
PROTOKÓŁ nr 30/16

z XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 28 października 2016 r.

XXX Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odbyła się 28 października o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. Na Sesji obecnych było 10 radnych. Nieobecni radni: Boga-
czyk Marcin, Kaliński Witold, Rusiniak Bronisław, Toczek Józef. Sesję prowadził Przewodniczący
Rady – Jan Toczek. 

CZEŚĆ I – WSTĘPNA

Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Dokonał otwarcia obrad XXX Sesji Rady. Przywitał obecnych radnych, Burmistrza oraz Zastępcę
Burmistrza,  radnych powiatowych,  sołtysów i  osiedlowych,  dyrektorów jednostek  budżetowych
oraz przybyłych gości. Odczytał porządek obrad Sesji. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Poinformowała, że w związku z rozmowami prowadzonymi na posiedzeniu Komisji Rady wniosku-
je o zdjęcie z porządku obrad punktu 7. Powiedziała, że w związku z wątpliwościami, co do zmian
w budżecie dotyczącymi kwoty 110 492 zł prosi o przedstawienie przed głosowaniem wykazu dróg,
ponieważ jest to duża kwota oraz zarządzenie przerwy w głosowaniu lub przeniesienie głosowania
nad tą uchwałą na koniec obrad.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że będzie przerwa w głosowaniu.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Odnosząc się do wypowiedzi pani Justyny Deryng zwrócił uwagę, że zmiany te zostały podrzucone
w dniu poprzednim przed posiedzeniem Komisji, poprosił o dopilnowanie terminów dostarczenia
materiałów na Sesję oraz wyjaśnienia tych kwestii.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że wszystkie terminy zostały zachowane.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że zmiany o których mowa były podrzucone w dniu poprzednim. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że chciałby uświadomić radnym, że te zmiany w budżecie to tylko przeniesienie środ-
ków. Stwierdził, że radni chcą przedstawienie konkretnych inwestycji, a środki te to tzw. „śmietnik”
przeznaczony na drobne prace, podsypywanie dziur itp. i poprzez zdjęcie tego punktu zostaną za-
blokowane pewne prace do momentu kolejnej Sesji. Powiedział, że niema żadnych konkretnych za-
dań.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Poinformowała, że w tej puli znajdują się również środki na odśnieżanie. 
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że będzie możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie przed głosowaniem. Poddał
pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Z porządku obrad wykreślono punkt 7 o treści: „7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
metody ustalania i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

Porządek obrad po zmianach poddano pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady.

PROTOKÓŁ nr 29/16 z XXIX Sesji Rady przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za. 

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od
13 września 2016 r. do 28 października 2016 r. Poinformował, że są to najważniejsze działania, któ-
re były podejmowane na zewnątrz gminy w tym okresie:

 16 września 2016 r. odbyło się spotkanie w z Wójtem Gminy Rytro Władysławem Wnętrza-
kiem, którego tematem była gospodarka odpadami komunalnymi. Rozmawiano o tym, jak 
w Rytrze wygląda zarządzanie odpadami komunalnymi, po kilku latach działalności, aby
usprawnić działanie systemu w naszej gminie, bazując na ich doświadczeniach.

 17 września 2016 r. na stacji narciarskiej „Dwie Doliny” odbył się bieg Warrious Run ogól-
nopolska impreza poświęcona sierżantowi Pawłowi Ordyńskiemu – żołnierzowi poległemu
w Afganistanie. Odbyła się pod patronatem Burmistrza MiG, przy udziale Moniki Florek  
i Iwony Guzowskiej, zgromadziła bardzo dużo osób.

 18 września 2016 r. do Piwnicznej przyjechał pociąg Retro podróżujący z okazji 140 – lecia
kolei Tarnowsko – Leleuchowskiej. Powiedział, że miał przyjemność rozlosować wśród pa-
sażerów pamiątkowe pakiety promocyjne. Poinformował, że 4 października wystosował pi-
smo do Marszałka Województwa Małopolskiego z poparciem dla działalności Stowarzysze-
nia Miłośników Kolei z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na dalszą organiza-
cję przyjazdów pociągu na trasie Nowy Sącz – Krynica.

 18 września 2016 r. odbyło się zebranie ogólne mieszkańców Sołectwa Wierchomla, orga-
nizowanym przez Sołtysa Wiesława Keklaka. Było to jak na razie jedyne zebranie zorgani-
zowane w okresie jesiennym. Na zebraniu omówiono inwestycje wykonane przez sołectwo 
i gminę oraz projektu Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.

 18 września 2016 r. odbył się Festiwal Pstrąga i Jagnięciny przy Hotelu Piwniczna, któremu
również patronowała Gmina Piwniczna-Zdrój.

 22-23 września 2016 r. odbyło się Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowi-
cach. Była to platforma wymiany doświadczeń szefów samorządów wymiany doświadczeń,
program obejmował ok. 60 paneli, zwrócił uwagę, że najważniejszy dla gminy panel to ten
dotyczący utworzenia i funkcjonowania centrum usług wspólnych, nad którym będzie dzi-
siaj głosowanie.

