceny pod imprezy masowe, altan, sanitariatów, zasilania, dodatkowo planowane jest wyko-
nanie miejsc parkingowych oraz miejsc pod obsługę rowerów. Powiedział, że łączna długość tras
pieszo – rowerowych to 1,7 km. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała o lokalizację cmentarza.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o. o.
Wskazał p. Deryng lokalizację cmentarza.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, czy w planie jest również brane po uwagę wzmocnienie brzegów Popradu.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o. o.
Poinformował, że w obrębie kładki będzie fragment narzutu kamiennego, pierwotnie było to brana
pod uwagę regulacja całego lewego brzegu Popradu, ale ze względu na szacowane koszty zrezygno-
wano z tego. Powiedział, że wszystkie te umocnienia byłyby zlokalizowane na terenach RZGW, co
wymagałoby zawarcia umowy użytkowania oraz kosztów.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, jaka jest szacowana wartość inwestycji.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o.o.
Poinformował, że wstępnie i szacunkowo całość zadania to ok. 9 mln, większość kosztów obejmuje
budowa kładki i ciąg zasadniczy.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że w okolicy zjazdu, gdzie mają być parkingi, jest zlokalizowane siedlisko bobrów.
Zapytała, czy przewidziany jest jakiś alternatywny parking.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o.o.
Poinformował, że siedlisko bobrów jest zlokalizowane jest bliżej ujścia potoku, a miejsca parkingo-
we są zlokalizowane w okolicach istniejącej drogi, poza terenem zalewowym. Powiedział, że nie
chciano lokalizować parkingu na terenach zalewowych ponieważ byłby problem z uzyskaniem zgo-
dy na taką lokalizację. Poinformował, że zasadniczy ciąg tras przebiega w miejscu wykonanej kana-
lizacji.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał, ile miejsc parkingowych jest przewidzianych koło sceny.

Piotr Nowak - firma BDM sp. z o. o.
Poinformował, że wstępnie projektowane jest ok. 16 miejsc postojowych.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytał, czy przy samej scenie będzie przewidywane jeszcze jakieś miejsca.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o.o.
Powiedział, że cały plac zostanie wolny i to jak on będzie zaprojektowany będzie dopiero wiadomo
na etapi projektu i dokumentacji. Poinformował, że w pierwotnym założeniu miał to być plac pod
imprezy i ten układ komunikacyjny nie zapewnia w tym miejscu bezpiecznej lokalizacji większej
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ilości miejsc parkingowych. Powiedział, że zakładany jest dojazd od strony drogi krajowej i tam bę-
dzie miejsce na zostawienie samochodów.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, ile w tym obszarze jest przewidzianych miejsc parkingowych.

Piotr Nowak - firma BDM sp. z o. o.
Powiedział, że w tym miejscu jest przewidziane 40 miejsc parkingowych.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o.o.
Powiedział, że cała zasadnicza trasa będzie znajdować się na nasypie w celu rozwiązania kwestii
wód powodziowych.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, czy przewidziane jest oświetlenie tylko głównej trasy i kładki, czy oświetlone będą także
trasy rowerowe.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o.o.
Poinformował, że przewidywane jest również wykonanie latarni, tak aby po zmroku można było
korzystać z tych terenów. Powiedział, że główny ciąg będzie zasilany z linii energetycznej nato-
miast rozważane jest oświetlenie terenów zalewowych przy zastosowaniu niezależnych lamp zasila-
nych solarnie, aby nie było konieczności wchodzenia w teren zalewowy z instalacjami elektryczny-
mi.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zapytała o przejezdność kładki, czy biorąc pod uwagę szerokość, wjazd na kładkę będzie otwarty.
Zapytała, co z mieszkańcami Śmigowskiego i Kokuszki, którzy chcieli sobie skrócić dojazd do do-
mów.

Jerzy Gonciarz – firma BDM sp. z o.o.
Poinformował, ze w założeniu jest wykonanie trasy pieszo – rowerowej, ale z uwagi na to, że inwe-
stycje mostowe robione są na lata, zostało założone, że po tej kładce będzie możliwy przejazd np.
pojazdów uprzywilejowanych. Powiedział, że w pierwszym etapie to zadanie jest realizowane jako
kładka pieszo – rowerowa, jest to kwestia wprowadzenia pewnych szykan, które umożliwia poru-
szanie się pieszych i rowerów.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że brane jest pod uwagę, aby kładka ta nie była tylko pieszo – rowerowa, ale speł-
niała odpowiednie parametry i w przyszłości mogła być przejezdna, ponieważ wykonanie kładki ty-
powo pieszo – rowerowej jak np. w Żegiestowie zablokuje możliwość przejezdności tek kładki  
w przyszłości.

