
Protokół nr 24/16

z XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

z dnia 30 maja 2016 r.

XXIV Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój odbyła się 30 maja 2016 r. w sali na-
rad Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. Na Sesji obecnych było 9 radnych. Nieobecni radni:
Bogaczyk  Marcin,  Dziedzina  Teresa,  Gargula  Katarzyna,  Kaliński  Witold,  Rusiniak  Bronisław,
Świeboda Dariusz. Sesję prowadził Jan Toczek – Przewodniczący Rady. 

Ad.1. Otwarcie obrad Sesji
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad Sesji. Następnie przedstawił porządek obrad.

Ad. 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej MiG Piwniczna – Zdrój na rok 2016.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Poinformowała, że otrzymała pismo z MZGKiM z prośbą o dokonanie zmian w planie przychodów
w związku z koniecznością zakupu nowego samochodu.

Kazimiera Sikorska - Radna MiG
Zapytała, jaki będzie ten zakupiony samochód.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Wyjaśniła, że jest to zakup z własnych zaoszczędzonych środków zakładu, budżet pozostaje nie ru-
szony. 

Włodzimierz Źrałka – Radny MiG
Powiedział, że jest to samochód marki opel, którym poruszają się pracownicy odpowiedzialni za
kanalizację.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że Sesja została zwołana tak szybko, ponieważ zakład chce dokonac odpisania podatku 
VAT za miesiąc maj. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał, dlaczego nie ma na Sesji pani Dyrektor MZGKiM. Stwierdził,  że ciągle są zwoływane
krótkie Sesje, a każdy z radnych ma swoje zajęcia. Zapytał,  czy nie można by było tych tematów
jakoś kumulować. Powiedział, że od października prosił o wycięcie krzewów przy skręcie na most
w stronę Kokuszki. Powiedział, że minął już dłuższy czas i nadał nie zostało to zrobione. Stwier-
dził, że jest w tym miejscu bardzo zła widoczność i miejsce to jest niebezpieczne. Poinformował, że
również w tej sprawie rozmawiał w marcu z Zastępcą Burmistrza, było to wielokrotnie sygnalizo-
wanie, ale nie skutkuje. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że sygnalizowała kwestie przeglądu kostki brukowej. Powiedziała o sytuacji turystki,
która przewróciła się przez ubytek w kostce i nie wiadomo, czy nie będzie domagać się odszkodo-
wania. Zapytała, na jakim etapie jest sprawa przebudowy muru kościelnego.

Alojzy Janur - Radny MiG
Powiedział, że był na placu zabaw na Czerczu i piasek z piaskownicy miał być wymieniony, ale
okazało się, ze jest tylko zasypany, zapytał, jaki sens ma taka wymiana. Stwierdził, że jest bardzo
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wiele uwag odnośnie pracy MZGKiM. Powiedział, że poprzedni dyrektor zakładu często bywał  
w terenie, nadzorował pracowników. Poinformował, że wzdłuż Czercza, trawa przerasta żywopłot 
a dopiero w dniu dzisiejszym pracownicy rozpoczęli koszenie. Stwierdził, że ktoś powinien nadzo-
rować pracowników. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że na placu zabaw w jej okręgu, piasek w piaskownicy nawet nie został przysypany 
i dzieci bawią się w glinie. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że jeśli chodzi o sprawę przebudowy muru kościelnego, odbyła się wizyta w Mini-
sterstwie oraz spotkanie z przedstawicielem z GDDKiA. Powiedział, że przygotowywane jest poro-
zumienie GDDKiA z gminą, gmina ma za zadanie wykonać dokumentację oraz uzyskać pozwolenie
na budowę a GDDKiA będzie wykonawcą. Poinformował, że trwa etap przygotowywania doku-
mentacji.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że z obecnego muru zaczęły wypadać kamienie na ulicę.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że zostały poinformowane wszystkie szczeble władzy, ale dopóki nie będzie wykonanej
dokumentacji nie można będzie przystąpić do działań. Poinformował, że mur znajduje się na terenie
działki GDDKiA, musi to zostać przeprowadzone notarialnie. Powiedział, że w Krakowie ma być
przygotowane porozumienie, kuria wyraziła zgodę, ale w pierwszej kolejności działki muszą zostać
przeprowadzone. Poinformował, że zadanie będzie nosić nazwę poszerzenia chodnika wzdłuż muru
kościelnego. 

Teresa Ortyl – Radna MiG
Zapytała o łatanie dziur w drogach.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że działania związane z łataniem dziur rozpoczęły się w dniu dzisiejszym.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Przeprosiła za spóźnienie. Poinformowała, że jest to kwota planowana, zaoszczędzona działalności
zakładu. Powiedziała, że samochód dotychczasowy się rozpadł, był użytkowany przez ok. 10 lat do
obsługi ujęć wodociągowych i na dzień dzisiejszy mechanik stwierdził, że koszty naprawy przekro-
czą jego wartość więc nie opłaca się tego robić. Poinformowała, że pośpiech w działaniu jest spo-
wodowany tym, że zakład chce odzyskać podatek VAT.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała, czy jest to zakup ze środków zakładu.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Poinformowała, że jest to z zaoszczędzonych przychodów zakładu.