 24 września 2016 r. odbył się w Wierchomli festiwal rowerowy Cyklokarpaty, w którym
wystartowało ponad 500 zawodników

 28-29 września 2016 r. w Konstancinie  odbyły się  obchody 25 – lecia  Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP, których na terenie Polski jest ok. 50. Należy zwrócić uwagę, że
nie jesteśmy zwykłą  gminą, co zobowiązuje i trzeba iść w tym kierunku. 
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 30 września 2016 r.  delegacja na czele z Burmistrzem Zbigniewem Janeczkiem, Zastępcą
Burmistrza Mariuszem Lisem oraz Przewodniczącym Rady MiG Janem Toczkiem wzięła
udział  w Święcie  Winobrania,  zorganizowanym w mieście  partnerskim Szikszo na  Wę-
grzech. Na zaproszenie Burmistrza wzięła udział w uroczystym otwarciu wspólnej Wystawy
Rękodzieła Artystycznego, paradzie ulicznej oraz programie kulturalnym zorganizowanym
na głównym placu Miasta.

 5-7 października 2016 r. odbyło się Forum Wójtów i Burmistrzów w Starej Lubovni, gdzie
prowadzono rozmowy dotyczące projektów transgranicznych.

 8 października 2016 r. przy udziale Burmistrza wraz z Zastępcą Mariuszem Lisem, Prze-
wodniczącym Rady MiG Janem Toczkiem, Dyrektorem MGOK-u Janiną Janur oraz Dyrek-
torem ZEAS-u Urszulą Sikorską odbyła się uroczystość związana z Dniem Nauczyciela.
Wręczono zasłużonym dyrektorom szkół nagrody Burmistrza. Organizatorem imprezy był
ZEAS.

 10 października 2016 r odbyło się spotkanie ze Starostą Nowosądeckim, na którym ustalo-
no plan współpracy w zakresie inwestycji drogowych i chodnikowym. W bieżącym roku
współpraca układała się bardzo dobrze, dzięki współpracy z radnym Marianem Doboszem
udało się zrealizować wiele inwestycji na terenie gminy. Gmina deklaruje swój udział finan-
sowy w inwestycjach.

 15 października 2016 r. odbyło się spotkanie z hodowcami gołębi pocztowych z terenu
Piwnicznej-Zdroju, na którym wręczono, nagrody, dyplomy i odznaczenia. 

 13 października 2016 r. z ZSG w Piwnicznej-Zdroju odbyła się akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej,

 15-17 października 2016 r. w Piwnicznej-Zdroju gościła delegacja z Gruzji w składzie bur-
mistrz. Zaepca oraz Przewodniczący Rady, podpisano list intencyjny dotyczący partnerstwa
gmin. Delegacja uczestniczyła również w koncercie charytatywnym, przepięknej imprezie
„Gramy dla Darka”. Taka impreza była zorganizowana po raz pierwszy, hala sportowa była
wypełniona po brzegi, występowały zespoły regionalne. Gruzini mogli zobaczyć jak organi-
zowane są akcje dla osób potrzebujących. 

 16 października 2016 r. odbył się koncert charytatywny „Nadpopradzkie serca”. Poinfor-
mował, że podziękował wszystkim za przybycie. 

 18 października 2016 r. na rynku przed pomnikiem odbył się z apel z okazji 30 – lecia
nadania Krzyża Walecznych, złożono kwiaty. Było bardzo mało osób, a ciągle słyszy się
glosy, że w Piwnicznej się nic nie dzieje.

 18 października 2016 r. odbyła się coroczna impreza organizowana przez USC w Piwnicz-
nej-Zdroju złote i srebrne gody par małżeńskich, połączona z wręczeniem pamiątkowych
medali. kwiatów oraz poczęstunkiem.  

 18 października 2016 r. odbyło się spotkanie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego z te-
renu Piwnicznej – Zdroju, które zrzesza ok. 70 pracowników, na którym omawiano proble-
my oświaty w perspektywie nadchodzących zmian.

 21 października 2016 r. odbyło się spotkanie z dziećmi z Przedszkola na Hanuszowie,
gdzie zaprezentowano przepiękne przedstawienie „Barwy jesieni”, rozdano nagrody w ogło-
szonym wcześniej konkursie plastycznym.

 22 października 2016 r. Piwniczna-Zdrój była miastem w RMF FM. Gmina zwyciężyła  
w głosowaniu internetowym, była to okazja do promocji Piwnicznej. Powiedział, że był dwa
razy na antenie opowiadając o walorach Piwnicznej-Zdroju.

 22 października 2016 r. w Wierchomli Wielkiej odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe
OSPj, pozorowano akcje pożaru cerkwi w Wierchomli, akcja była oceniana przez Zarząd
Powiatowy OSP,

 22 października 2016 r. sportowcy zagrali dla Darka, było 21 drużyn, ostatni mecz został
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rozegrany około północy. Pieniądze zebrane z wpisowego zostały w całości przeznaczone na
pomoc dla Darka. Każda drużyna liczyła średnio 10 osób i było ponad 10 drużyn spoza Piw-
nicznej-Zdroju. 

 24 października 2016 r. odbyła się I olimpiada dla przedszkolaków, która zgromadziła po-
nad 200 dzieci. Miały miejsce liczne konkursy, koncerty, nagrody, obecni byli licznie rodzi-
ce i dziadkowie dzieci, impreza była bardzo udana. Główną nagrodę zdobyło Przedszkole 
w Młodowie.