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Burmistrz Zbigniew Janeczek przywitał wszystkich obecnych na Sesji Rady, następnie przedstawił
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

 14 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z Prezesem OSP w Wierchomli Wielkiej dotyczące
przekazania nieodpłatnie terenów gminnych pod działalność OSP, w celu poprawienia moż-
liwości rozwoju i dalszego funkcjonowania jednostki.
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 15 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ogólnospołecznej Rady Miasta i Gminy.
Uczestniczyli w nim członkowie Komisji, Radni Miasta i Gminy, Burmistrz Zbigniew Jane-
czek  wraz  z  Zastępcą  Mariuszem Lisem,  adwokat  Dorota  Fryźlewicz  -  Buchman,  oraz
przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Dom” na czele z jego prezesem Marią Kulig. Zostało
zwołane w celu kontynuowania rozmów rozpoczętych na spotkaniach w dniu 27 stycznia
oraz 16 lutego.

 18 marca 2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące planowanego remontu budynku szkoły  
w Łomnicy Zdroju, zostały omówione propozycje zmian w planie remontowym na najbliż-
sze lata. 

 18 marca 2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące planów budowy sieci gazo-
wej średniego ciśnienia na terenie Gmin Piwniczna – Zdrój i  Rytro.  W czasie spotkania
omówione zostały kwestie finansowe związane ze zmianą sposobu ogrzewania gospodarstw
domowych z tradycyjnego na gazowe wynikającego z konieczności wprowadzenia w życie
gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawiciele Spółki poinformowali, że na ich stronie interne-
towej znajduje się kalkulator, którym przeliczyć można ewentualne koszty zużycia gazu dla
gospodarstwa domowego. Podjęcie decyzji o  budowie sieci gazowej na terenie obydwu
Gmin musi być poprzedzone opracowaniem koncepcji techniczno - ekonomicznej, na pod-
stawie której będzie podjęta  decyzja dotycząca budowy sieci gazowej oraz zasady finanso-
wania całego zadania. Na stronie internetowej została umieszczona ankieta, gdzie mieszkań-
cy mogli się wypowiadać w tej sprawie, oprócz tego przygotowywana jest koncepcja popro-
wadzenia linii gazowej na terenie Miasta i Gminy tak, aby uniknąć zbędnych kosztów pro-
jektowania.

 21 marca 2016 r. w UMiG odbyło się spotkanie w sprawie basenów, których budową inte-
resują się również inne gminy, które chcą się dowiedzieć w jaki sposób Piwniczna - Zdrój
uczestniczyła w projektowaniu budowie tego obiektu. Na budowie tego obiektu chce się
wzorować m. in. Gmina Dobczyce. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że jeśli chodzi o spotkanie w sprawie basenów, to z jednej strony chodziło o przed-
stawienie koncepcji, a z drugiej strony o przedstawienie popełnionych błędów, w celu ich uniknię-
cia.

 21 marca 2016 r. wraz z Przewodniczącym Rady MiG Janem Toczkiem wzięliśmy udział 
w spotkaniu z przedstawicielami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Omówione zo-
stały kwestie związane z planem przywrócenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
w Nowym Sączu oraz jubileuszu 25-lecia utworzenia Straży Granicznej oraz 60-lecia powo-
łania Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. W związku z tym gmina wesprze finan-
sowo te uroczystość w zamian za koncert orkiestry podczas Dni Piwnicznej.

 3 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie ogólne Mieszkańców Sołectwa Wierchomla. Tego
samego dnia odbyło się ogólne zebranie Mieszkańców Sołectwa Głębokie. Zapoznano się 
z realizacją zadań przez sołtysów, przedstawiono problemy Miasta i Gminy oraz plany in-
westycyjne na przyszły rok. Przypomniano o składaniu deklaracji śmieciowych oraz o spo-
sobie segregacji, omawiano sprawy wypalania trwa, zanieczyszczenia środowiska. Na ze-
braniach obecni byli przedstawiciele Komisariatu Policji, którzy omawiali sprawy związane
z bezpieczeństwem. Na ogólnym zebraniu Mieszkańców Sołectwa Wierchomla Rada Sołec-
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ka pozytywnie zaopiniowała przekazanie terenów na rzecz OSP Wierchomla Wielka.

 4 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Mizerkiem – Prezesem Stowarzy-
szenia Organizatorów Turystyki i Rekreacji DUNAJEC z Krakowa oraz z Krzysztofem Na-
lepą – Komandorem 51 Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Popradzie. Impreza od-
będzie się w dniach 22 – 25 maja 2016 r. na trasie Leluchów – Żegiestów – Piwniczna –
Zdrój – Stary Sącz. Otwarcie i zakończenie spływu będzie miało miejsce w Piwnicznej.

 9, 10 kwietnia 2016 r. odbyły się w zebrania ogólne Mieszkańców na osiedlu Zdrojowym,
w Łomnicy Zdroju oraz na osiedlu Majerz. Oprócz tematów omawianych na poprzednich
zebraniach rozmawiano o terenach zajętych nielegalnie pod działalność, o potrzebie uregu-
lowania tych spraw i konieczności kontroli przez sołtysów i osiedlowych w celu uniknięcia
sytuacji użytkowania tych terenów niezgodnie z prawem.