UCHWAŁA NR XXIV/147/16 – przyjęto jednogłośnie, tj. 9 – za.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Zwrócił się do pani Dyrektor, że są nagonki na pracę MZGKiM, że nic się nie dzieje. Powiedział, że
radny Krzysztof Długosz zgłaszał w marcu konieczność wycięcia krzewów przy drodze na Kokusz-
kę. Poprosił o odpowiedzi na zadawane pytania. 
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Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że prosił o to od października. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Zapytał o przegląd kostki brukowej, oraz o koncepcję porządku w gminie. Powiedział, że na Czer-
czu trawa przerosła żywopłot, a na Eliaszówce jest nie wysprzątane, co sam zgłaszał.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Powiedziała, że jest zaskoczona uwagami dotyczącymi pracy zakładu ponieważ sama spotyka się 
z bardzo dobrymi opiniami. Poinformowała, że piasek jest wymieniany raz do roku ok. 1 czerwca,
w pierwszej kolejności zbierana jest warstwa ok. 30 cm i w to miejsce jest wsypywany nowy pia-
sek, natomiast stary służy zimą do posypywania chodników.

Alojzy Janur – Radny MiG
Powiedział, że stary piasek nie był wybrany, poinformował, że posiada nawet zdjęcia. Stwierdził, że
jest w okolicach placu zabaw codziennie i jest tam mnóstwo dzieci. Poprosił o interwencję w tej
sprawie. 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Poinformowała, że zostanie to sprawdzone. Stwierdziła, że pojawiła się ładna pogoda i dopiero te-
raz ludzie zaczynają wychodzić w teren. Poinformowała, że zostały wykoszone główne ciągi, teraz
wszystko inne będzie wykonywane, ale musi to postępować po kolei. Powiedziała, że pobocza dróg
zostały przykoszone,  ale być może jest  konieczność przykoszenia głębiej,  zapewniła,  że zwróci
uwagę pracownikom. Wyjaśniła, że nie ma specjalisty od przeglądu kostki granitowej.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że turystka przewróciła się, ponieważ w kostce brukowej był ubytek.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Powiedziała, że musi być formalne zlecenie i musi to być osoba, która się tym zajmuje.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli chodzi o wymianę piasku to powinno być to wykonane do końca kwietnia  
i chce, aby było to robione wcześniej, gdyż przed wakacjami jest to trochę za późno. Poinformował,
że jeśli chodzi o kostkę to trzeba się przyjżeć tej na placu handlowym i użyć jakiegoś środka che-
micznego, ponieważ przerasta tam trawa.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że nie chodziło mu o wykoszenie. Zwrócił uwagę, że w miejscu skrętu na Kokuszkę są
krzaki i nie widać jak skręca się na Radwanów. Stwierdził, że Zastępca Burmistrza mówił o tym,
ale nie zostało to zrobione. Powiedział, że chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ponieważ nie widać
tam nic.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Powiedziała, że pobocze zostało tam wykoszone.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że pamięta taką rozmowę, stwierdził, że nie dał pisemnego zlecenia ponieważ zało-
żył, iż pani Dyrektor to wykona. Powiedział, że należało by to zrobić jak najszybciej.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Powiedziała, że na Eliaszówce sprzątane jest co drugi tydzień.
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Maria Piwowar – Radna MiG
Powiedziała, że chce wyrazić odmienne zdanie, ponieważ na terenie osiedla Hanuszów wszystko
jest bardzo ładnie wykoszone. Zapytała, o parking przy basenach, gdzie nawożone są hałdy żwiru 
i o to, co tam będzie robione.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że nie jest to parking, ten teren należy podnieść przynajmniej do poziomu basenów, po-
nadto w drodze znajduje się przepust. Powiedział, że ziemia i żwir z różnych źródeł są tam wysypy-
wane i wykorzystywane do poprawiania dróg. Zauważył, że żwir leżał tam zawsze.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że docelowo gmina dąży do przedłużenia dzielnicy zdrojowej, jest pomysł wybudowa-
nia orlika. Poinformował, że p. Widomski ma wybrać sobie inne miejsce na swoja działalność, a te-
ren ten będzie uporządkowany i służyć ma jako dodatkowy parking, ponieważ ciągle brakuje miejsc
parkingowych.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że gdyby udało się uzyskać teren należący do p. Widomskiego, byłby on bardzo dobry.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że radni już zajmowali się tym tematem.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał, czy p. Widomski będzie chciał przeznaczyć ten teren.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że odbyło by się to na zasadzie zamiany gruntów. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że takie szybkie sesje nie są zwoływane specjalnie, zwrócił uwagę, że pewne decyzje
muszą być podjęte szybko i wymagają wyrażenia zgody radnych, dlatego trzeba się podporządko-
wać. 

Ad.3. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady Jan Toczek podziękował za przybycie. Na tym zakończono obrady XXIV Se-
sji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. 

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

        Jan Toczek

Protokołowała 

Magdalena Źrałka
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