 26 października 2016 r. odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia „Kotlina Sądecka
w zdrowe atmosferze”. Porozumienie to podpisały wszystkie gminy uzdrowiskowe z nasze-
go terenu oraz gminy: Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz. Będą pisane wspólnie wnioski 
o dofinansowanie tzw. „błękitnego węgla”, którego szkodliwość dla środowiska jest znacz-
nie mniejsza. Dąży się do tego, aby był on ogólnodostępny, a jego cena była niższa od ceny
węgla tradycyjnego. Pokaz jego spalania odbył się na Rynku w Nowym Sączu.

Ponadto Burmistrz Zbigniew Janeczek poinformował, że 30 września 2016 r. rozpoczęły się konsul-
tacje "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego na rok 2017". Zachęcił do zapo-
znania się z tym programem. Powiedział, że zakończenie konsultacji nastąpi 31.10.2016 r., szczegó-
ły oraz dokumenty znajdują się w zakładce „Miasto” na stronie internetowej. 

Ad. 4. Sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
Poinformował o uczestnictwie w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, któ-
re dotyczyło gospodarki wodno – ściekowej. Powiedział, że temat ten jest w gminie aktualny, po-
nieważ w kolejnych latach będzie realizowana kanalizacja.  Poinformował,  że wykład prowadził
Grzegorz Prach – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Powiedział, że jeśli
chodzi o dofinansowanie to jest to 63,3%, jeśli gmina nie uzyska tego progu to będzie musiała fi-
nansować inwestycję z własnych środków.

Ad. 5. Oświadczenie radnych powiatowych.

Marian Dobosz – Radny powiatowy
 Podziękował Burmistrzowi i Radzie MiG za podjęcie uchwały zapewniającej udział własny

dla Powiatu Nowosądeckiego na remont drogi na ul. Szczawnickiej. Poinformował, że jest
to kwota 280 tys. zł. Powiedział, że odbyło się posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury,
na której były omawiane m. in. plany oraz to, co udało się zrealizować jeśli chodzi o drogi
powiatowe, podano informację, że gromadzona jest dokumentacja. Poinformował, że jest tu-
taj o remoncie, a nie o całej modernizacji. Stwierdził, że jest to sprawa o tyle ważna, że tyl-
ko dwie drogi na ul. Szczawnickiej oraz w Gródku zostały zgłoszone do Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych, jeśli po weryfikacji droga ta zostanie zakwalifikowana
to będzie możliwość wykonania dobrej jakościowo nawierzchni. Powiedział, że powiat jest
zdeterminowany, aby droga ta była wykonana. Powiedział, że bez względu na to jaka będzie
decyzja w sprawie wniosku, Starostwo jest zdeterminowane do sukcesywnego remontu tej
drogi. Poinformował również o sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego 
w akcji „Bezpieczny strażak w Powiecie Nowosądeckim”.

 Poinformował, że  w dniach 22-30 września na wszystkich drogach powiatowych: Kosarzy-
ska, Łomnica, Wierchomla miało miejsce tzw. „nakrapianie” dróg kamyczkiem i masą asfal-
tową, jest to kwestia załatania dziur, wyrównanie nierówności, które były zgłaszane przez
interpelacje radnych powiatowych.

 Odczytał odpowiedz na interpelację, którą zgłaszał na prośbę Łukasza Jarzębaka, w której
poinformowano, że w zależności od warunków atmosferycznych oraz możliwości wyko-
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nawczych Powiatowy Zarząd Dróg w IV kwartale udrożni rowy i oczyści przepusty na dro-
gach powiatowych Piwniczna- Zdrój – Łomnica Zdrój.

 Zachęcił  do odwiedzenia strony Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego”,  ponieważ  
w najbliższym czasie będą nabory wniosków o dofinansowanie dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą, natomiast w terminie późniejszym dla osób, które już prowadzą
działalność.

Stanisław Sułkowski – Radny powiatowy 
 Powiedział, że zostały przyznane nagrody w dziedzinie, kultury, sportu i turystyki. Zwrócił

uwagę, że jest to bardzo miłe, iż wszystkie wnioski zgłoszone z Piwnicznej-Zdroju zostały
rozpatrzone pozytywnie i wszystkie osoby otrzymały te nagrody, będą one wręczane pod-
czas gali, która odbędzie się 23 listopada. Zapewnił, że wraz panem Marianem Doboszem
dbają o to, aby wyróżnić jak najwięcej ludzi z dziedziny kultury i sportu z Piwnicznej-Zdro-
ju.

 Powiedział,  że  gościem honorowym podczas  spartakiady samorządowej  był  mieszkaniec
Łomnicy Zdroju, który walczy z chorobą i potrzebuje pomocy. Poinformował, że środki,
które były zbierane  zostały w całości przekazane na jego konto. Wyraził chęć pomagania ta-
kim osobom. 

 Podziękował samorządowi Piwnicznej-Zdroju za wsparcie oraz naciski w sprawie budowy
odcinka drogi wojewódzkiej. Powiedział, że Janusz Klag  - Kierownik Rejonu Dróg bardzo
wiele zrobił w tej sprawie, ale jest to sukces wszystkich.