 11 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Władz Miasta i Gminy z przedstawicielami Stowa-
rzyszenia „Nasz Dom” oraz zaproszonymi gośćmi. W czasie spotkania omówione zostały
wszystkie kwestie formalno - prawne związane przejęciem budynku ośrodka dla osób nie-
pełnosprawnych w Kosarzyskach. Podpisano porozumienie o przejęciu tego budynku przez
gminę z dniem 11 maja, co będzie poprzedzone protokołem przejęcia. Zostało złożone zapo-
trzebowanie do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie padło pytanie o właściciela budynku, ponie-
waż jeśli gmina nie jest właścicielem nie może aplikować o środki. Pan Pruchnicki opraco-
wał dla potrzeb Burmistrza dokument, który określa zadania jakie Stowarzyszenie „Nasz
Dom” musi wykonać, aby gmina mogła przejąć inwestycję.

 14.04.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów
Nakła. Istnieje możliwość starania się o środki z Programu Rozwoju Uzdrowisk, pula fundu-
szy do podziału to 25 mln euro, środki te mogą być przyznane tylko momencie posiadania
konkretnej propozycji i jej dokumentacji.

 14.04.2015 r. w Urzędzie Gminy w Piwnicznej – Zdroju odbyło się  spotkanie z probosz-
czem parafii w Piwnicznej – Zdroju dotyczące remontu muru kościelnego i zakrętu znajdu-
jącego się przy wjeździe do Piwnicznej – Zdroju. W czasie spotkania ustalono harmonogram
działań, rozmawiałem również na ten temat z władzami województwa będąc w Zakopanym.
Na dzień dzisiejszy opracowywana jest dokumentacja, ponieważ część drogi krajowej prze-
biega po terenach kościelnych.

 15.04.2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące rewitalizacji  w siedzibie  PWSZ w Nowym
Sączu. Jeśli gmina chce aplikować o środki z programu Rewitalizacji musi zostać uchwalo-
ny Gminny Program Rewitalizacji, m. in. z tego programu gmina chce budować przedszkole

 17.04.2016 r. odbyły się kolejne dwa zebrania ogólne Mieszkańców: sołectwa Zubrzyk oraz
osiedla  Czercz.  Podjęto  decyzję,  że  na Czerczu będzie  projektowane  przedszkole,  jedna
działkę na tym terenie zamierzano sprzedać, ale na posiedzeniu Komisji ustalono, że należy
poczekać dodatkowe informacje zanim zostanie podjęta decyzja o sprzedaży.

 18.04.2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące planów zagospodarowania terenów narciar-
skich na Suchej Dolinie. Spotkaliśmy się z firmą, która projektowała wyciągi narciarskie m.
in. w Kluszkowcach i Białce Tatrzańskiej, ma ona przekazać zainteresowanym firmom, któ-
rędy mogą przebiegać wyciągi i jakie są najkorzystniejsze rozwiązania, aby mogło to dojść
do skutku. Zainteresowane rozwojem Suchej Doliny są co najmniej 4 podmioty.
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 20.04.2016 r. odbyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Zako-
panem. Omawiano rządowe programy inwestycji drogowych dla Małopolski, programy roz-
woju uzdrowiska, programy rewitalizacji oraz program wsparcia dla OSP.

 21.04.2016 r. Przedszkole nr 1 w Piwnicznej – Zdroju zorganizowało konkurs recytatorski,
dla przedszkolaków. Przedszkole to bardzo wyróżnia się, organizuje wiele wydarzeń. Gmina
była współorganizatorem tego konkursu, przekazano symboliczne nagrody oraz słodycze dla
uczestników.

 23.04.2016 r. wraz z Przewodniczącym Rady MiG Janem Toczkiem uczestniczyłem w ze-
braniu sprawozdawczo – wyborczym Miejsko – Gminnego Zarządu OSP RP Gmin Piwnicz-
na – Zdrój i Rytro. Odbyło się ono na terenie remizy OSP w Głębokiem. W czasie spotkania
wybrano nowe władze, Prezesem Gminnym został Jan Żywczak z Wierchomli, delegatem
na zjazd OSP został Komendant Czesław Tomaszewski i Jan Żywczak. Złożono podzięko-
wanie panom Janowi Źrałce i Zbigniewowi Jeremence za dotychczasową pracę i zajmowane
funkcje. 

 MGOK zorganizował widowisko pt. „Czas Mieszka” z okazji rocznicy Chrztu Polski, im-
preza była wspaniale zorganizowana, złożyłem gratulacje pani Barbarze Kotarbowej. Na wi-
dowisku było bardzo dużo młodzieży, niestety nikt z radnych, ani sołtysów i osiedlowych
nie pojawił się na tej imprezie, co jest bardzo przykre.