 Zaprosił na turniej mikołajkowy w siatkówce mężczyzn, organizowany przez Komisję Spor-
tu pod patronatem Starosty, który odbędzie się w Grybowie 3 grudnia 2016 r. Stwierdził, że
było by miło, jeśli na te zawody przyjedzie samorząd Piwnicznej-Zdroju. Poinformował, że
zaproszenia zostały wysłane oraz, że taki turniej dla pań odbędzie się na początku lutego 
w Rytrze. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Podziękował za współpracę. Poinformował, że na Obłazach Ryterskich znajdują się dwie zatoczki
autobusowe, które są umieszczone poniżej asfaltu. Powiedział, że kierowcy nie chcą wjeżdżać na
zatoczki, ponieważ niszczą sobie opony i blokują ruch na drodze. Poprosił, aby podnieść i wyrów-
nać te zatoczki. 

Alojzy Janur – Radny MiG
Podziękował za starania o remont ul. Szczawnickiej. Powiedział, że nie wie, czy dobrze zrozumiał,
że będzie tylko założona nowa nawierzchnia. Zwrócił uwagę, że wnioskował, aby podjąć działania
w celu wykonania chodnika od skrzyżowania przy ul. Węgierskiej przynajmniej do przystanku au-
tobusowego Szczawnicka I.  Zwrócił  uwagę, że przed jadącymi samochodami trzeba uciekać do
rowu. Poprosił o podjęcie starań w tej sprawie, ponieważ poprawiło by to bezpieczeństwo.

Stanisław Sułkowski – Radny powiatowy 
Poinformował, że jeśli chodzi o drogę, to jej wykonanie jest w gestii powiatu, natomiast jeśli chodzi
o chodnik, musi to być inwestycja w porozumieniu z gminą. Powiedział, że jeśli będzie dokumenta-
cja to gwarantuje, że będą oni walczyć o wykonanie tego chodnika.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli chodzi o tą drogę rozmawiano o wykonaniu tej inwestycji jako przebudowa, ale
było to niemożliwe. Poinformował, że powiat zaproponował, aby zrobić to na zasadzie remontu  
i trzeba się cieszyć, że wniosek ten został złożony. Zwrócił uwagę, że są to tylko dwie drogi w po-
wiecie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić dokumentację dla tych odcinków chodnika. Poin-
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formował, że do 15 listopada będzie wiadomo, czy wniosek został pozytywnie rozpatrzony, wyraził
nadzieję, że nawierzchnia ta będzie zrobiona i w następnej kolejności będzie można podjąć współ-
pracę w sprawie chodnika. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Podziękował radnym powiatowym za przybycie. Ogłosił przerwę.

CZEŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

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

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że pani Justyna Deryng zwracała się z prośbą o wyjaśnienie kwoty przeznaczonej na
drogi, poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że na Sesji 25 kwietnia było zdjęcie 200 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych z tego był zapewniony wkład własny 20% i wtedy było przerzucenie środków na realizacje
tych zadań. Poinformowała, że z działu 60016 były zabrane te  środki na wkład własny. Zwróciła
uwagę, że teraz plan ten musi być uzupełniony, ponieważ część zadań, które były zaplanowane  
w budżecie, są już zrealizowane. Powiedziała, że plan w dziale 60016 na remontach i zimowym
utrzymaniu dróg został już zrealizowany. Powiedziała, że środki na sprawy zgłaszane na Sesjach,
remonty chodników, odśnieżanie i posypywanie muszą być teraz uwzględnione w budżecie, ponie-
waż były one już kiedyś przesuwane i jest to kwota 131 tys. zł. Poinformowała, że jeśli nie będzie
zimy to plan ten nie zostanie wykonany. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że pani Skarbnik mówi o kwocie 131 tys. zł z wydatków bieżących natomiast jej cho-
dzi jej o dział 60016, ale o remont i modernizacje dróg i mostów na kwotę 110 492 zł. Stwierdziła,
że w projekcie budżetu była przewidziana kwota ok. 740 tys., przed zmianą jest 706 tys. zł. ale
zmniejszamy o 110 tys. i jest to konkretna kwota. Zapytała, na podstawie jakich wyliczeń jest ta
kwota i powiedziała, że chodzi jej o wydatki majątkowe. Zwróciła uwagę, że jeśli ma być to remont
i modernizacja dróg i mostów to prosi o wskazanie dokładnie których. Powiedziała, że wczoraj rad-
ni usłyszeli, że mają to być remonty dróg zgłaszane przez radnych, czyli musi istnieć jakaś konkret-
na  lista  tych  dróg.  Poprosiła  o  listę  tych  zadań,  ponieważ Rada musi  wiedzieć,  co podejmuje.
Stwierdziła, że Komisja Rewizyjna będzie później mieć problem z weryfikacją. 

Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że zrozumiała, iż chodzi o wydatek bieżący. Poinformowała, że na dzień 18 paździer-
nika w tym rozdziale zaangażowanie, czyli umowy, które są już podpisane i w pewnej części wyko-
nane wynosi 706 866 zł, obecnie jest 761 673,17 zł. Powiedziała, że płyty były dodatkowo zlecone. 

Krzysztof  Długosz – Radny MiG
Stwierdził, że chodzi właśnie o to, aby wiedzieć gdzie było to zlecone.  

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że żadne płyty nie są zlecone. Wytłumaczył, że przy budowie mostu na Wierchomli
gmina ma wkład własny na dofinansowanie i  idzie to z tych środków.