Ad. 4. Oświadczenia radnych powiatowych. 

Marian Dobosz

 Poinformował, że 18 marca w hali widowiskowo – sportowej odbył się turniej piłki siatko-
wej chłopców szkół gimnazjalnych, którego stawką było Mistrzostwo Powiatu Nowosądec-
kiego i awans na zawody rejonowe, rywalizowały w nim drużyny z gimnazjum w Piwnicz-
nej – Zdroju, Lipnicy Wielkiej, Kamionki Wielkiej oraz Krynicy – Zdroju.  Powiedział, że
drużyny grały systemem „każdy z każdym”, bezkonkurencyjna okazała się drużyna Gimna-
zjum w Piwnicznej – Zdroju, która wygrała wszystkie mecze, wszystkie drużyny zostały na-
grodzone, wręczono dyplomy i puchary. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz
Piwowar z Piwnicznej, co jest ogromnym sukcesem. Poinformował, że wszystkie drużyny
musiały przejść zawodu międzygminne.

 Poinformował, że 1 kwietnia odbyła się Sesja Rady Powiatu, na której złożył interpelacje
odnośnie jakości dróg powiatowych w Piwnicznej po sezonie zimowym:

 droga na Wierchomli – od straży Pożarnej do końca są liczne ubytki, które należy
uzupełnić. Powiedział, iż dowiedział się, że ma to być emulsja asfaltowa i gryz.

 Piwniczna – Zdrój – Kosarzyska od Szczawnickiej aż do samego parkingu.
 Łomnica – Zdrój – szczególnie dotyczy to chodnika, od ronda w Łomnicy, mowa jest

o usunięciu chwastów i poprawieniu ułożenia płytek.
 Poinformował, że Starosta odebrał promesy na remont dróg na kwotę 620 tys. w ramach

środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Powiedział, że kwota
ta jest przeznaczona na trzy zadania m.in. ul. Szczawnicka w Piwnicznej-Zdroju,  nie znane
są proporcje finansowe, podany jest tylko kilometraż. Poinformował, że otrzymał informa-
cję, że  przygotowywana jest specyfikacja do tego zadania, będzie to umocnienie brzegu.
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Marta Adamczyk

 Poinformowała o swoim udziale w zebraniu na Wierchomli, gdzie strażacy prosili o oznako-
wanie przy drodze powiatowej i zostało to zrobione.

 Powiedziała o kwestii dotyczącej uszkodzeń w drodze powiatowej w Wierchomli, zauważy-
ła, że znane są warunki przyznawania środków na chodniki,  musi być to udział gminy. Po-
informowała, że złożyła interpelację odnośnie wyrwy w drodze i Starosta chce zobaczyć
osobiście tą wyrwę, termin został ustalony na 10 maja. Powiedziała, że przy okazji miało się
odbyć spotkanie z burmistrzami odnośnie drogi, która była we władaniu GDDKiA, ale po
budowie mostu granicznego została przekazana na własność powiatu. Powiedziała, ze chcia-
ła, aby burmistrzowie porozmawiali ze Starostą, ale dowiedziała się, że odwołali oni to spo-
tkanie. Poprosiła, aby indywidualnie ustalić termin spotkania, a drogę w Wierchomli zoba-
czą w umówionym terminie.

 Poinformowała, że 22 kwietnia odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia, na temat
planów i możliwości jakie Ministerstwo zamierza wdrożyć w resorcie. Powiedziała, że pa-
dło pytanie, co ze szpitalem powiatowym w Krynicy. Wiceminister odpowiedział, że nie bę-
dzie oddłużania, ale nie będzie również zamknięcia żadnego szpitala powiatowego. Poinfor-
mował,  że zostanie odroczona rozbudowa pediatrii  oraz sal  operacyjnych do roku 2017,
zwróciła uwagę, że nie jest zwolennikiem odraczania takich prac, ale w Krynicy odbywają
się  bardzo ważne operacje i  musi zostać to  zrobione.  Powiedziała,  że poruszona została
kwestia braku dostępności do specjalistów. Dowiedziano się, że jest to spowodowane bra-
kiem  lekarzy,  zakładane  jest  przeniesienie  części  działalności  na  zakłady  Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, aby odciążyć specjalistów. Stwierdziła, że przyjazd, W-ce Ministra to
bardzo ważny krok, na spotkaniu byli obecni także lekarze ze szpitala w Rabce i Nowym
Targu, parlamentarzyści i na pewno odbędzie się ponowne spotkanie.

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Powiedziała, że 6 marca na zebraniu osiedlowym w Kosarzyskach Burmistrz obiecał dać 40 tys. zł
na chodnik i zapytała, czy będzie to robione. Poinformowała, że było złożone pismo, które odczytał
pan Dobosz i Burmistrz obiecał przekazać te środki. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Zapewnił, że nie mówił o żadnych 40 tys. zł. Powiedział, iż zostało ustalone, że gmina daje mate-
riał, a Starostwo wykonuje budowę chodnika. Zapewnił, że na dzień dzisiejszy gmina jest gotowa,
posiada ten materiał, teraz pozostaje czekać na kroki ze strony Starostwa.