6



Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał o kwotę wkładu własnego.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli pan Radny chce znać kwotę można poprosić panią Lidię Dulak. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Poinformował, że chodzi mu o wkład własny i poprosił o konkretne odpowiedzi na pytania. Powie-
dział, że pytał wczoraj na Komisji o wykaz inwestycji, a pan Zastępca powiedział, że jest on u pani
Lidii, ale okazało się, że ona nic nie wie. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, ze jeśli pan radny chce taka informację to można poprosić panią Lidię Dulak i każdą in-
westycje omawiać podczas Sesji.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał o dział 900, kwotę 9348 zł informując, że wczoraj pytał o lokalizacje wykupu tej kanaliza-
cji. Poprosił o opisanie, gdzie to jest ponieważ według jego informacji działka ta nie znajduje się na
Suchej Dolinie. Zwrócił się z prośbą o mapę i rzetelną informację na ten temat.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że trzeba poprosić pracownika merytorycznego. 

Jan Toczek- Przewodniczący Rady
Poprosił o zachowanie spokoju. Zaproponował, aby odłożyć punkt 1 i 2 na koniec i przejść do gło-
sowania w sprawie pozostałych punktów.

Ad 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały – oplata miejscowa.

UCHWAŁA NR XXX/174/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za  (w chwili głosowania na sali
obecnych 9 radnych).

Ad. 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały – opłata uzdrowiskowa.

UCHWAŁA NR XXX/175/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za  (w chwili głosowania na sali
obecnych 9 radnych).

Ad. 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXX/176/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za  (w chwili głosowania na sali
obecnych 9 radnych).

Ad. 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty
lub odroczenia terminu płatności podatków. 

UCHWAŁA NR XXX/177/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za. 

Ad. 7. Uchwała w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.
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UCHWAŁA NR XXX/178/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 8. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowa-
niem i odbieraniem odpadów komunalnych. 

UCHWAŁA NR XXX/179/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 9. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Piwniczna-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXX/180/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta i gminy Piwniczna-zdrój na lata 2016-2023.

UCHWAŁA NR XXX/181/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad 11. Uchwała w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXX/182/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Ad. 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna”D” - Łomnica Zdrój.

UCHWAŁA NR XXX/183/16 – przyjęto, 9 – za, 1 – przeciw. 

Ad. 13. Uchwała ws prawie przyjęcia gruntu do zasobów.

UCHWAŁA NR XXX/184/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 10 – za.

Powrócono do dyskusji na temat punktu 1 tj. Uchwały w sprawie zmiany w budżecie i zmiany
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Zapytała o dział 60016 – remont i modernizacja dróg i mostów, w którym zwiększono środki o 110
tys. zł. Powiedziała, że w dniu poprzednim na posiedzeniu Komisji zostało powiedziane, że jest to
zwiększenie środków na prace zgłaszane przez radnych i mieszkańców, dzisiaj pan Zastępca Burmi-
strza powiedział, że są to środki na przesunięcia między działami. Zapytała, czy pani Lidia posiada
wykaz dróg, których to dotyczy, aby radni mogli się zapoznać, ponieważ w tej chwili mają dezin-
formację. 

Lidia Dulak – inspektor UMiG
Poinformowała, że nie posiada dokładnego wykazu prac, na które te kwota jest przeznaczona. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że podana została konkretna kwota i konkretna wartość.
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Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że radni wnioskują o przygotowanie takiego wykazu i powiedział, aby opisać każdą
barierkę i każdą dziurę.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że poprzedniego dnia zostało powiedziane, że są to środki na konkretne remonty.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że barierka to też jest wydatek inwestycyjny i można taki wykaz przygotować.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że wczoraj pan Zastępca Burmistrza powiedział, że jest to kwota na konkretne re-
monty dróg zgłaszane przez radnych i mieszkańców, natomiast dzisiaj, że jest to zwiększenie na
przesunięcia w dziale.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że gdy radny wnioskuje, że coś ma być zrobione to jest to wykonywane. Poinformował,
że pani Radna będzie miała odpowiedź, poprosił panią Dulak, aby spisać wszystkie wydatki i przed-
stawić pani Justynie Deryng. Zwrócił uwagę, że nie zostały sprecyzowane kwoty, dlatego zrozu-
miał, że chodzi o tzw. „śmietnik”.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że chodzi właśnie o ten dział.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że tłumaczy pani Radnej, że jest to każda dziura, barierka, kawałek betonu, płyty, pani
Lidia to spisze i nie będzie problemu.
.
Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Zwrócił uwagę, że płyty zostały jeszcze nie skończone.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zauważył, że przetarg na płyty był ogłoszony.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że płyty zostały przywiezione, ale jeszcze nie wykonane.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że płyty mieli układać mieszkańcy.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeśli chodzi o płyty to gmina daje podsypkę i transport i to trzeba zapłacić. Stwier-
dził, że państwo radni dyskutują nad tym, co nie trzeba.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że kwota ta jest na konkretne cele i nie wiadomo jakie. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jest to szukanie dziury w całym i nie wiadomo o co chodzi.
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Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że w trakcie robót wychodzą rożne dodatkowe koszty, których nie ma w projekcie, 
a są to prace konieczne do wykonania. Podał przykłady inwestycji na Wierchomli, czy Borowni-
cach. Zwrócił uwagę, że nigdy nie wiadomo, co wyjdzie w trakcie robót i trzeba mieć rezerwę, żeby
później nie spotykać się w celu przesunięcia drobnych kwot.

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że prosi o taki wykaz.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że zostanie on przygotowany. Poinformował, że nawet przy remoncie drogi we współ-
pracy z Rytrem wyszły dodatkowe kwestie, ponieważ trzeba było wykonać odwodnienie. Zwrócił
uwagę, że są to dodatkowe rzeczy, które wskazują mieszkańcy i zostaje to wykonane.

Teresa Ortyl – Radna MiG
Zwróciła się z wnioskiem o dokładne informowanie o wszystkich inwestycjach, które zostały wy-
konane, są zaplanowane, zakończone tak samo jak dokładnie informuje w swoim sprawozdaniu  
o wszelkich imprezach. Zwróciła uwagę, że nie ma konieczności, aby to była bardzo obszerna in-
formacja, ale wykaz inwestycji, które są realizowane i zakończone w danym miesiącu, w celu unik-
nięcia takiej dezinformacji jak w tym momencie. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował,  że  żadne dodatkowe inwestycje  nie  są  robione,  natomiast  wychodzą  dodatkowe
kwestie przy tych wykonywanych dotychczas.

Teresa Ortyl – Radna MiG
Powiedziała, że chodzi o to, że radni nie wiedzą na jakim etapie jest dana inwestycja i muszą osob-
no dopytywać. Zwróciła uwagę, że znany jest plan imprez, ponieważ jest przedstawiany przez Dy-
rektora MGOK, a Burmistrz zdaje relacje z obecności na nich, poprosiła o takie same sprawozdanie
z inwestycji. 

Irena Merha – Skarbnik MiG
Poinformowała, że odnośnie kanalizacji jest to działka 51 mb o numerze 4406/8, która stanowi wła-
sność Jana Lach, Sucha Dolina. Powiedziała, że działka znajduje się prawdopodobnie przy basenie
w Kosarzykach i jest to potrzebne na skanalizowanie tego terenu, ale szczegóły wyjaśni pracownik
merytoryczny. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał, czy została zawarta jakaś umowa, albo czy jest jakiś rachunek.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Poinformowała, że poprosi pracownika merytorycznego.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał p. Monikę Żywczak, dlaczego gmina wykupuje odcinek kanalizacji od pana Jana Lach.

Monika Żywczak – pracownik UMiG
Wyjaśniła, że jeśli właściciel na własny koszt wykupuje fragment sieci, do którego później podłą-
czają się inni i zawnioskuje do gminy to ma ona obowiązek odkupić go od niego taki odcinek. 
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Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał, czy zainteresowany już zrobił ta kanalizację i czy jest na to faktura.

Monika Żywczak – pracownik UMiG
Poinformowała, że gmina jest w posiadaniu mapy po inwentaryzacyjnej

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał ile osób podłączy się do tej kanalizacji.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że jest to tylko dla potrzeb jednej osoby.

Monika Żywczak – pracownik UMiG
Powiedziała, że pani dyrektor Nowak mówiła, że wpłynęły już wnioski o wydanie warunków do
podłączenia.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zapytał, czy jest jakaś faktura za to.

Monika Żywczak – pracownik UMiG
Powiedziała, ze pani Dyrektor Nowak liczyła ile kosztuje budowa 1 mb kanalizacji i  wykonanie
studzienki i jest to właśnie ta kwota.
 
Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Stwierdziła, że wszystko jest już zrobione a państwo radni mają tylko podnieść rękę. 

Monika Żywczak – pracownik UMiG
Powiedziała, że gmina nie ma innego wyjścia, ponieważ ma obowiązek to wykupić.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że się zgadza, ale zapytał gdzie jest jakiś kosztorys, albo faktura.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Powiedziała, aby przedstawić Radzie taka informacje ponieważ w zmianach budżetowych jest goto-
wa kwota do wypłaty.

Monika Żywczak – pracownik UMiG
Poinformowała, że wypłata nastąpi na podstawie zawartej umowy.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Stwierdziła, że radni są informowani tylko o zmianach w budżecie, nic poza tym nie wiedzą, poda-
ny jest tylko numer działki i o wszystko muszą dopytywać. Poprosiła o przygotowanie informacji,
ile rodzin podłącza się do tej kanalizacji, przez czyją działkę to przechodzi, czy będzie to w formie
kolektora, czy pojedynczej nitki, ponieważ nic na ten temat nie wiadomo. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że taka informacja zostanie przygotowana i przedstawiona.

Kazimiera Sikorska –Radna MiG
Zwróciła uwagę, że kolektor idzie wzdłuż drogi, więc przechodzi przez prywatne działki. 
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Irena Merha – Skarbnik MiG
Zwróciła uwagę, że można wstrzymać i nie wypłacać tego. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Powiedziała, że do nabycia gruntów podejmowana jest osobna uchwała. Zapytała dlaczego więc
jest to w zmianach budżetu, skoro jest to duża kwota.

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Poinformował, że nie jest to nieruchomość tylko urządzenie. Powiedział, że cena jest według sza-
cunkowej wartości i inaczej nie da się tego zrobić. 