Ewa Liber – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kosarzyska
Poinformowała, że całe zebranie jest nagrane i można to odtworzyć.

Marian Dobosz – radny powiatowy
Poinformował, że pismo o którym wspomina p. Liber było odczytane, Starostwo odpowiedziało, że
koszt budowy 300 m chodnika to 40 tys. zł ze strony gminy, a drugą połowę ma sfinansować Staro-
stwo formie prac budowlanych i sprzętu. Powiedział, Se starostwo oczekuje zobowiązania, czy za-
danie to będzie to aktualne w tym roku. Poinformował, że kwota była podawana przez Starostwo 
i mowa była o krawężnikach i kostce. Powiedział, że to rozwiązanie, o którym mówi Burmistrz
trzeba by było poruszyć w korespondencji, a gdyby było spotkanie 10 maja można by dokonać
przeglądu tych dróg. Stwierdził, że trzeba się zastanowić, czy poczekać do tego spotkania i na miej-
scu ustalić zasady
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli chodzi o spotkanie ze Starostą, zostało ono tylko przełożone i trwa oczekiwanie
na umówienie nowego terminu. Poinformował, że w tym dniu jest umówione w Warszawie spotka-
nie z w-ce Ministrem w sprawie dróg, na które oczekiwano dość długo i nie było możliwości zmia-
ny tego terminu. Stwierdził, że na spotkaniu ze Starostą zostanie ustalony tryb postępowania i dal-
szych działań.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności MZGKiM za rok 2015

Nie było pytań.

Ad.6. Informacja dotycząca odbioru odpadów stałych.

Nie było pytań.

Ad.7. Informacja na temat oceny stanu dróg i planowanych działań remontowo – inwestycyj-
nych.

Nie było pytań.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

Ad.1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Piwniczna – Zdrój na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXII/140/16 – przyjęto, 9 – za, 1 – wstrzymujący się.

Ad.2. Uchwala w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piw-
niczna – Zdrój.

UCHWAŁA NR XXII/141/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się.

Ad.3. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Uzdrowiska Piwniczna – Zdrój na lata
2016 – 2023.

UCHWAŁA NR XXII/142/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się.

Ad.4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/143/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się.

Ad.5. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.

Jan Toczek - Przewodniczący Rady
Zapytał Sołtysa Łomnicy Zdrój o opinie dotyczące dzierżawy nieruchomości.

Łukasz Jarzębak – Sołtys Wsi Łomnica Zdrój
Odpowiedział, że opinie zostały przekazane i wszystkie są pozytywne.
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UCHWAŁA NR XXII/144/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za. 

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA

Ad.1 i 2. Interpelacje i wolne wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

Justyna Deryng – Radna MiG
 Poprosiła o interwencję w sprawie barierek przy ul.  Daszyńskiego, które miały chronić  

a same wymagają zabezpieczenia, montowane są dodatkowe metalowe barierki ponieważ te
drewniane poręcze się sypią.

 Poprosiła o zlecenie MZGKiM przeglądu kostki brukowej na terenach spacerowych, ponie-
waż w wielu miejscach pojawiają się ubytki, najwięcej w okolicach Pijalni, orlika, na Sta-
rym Cmentarzu.

 Poprosiła o interwencje i wymianę w sprawie słupa telefonicznego, który znajduje się obok
hali widowiskowo – sportowej, ponieważ jest on drewniany, stary i ma bardzo nisko wiszą-
cy kabel.

 Powiedziała o wymianie lub naprawie krzesełek na trybunach stadionu, ponieważ są czę-
ściowo zniszczone.

 Stwierdziła, że zbliża się sezon letni i warto by było pomyśleć o zamontowaniu dodatko-
wych koszy na śmieci na trasie koło Kicarza oraz od Rynku w kierunku stacji Orlen, ponie-
waż na trasach tych nie ma żadnego kosza.

 Wnioskowała o zainwestowanie przez MGOK w nowe komplety kręgli, ponieważ są wybra-
kowane i jedna kula jest uszkodzona, oraz o zamontowanie rynny podającej do kul.