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Powiedziała, że radni mają się domyślać i zapytała dlaczego nie ma pełnej informacji i nie jest to
już pierwszy raz. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział,  że  w związku z tym, że jest  wiele niejasności proponuje zdjęcie  z porządku obrad
punktu 1 i 2 i zwołanie kolejnej Sesji. Zapytał, ile potrzeba czasu na przygotowanie rzetelnej infor-
macji. 

Irena Merha – Skarbnik MiG
Zapytała, czy wycofywane są wszystkie zmiany.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że dotyczy to tylko tych zmian, codo których są wątpliwości. Poinformował, że trzeba
będzie zwołać Sesję, wtedy kiedy zostaną przygotowane materiały, o które proszą radni.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Zapytała, co takiego ważnego jest w tych zmianach, że trzeba zwoływać Sesję nadzwyczajną.

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Zwrócił uwagę, że jeśli spadnie śnieg to gmina nie będzie mieć środków na odśnieżanie, lub jeśli
osiedlowy czy radny zgłosi potrzebę wykonania czegoś, to również nie będzie środków. 

Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że trzeba by było zrobić to jak najszybciej. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Powiedział, że można to zrobić w poniedziałek.

Kazimiera Sikorska – Radna MiG
Zwróciła uwagę, że kwota 110 tys. zł jest dość pokaźna i Rada prosi o pełną informację, ponieważ
taka sytuacja ma miejsce nie pierwszy raz. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Złożyła wniosek formalny o nie wprowadzanie tych dwóch zmian w projekcie uchwały.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że jest to uchwała w całości.
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Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że można głosować nad każdym punktem osobno.

Krzysztof  Długosz – Radny MiG
Stwierdził, że trzeba napisać uchwałę dotycząca każdego punktu.
 
Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że środki, które były zabezpieczone na te zadania pochodziły z różnych źródeł i teraz
należy zrównoważyć budżet. 

Justyna Deryng – Radna MiG
Zaproponowała nie wprowadzanie tych dwóch punktów, co do których Rada ma wątpliwości.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zaproponował zagłosowanie nad ta uchwalą z wyłączeniem tych dwóch kwot, co do których są
wątpliwości.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Poprosiła o potwierdzenie konkretnych kwot.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy pozostałe zmiany są jasne.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Zwrócił uwagę, że teraz wszystko w tej uchwale się zmieni. 

Irena Merha – Skarbnik MiG
Zapewniła, że wszystko zostanie przerobione. Poinformowała, że dokona zmniejszenia po stronie
wydatków i zrównoważy budżet. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
W związku z niejasnościami zaproponował zdjęcie punktów 1 i 2 z porządku obrad. Powiedział, że
pani Skarbnik i pracownicy przygotują objaśnienia i wtedy zostanie podjęta decyzja.  

Irena Merha – Skarbnik MiG
Poinformowała, że w ten sposób wstrzymywane są wszelkie działania.

Justyna Deryng – Radna MiG
Zaproponowała, aby zrobić przerwę, aby pani Skarbnik przygotowała materiały.

Irena Merha – Skarbik MiG
Powiedziała, że to jest za mało czasu, ponieważ ona musi zrównoważyć budżet.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że zwoła Sesję na poniedziałek lub w późniejszym terminie, który radnym odpowiada.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Powiedział, że to zależy od pani Skarbnik.
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Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że w tej uchwale są różne inne zmiany m. in. zmniejszenie subwencji, które muszą zo-
stać wprowadzone.

Włodzimierz Grucela – Sekretarz MiG
Powiedział, że można wprowadzić tylko te dwie poprawki. 

Irena Merha- Skarbnik MiG
Powiedziała, że zrównoważy budżet i w miejscach, z których zostały te kwoty ściągnięte wrócą  
z powrotem, czyli zostaną wydatki w MGOK, ZEAS i OPS. Poinformowała, że plany, które zostały
zmniejszone zostaną i nie będzie wprowadzona ta kwota na inwestycje.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
stwierdził, że trzeba będzie również zmienić uchwałę w sprawie WPF.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Powiedziała, że trzeba będzie tylko w części opisowej zmienić aktualny plan. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu 1 i 2 z porządku obrad.
Głosowanie: 2 – za, wniosek odrzucono. 
Zapytał, czy pozostałe osoby są za wprowadzeniem w uchwale tylko dwóch zmian.

Irena Merha – Skarbnik MiG
Wyjaśniła, że wyjaśniła, że 110 492 zł będzie wyzerowane i zostanie zdjęte zadanie zakupu odcinka
sieci kanalizacji  w kwocie 9348zł,  dokonane zostaną zmiany w OPS, MGOK i ZEAS. Powiedzia-
ła, że w WPF dokonane będą zmiany tylko w części opisowej. 

Jan Toczek - Przewodniczący Rady
Poddał pod głosowanie wniosek zdjęcie w całości punktów 1 i 2 z porządku obrad.
Głosowanie: 2 – za, wniosek odrzucono.

Poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie do głosowanie uchwały tylko w części z pominięciem
zmian dotyczących wykupu kanalizacji oraz środków przeznaczonych na remonty dróg i mostów.
Głosowanie: 7 – za, 3- wstrzymujące się, wniosek przyjęto.

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

UCHWAŁA NR XXX/172/16 – przyjęto, 7 – za, 2 – wstrzymujące się (1 osoba nie brała udziału
w głosowaniu).

Ad.  2.  Uchwała  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Piwniczna-
Zdrój.

UCHWAŁA NR XXX/173/16 – przyjęto, 9 – za, (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu).
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CZEŚĆ III – KOŃCOWA

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

Justyna Deryng – Radna MiG
Powiedziała, że był przygotowany projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego i powiedziane zo-
stało, że miały nie wchodzić do niego schody , natomiast w umowie, która znajduje się na BIP – ie,
te schody są ujęte. Zapytała, czy kwota tej umowy zostanie zmniejszone o koszt wykonania tego
projektu, czy będzie on wykonywany osobno. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że wykonanie jest liczone od metrów wykonania i jeśli w umowie jest wykazana ja-
kaś ilość metrów, a później w rzeczywistości jej nie ma, jest to pomniejszane i nie będzie żadnych
dodatkowych projektów.

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Poinformował, że 2 tygodnie wcześniej był na koncercie na hali sportowej, był tam po godzinie 19
– tej  i oświetlenie nie świeciło się na placu, a było tam bardzo dużo ludzi. Powiedział, że zapytał
osobę zajmująca się halą, dlaczego oświetlenie nie działa i otrzymał odpowiedź, że jest ono tak wy-
konane, że albo wcale nie świeci, albo świeci w całości. Poinformował, że jak się okazało stadion
jest podpięty do oświetlenia na parkingu. Stwierdził, ze szuka się oszczędności, al przy okazji ja-
kichś imprez na hali stadion jest dodatkowo oświetlony. Zauważył, że gdyby wyłączył to oświetle-
nie na stadionie to z oszczędności można by było zrobić oświetlenie w parku. Poprosił o rozważne
podejście do tej kwestii.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy Burmistrzowie ustosunkują się do tego pytania. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że musi to sprawdzić.

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej – Zdroju
Zwrócił uwagę, że Radni nie wiedzą jak wygląda wydawanie środków budżetowych. Stwierdził, że
jest taka sytuacja, że robiona jest droga na Magóry przez wąwóz, koparka i walec były w tym miej-
scu, droga jest wysypana ziemią. Powiedział, że jest to wąwóz o spadku ok. 30m i ta koparka zrobi-
ła to na darmo ponieważ na wiosnę to wszystko się obsunie. Stwierdził, ze skoro burmistrz mówi,
ze te środki maja być przeznaczone na płyty to prosi, aby Rada wnioskowała o skończenie tego wą-
wozu,  wysypanie  klińcem,  zrobienie  przepustów,  ponieważ do tej  pory wyrzuca się  pieniądze  
w błoto. Zapytał Burmistrza, czy będzie to skończone. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że na razie nie ma pieniędzy. 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju
Zwrócił uwagę, że jest 110 tys. przeznaczone na drogi i mosty. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że łączenie tej kwoty z tą drogą jest nie poważne i nie będzie polemizował. Poinformo-
wał, że zostało tam wykonane poszerzenie drogi, ponieważ wnioskował o to również pan, który
zwozi śmieci i zrobiono poszerzenie tylko koparką, natomiast jak teren się ustabilizuje to można
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myśleć o ewentualnym wysypaniu kamieniem, ponieważ w tej chwili aura jest jaka jest. 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju
Zapytał, po co więc było to robione teraz jak można było zrobić wszystko razem. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zwrócił uwagę, że kiedy zostały przyznane płyty na Magóry to pan Foryś przyszedł do UMiG mó-
wiąc, że zna się na prawie budowlanym i na te płyty nie ma projektu i żądał, aby natychmiast je za-
brać. Powiedział, że pan Foryś twierdził, że droga jest robiona nie tak jak trzeba. Zwrócił uwagę, że
droga ta została dobrze zrobiona i nic się tam nie dzieje mimo, że pan Foryś miał inne zdanie, które
teraz znowu zmienia.  Powiedział, że lepiej jest zrobić takie prace przed zimą, ponieważ teren się
ulegnie i na wiosnę można będzie kontynuować prace. 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej – Zdroju
Zapytał, czy może zabrać głos.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na pytanie. 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej—Zdroju
Powiedział, że posiada uprawnienia budowlane. Poinformował, że chodzi o to, że drogę robi się od
dołu a nie od góry i jak się coś zaczęło to trzeba to skończyć. Stwierdził, że nie należało wysypy-
wać ziemi na kamień, ale wysypać klińcem, tym bardziej, że została rozebrana kępa kamieni obok
pani Ewy Liber. Powiedział, że nie ma przepustów.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poprosił, aby pan Foryś usiadł, ponieważ pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na jego pytanie, teren
się ustabilizuje i wtedy zostanie podjęta decyzja. 

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju
Powiedział, że nie rozumie, ponieważ droga została zrobiona, ale jak ludzie mają teraz tam jeździć.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że wyraźnie zostało powiedziane, iż było to również na prośbę pana, który wozi
śmieci.

Piotr Foryś – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju
Stwierdził, że pan ten będzie jeździł tonąc w błocie. 

Krzysztof Długosz – Radny MiG
Poprosił panią Dyrektor MGOK o przedstawienie sprawozdania finansowego z basenów na Radwa-
nowie. 

Na tym zakończono obrady XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Jan Toczek
Protokołowała
Magdalena Nieć
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