 Powiedziała, że ma kontakt z wieloma artystami i zapytała, czy można by było wygospoda-
rować dla nich jakieś środki i pokryć koszty wykupu stanowiska ponieważ organizowane są
różne imprezy plenerowe w których mogli by uczestniczyć, prezentować nasz region i kul-
turę.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poprosił, aby przedstawić te wnioski na piśmie. Powiedział, że jeśli chodzi o artystów to nie ma
środków, nie biorą udziału w konkursach, nie pokazują się na terenie gminny, a mogli by się zapre-
zentować najpierw na imprezach gminnych, aby była możliwość ich poznania.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że można by zorganizować spotkanie dla twórców z kimś z Urzędu Skarbowego, żeby
wytłumaczyć im, że istnieje sprzedaż okazjonalna i mogą sprzedawać swoje dzieła bez obaw, po-
nieważ kultura ludowa rządzi się innymi prawami niż działalność gospodarcza.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
 Powróciła do tematu przekaźnika na Kicarzu, osoby opłacające abonament, płaca tyle co

inni w kraju mając więcej kanałów. Powiedziała, aby zwrócić się z pismem w tej sprawie do
odpowiedniej instytucji. Zauważyła, że Burmistrz mówił o prowadzonych rozmowach w tej
sprawie można by było zebrać podpisy mieszkańców. 

 Poinformowała, że prowadzony był program „Małopolski internet”, w którym brały udział
Łomnica i Kokuszka. Stwierdziła, ze na terenie gminy jest jest problem z internetem. Powie-
działa, że na Majerzu od skrzynki przy skręcie z głównej drogi jest linia, która ma już ok. 40
lat, można by zwrócić się do właściciela sieci, aby ten odcinek linii wymienić.

 Zapytała o przekazanie działki dla OSP w Wierchomli, czy jest to użytkowanie nieodpłatne,
czy darowizna.

 Zapytała o pawilon w Kosarzyskach, powiedziała, że nigdy nie słyszała, aby była to wła-
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sność Stowarzyszenia, być może pan Burmistrz wyraził się niefortunnie.

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Powiedział, że odnośnie przekaźnika,  te dwa dodatkowe multipleksy są to telewizje komercyjne,
tylko zainteresowani nadawcy mogliby to sfinansować, natomiast te 8 kanałów jest w ramach pro-
gramu telewizji publicznej, jest to zapewnione ze strony rządu. Poinformował, że według pisem-
nych zapewnień koszt jednego multipleksu to 3500 zł miesięcznie, cena ta może się nie zmienić, je-
śli byłoby zainteresowanie to można przedstawić ofertę. Powiedział, że przekaźnik na Kicarzu wy-
maga doświetlenia. Poinformował, ze jeden multipleks jest zapewniony a dwa trzeba by było sfi-
nansować, ponieważ nadawcy nie są zainteresowani.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Powiedziała, że opłaty operatorów sieci telewizyjnej są dość wysokie, dużo większe niż w telewizji
publicznej, więc dlaczego nie są oni zainteresowani.

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Powiedział, że musiałyby być zamontowane dodatkowe dwa multipleksy.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zapytała, czy kwota 7 tys. jest kwota półroczną.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że jest to miesięczna kwota netto.

Wiesław Keklak – Sołtys Wsi Wierchomla
Zwrócił uwagę, że na Wierchomli nie ma w ogóle telewizji naziemnej, należało by napisać pismo
do Ministerstwa ponieważ mieszkańcy muszą płacić.

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Powiedział, ze takich czarnych plam jest na terenie Polski bardzo wiele. 

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju
 Poprosił, aby zrobić dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych, ponieważ jest

wiosna, a są one zbierany tylko raz w miesiącu. 
 Powiedział, że przeczytał w sprawozdaniu z działalności MZGKiM, ze jest 107 podpisanych

umów na wywóz nieczystości, a tylko 59 podmiotów zgłasza potrzebę wywozu. Zapytał,
czy zostały podjęte jakieś działania ze strony UMiG w celu przymuszenia tych osób, które
maja podpisane umowy a nie oddają odpadów. Stwierdził, że obciąża to wszystkich miesz-
kańców i nie można do tego dopuścić.

 Zaapelował do Rady Miasta i Gminy, w związku zatwierdzeniem nowych taryf na odbiór
ścieków  i  dostarczanie  wody.  Zapytał,  czy  nie  ma  możliwości  wprowadzenia  dopłat  w
szczególności do ścieków. Zauważył, że cena jest dość wysoka, a dotychczas funkcjonowały
dopłaty. Powiedział, że oczyszczalnia na Wierchomli generuje straty a koszty są w całości
przerzucane na mieszkańców. Poprosił o rozważenie kwestii dopłat i ulżyć mieszkańcom.
Stwierdził, ze gmina dopłaca to wielu innych działań, pokrywając to z budżetu. Poruszył
sprawę rozbudowy kanalizacji na Wierchomli, ponieważ było to ujęte również w programie
wyborczym p. Burmistrza. Stwierdził, ze to posuniecie zmniejszyło by koszty i odciążyło
mieszkańców. Zaapelował, aby mieć na uwadze mieszkańców i znaleźć w budżecie kwotę
na te dopłaty.
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
 Powiedział, że jeśli chodzi o wywóz śmieci, został wprowadzony system kontrolowania od-

padów, aby mieć wgląd na oddawanie odpadów. Poinformował, że nie jest możliwe częstsze
wywożenie, ponieważ został ogłoszony przetarg, w którym został określony sposób ich wy-
wożenia i  wcześniej  funkcjonowało to dobrze i  nie było żadnych głosów w tej  sprawie.
Stwierdził, że system ten funkcjonuje poprawnie i nie ma potrzeby takiej zmiany.

 Powiedział, że jeśli chodzi o dopłaty do wody i ścieków, to uważa ten wniosek za bezprzed-
miotowy. Poinformował o obecności na zebraniach wyborczych. Stwierdził, że rzeczywiście
jest to trochę drożej, ale bardzo ciężko jest wytłumaczyć ludziom, że są problemy ze zbior-
nikami, wodociągi i kanalizacja są w fatalnym stanie, ciągle są jakieś problemy i środki te
można by przeznaczyć na wkład własny. Powiedział, że uważa, iż błędem było nie zrobienie
całości kanalizacji na Wierchomli. Stwierdził,  że zgadza się, że mieszkańcy nie powinny
płacić za to, że z Wierchomli trzeba wywozić ścieki, ale w ten sposób funkcjonuje to w całej
gminie i musi to zostać zbilansowane i potraktowane jako całość.

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej – Zdroju
 Powiedział, że nie zgadza się, iż jest to wniosek bezprzedmiotowy. Poinformował, ze chodzi

o dopłaty do stawki i o to, co w tym kierunku robić. Stwierdził, że ludzie w mieście płacą
więcej i jest deficyt na funkcjonowaniu oczyszczalni, a zarówno opłaty za wodę jak i ścieki
powinny się bilansować. 

 W sprawie kodów kreskowych zapytał, czy jest jakieś działanie ze strony gminy, aby pod-
mioty, które nie wykazują  oddawania śmieci zostały zobowiązane do wyjaśnienia, co robią
ze śmieciami.

 Powiedział, że rozumie, iż SITA musiałaby pobierać dodatkowe opłaty za odbiór odpadów
biodegradowalnych,  ale zapytał,  czy nie  można by wydzielić kontenerów na te  odpady  
i ogłosić to mieszkańcom.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
 Powiedział, iż wielokrotnie powtarzał,, że jeśli chodzi o sprzątanie miasta, czy ilość koszy,

częstotliwość wywożenia można to wszystko wykonać, ale należy wskazać skąd wziąć środ-
ki na te prace, trzeba się ograniczyć do najbardziej niezbędnych punktów ponieważ np. kosz
na Majerzu kosztuje gminę 1000 zł miesięcznie. Powiedział, że gminy nie stać na żadne do-
datkowe inwestycje, robione jest to tylko tam gdzie jest to konieczne. Zwrócił uwagę, że
mimo, iż można wyrzucić śmieci to nadal są one wywożone w rożne miejsca. Poinformo-
wał, że jeśli chodzi o kanalizację przygotowany jest projekt, który przeszedł wstępną wery-
fikację. Powiedział, że w pierwszej kolejności musi być wykonany remont obecnej oczysz-
czalni, musi zostać dobudowany drugi kolektor, który przyjmie pozostałe ścieki, do  kanali-
zacji mają być dołączone Borownice i Międzybrodzie i dopiero wtedy można otworzyć dro-
gę do dalszych inwestycji. Poinformował, że aby skanalizować całą gminę trzeba by prze-
znaczyć ok. 8mln zł na wkład własny.

 Poinformował, że przekazanie działki dla OSP w Wierchomli jest nieodpłatne.
 Poinformował, ze w kwestii ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach, nie moż-

na było wypowiedzieć umowy ponieważ okres wypowiedzenia był 3 miesiące. Powiedział,
że w trybie pilnym podpisane zostało porozumienie o przejęciu tego ośrodka  wraz z dział-
kę, zostanie to dokonane protokolarnie. 

 W kwestii  deklaracji  śmieciowych  powiedział,  że  wszyscy,  którzy złożyli  deklaracje  są
sprawdzani, natomiast do osób, które nie złożyły, a są zameldowane wysyłane są upomnie-
nia, tylko w przepadkach, gdy nie ma kogoś w ewidencji mogą występować rożne rozbież-
ności. 

11



Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Powiedział, że Urząd Marszałkowski ogłosił projekt internetu szerokopasmowego, który był reali-
zowany ze środków unijnych w ramach finansowania z poprzedniego okresu. Poinformował, że
projekt ten miał zakończyć się w 2014 roku, ale ze względu na pewne przesunięcia terminów za-
kończył się w roku ubiegłym i ostatnim elementem w naszej gminie była Kokuszka. Powiedział, że
w każdej gminie województwa małopolskiego było wytypowanych kilka odcinków na rozbudowę
światłowodów, w naszej gminie były to Kokuszka i Łomnica.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Stwierdziła, że projekt ten został już zrealizowany, ale trzeba patrzeć do przodu. Wnioskowała o to,
aby podjąć działania w celu poprawienia sprawy internetu w pozostałych częściach gminy.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że na terenie Łomnicy znacznie pogorszył się odbiór internetu po wykonaniu tych świa-
tłowodów, wiele razy była interwencja w tej sprawie, zapewniano, że ma być lepiej.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zwróciła uwagę, że to, iż na Łomnicy być może wykonawca coś zepsuł, nie znaczy, że nie trzeba
próbować w innych częściach gminy

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej – Zdroju
Powiedział, że jego pytanie nie dotyczyło tego jaka jest kontrola mieszkańców, ale o podmioty go-
spodarcze. Zaproponował wezwanie ich w celu wyjaśnienia, co robią ze śmieciami.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że prowadzone są rozmowy i w gminie znajduje się ewidencja podmiotów gospodar-
czych, dopiero w momencie gdy będzie konkretne sprawozdanie okaże się, kto oddaje śmieci a, kto
nie.

Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej – Zdroju
Zauważył, że jest sprawozdanie z działalności MZGKiM, 107 podmiotów ma zawarte umowy, a 56
deklaruje konieczność wywozu.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że część działalności zostało zawieszone i umowy te nie zostały zerwane.

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Poinformował, że część podmiotów ma zawarte umowy z firmą SITA, przy nierozwiązanych umo-
wach z MZGKiM.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, wspólnie z panem Keklakiem poruszała sprawę kanalizacji na Wierchomli, jest to nie-
sprawiedliwe, aby karać mieszkańców za pewne udogodnienia. Poinformowała, że była podpisana
umowa na budowę kanalizacji na Wierchomli, były również inne projekty, aby poprowadzić ta nitkę
dalej . Stwierdziła, że skoro jest przygotowana dokumentacja to warto było by się tym zająć, zadbać
o przyłącz, aby gmina nie musiała dopłacać i aby nie cierpieli na tym mieszkańcy. Powiedziała, że
pojawia się problem jak sfinansować te działania, stwierdziła, że nie jest to zadanie, które jest odsu-
wane, ale na bieżąco monitorowane. Powiedziała, że jest to kwestia znalezienie odpowiedniego pro-
gramu i wygospodarowania środków, aby wszystkim żyło się lepiej i nie było konieczności pono-
szenia przez mieszkańców dodatkowych opłat.
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Franciszek Kotarba – mieszkaniec Piwnicznej – Zdroju
Powiedział, że zależy to od Rady i decyzja jest w rekach radnych.

Piotr Ciagło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Poruszył kwestię przeglądu obiektów takich jak place zabaw, Węgielnik. Zapytał, czy w gminie do-
konano takiego przeglądu, ponieważ zbliża się weekend majowy, oraz czy spłynęły jakieś protokoły
przeglądu. Stwierdził, ze dobrze byłoby odświeżyć te obiekty, poprawić usterki. Powiedział, że nie
zauważył, aby na palcu zabaw był wymieniony piasek, a należało by to odświeżyć. Powiedział, że
jeśli chodzi o Węgielnik w pobliżu są suche drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Zauważył, że
sporo ludzi będzie chciało skorzystać z tych obiektów i należałoby poprawić usterki.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Poinformował, że MZGKiM jest na etapie przeglądu i poprawy obiektów, są zatrudnione osoby
bezrobotne, jest to w przydziale obowiązków, ale protokoły jeszcze nie spłynęły.

Leszek Cycoń – Mieszkaniec Kosarzysk
Powiedział, że mieszkańcy Kosarzysk chcieli by wiedzieć, co z placem używanym jako parking
przy kościele, gdzie nawieziono hałdę żwiru. Poinformował, iż krążą plotki, że materiał ten będzie
przerabiany pod płyty. Stwierdził, że było już kiedyś tak robione i płyty te się rozjechały. Powie-
dział, że nie jest to materiał budowlany. Zauważył, ze zablokowany jest cały plac.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Stwierdził, że p. Cycoń ma złe informacje, ponieważ materiał ten nie będzie przekruszany, jest on
przewidziany na utwardzenie tej działki, która należy do ZLD. Powiedział, że na Zubrzyku również
była taka hałda żwiru, a teraz jest piękny parking, z którego korzystają mieszkańcy. Poinformował,
że oprócz tego materiału będzie również kamień, który będzie podsypany pod płyty i cała ta działka
będzie utwardzona płytami betonowymi. Stwierdził, że korzystając z okazji ma prośbę do p. Cyco-
nia o uporządkowanie terenu za swoim domem, gdzie znajdują się deski, ponieważ ludzie pytają 
i wydzwaniają. Powiedział, że gmina chce uporządkować działki przy wjeździe, aby Kosarzyska
nabrały wyglądu.

Na tym zakończono obrady XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

Jan Toczek
Protokołowała 

Magdalena Źrałka
Inspektor Rady MiG 
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