
PROTOKÓŁ nr 32/16

z XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

XXXII Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odbyła się 29 grudnia 2016 r. o godz.
1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. W Sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Dłu-
gosz Krzysztof, Kaliński Witold, Źrałka Włodzimierz. Sesję prowadził Jan Toczek – Przewodniczą-
cy Rady.

CZĘŚĆ I – WSTĘPNA
Ad. 1. Otwarcie obrad Sesji.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Dokonał otwarcia obrad Sesji. Przywitał radnych, Burmistrza oraz Zastępcę Burmistrza, Radnego
powiatowego Mariana Dobosza, dyrektorów jednostek budżetowych, sołtysów i osiedlowych oraz
przybyłych gości. Odczytał porządek obrad. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad do-
datkowych punktów:

„4. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój na rok 2016.”

„5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały.”

Porządek obrad po zmianach został poddany pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za. 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady.

PROTOKÓŁ nr 31/16 z XXXI Sesji Rady przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że przed przejściem do dalszej części porządku obrad Burmistrz chciałby uhonoro-
wać osoby, które zostały nagrodzone w ostatnim czasie.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że Starosta Nowosądecki nagrodził za działalność w zakresie kultury trzy osoby:
Jana Jamrozowicza, Janinę Janur oraz Dariusza Rzeźnika. Ponadto wyróżnienia otrzymali sołtysi
Józef Toczek i Wiesław Keklak, którzy w plebiscycie „Sołtys Roku” otrzymali kolejno 4 i 5 miej-
sce. 

Burmistrz, Zastępca oraz Przewodniczący Rady wręczyli obecnym nagrodzonym okolicznościowe
listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów. 

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od 25 listopada do
29 grudnia 2016 r.:

 26 listopada 2016 r. odbyła  się  w  uroczysta  gala  podsumowująca  plebiscyt  na  Sołtysa
Roku 2015 zorganizowany przez Fundację Sądecką w gmachu biblioteki publicznej w Goł-
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kowicach Górnych. Warto zaznaczyć, iż spośród 6 nominowanych znalazło się dwóch sołty-
sów z terenu naszej Gminy: Wiesław Keklak z Wierchomli oraz Józef Toczek z Zubrzyka. 

 29 listopada 2016 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu odbyło się spo-
tkanie dotyczące reformy edukacji przeprowadzone przez Dorotę Skwarek - dyrektora Wy-
działu Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Rozmawiano m.  in.  
o tym na jakim etapie są zmiany przepisów oświatowych, do kiedy należy zatwierdzić nową
sieć placówek. Poinformował, że na dzień dzisiejszy zostało ustalone, czy można otworzyć
filie szkoły podstawowej i jakie będą ewentualne dotacje do szkół. Powiedział, że będzie to
realizowane od przyszłego miesiąca, odbędą się jeszcze dwie narady w sprawie nowej sieci
szkół. Poinformował, że sieć placówek jest przygotowana przez gminę, ale musi zatwierdzić
ją Kuratorium Oświaty.

 1 – 2 grudnia 2016 r. odbyło się III Forum Gmin Karpackich zorganizowane w Rzeszowie
pn. „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni”. Poinformował, że został podsumo-
wany projekt „Karpaty łączą” dotyczący ochrony unikalnego regionu karpackiego, który był
projektem międzynarodowym. 

 9 grudnia 2016 r.  Burmistrz, Zastępca oraz Przewodniczący Rady wzięli udział w konfe-
rencji naukowej pt. „Millenium Kościoła na Sądecczyźnie” zorganizowanej w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury przez Towarzystwo Miłośników Piwnicznej w ramach dotacji
przyznanej na prowadzenie muzeum. Powiedział, że wśród prelegentów znaleźli się m. in.
dr Przemysław Stanko, dr Krzysztof Tunia oraz ks. Krzysztof Kamieński – dyrektor Archi-
wum Diecezjalnego w Tarnowie. Konferencja odbyła się pod patronatem ks. Andrzeja Jeża
– biskupa tarnowskiego przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój oraz
Spółdzielni Pracy „Piwniczanka”. 

 10 grudnia 2016 r. w świetlicy Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Piwnicznej – Zdroju
odbyła się uroczysta prezentacja Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych prowadzonych
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Impreza
odbyła się pod hasłem „Promujemy Miasto i Gminę Piwniczną – Zdrój – Napiykniejso mia-
sto gmina, nigdzie we świecie takie ni ma”. Poinformował, że radni uczestniczyli w tym
przeglądzie jako jurorzy. Zwrócił uwagę, że informacje na ten temat znajdują się na stronie
internetowej. 

 12 grudnia 2016 r.  w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się comiesięczne Fo-
rum Wójtów,  Burmistrzów i  Prezydentów Małopolski,  które  było  podsumowaniem roku
2016. 

 15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Związku Gmin Krynicko – Nadpopradzkich w Mu-
szynie, które dotyczyło ono podsumowania działalności Związku w roku 2016 oraz zatwier-
dzeniu planu i budżetu na rok 2017. 

 16 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli nadleśnictwa i naukowców zorgani-
zowane w Ośrodku Edukacji Leśnej w Rytrze, w czasie którego dyskutowano na temat reali-
zacji edukacji leśnej na terenie zarówno Gminy Piwniczna-Zdrój jak i gmin ościennych pod
patronatem Lasów Państwowych.  

 19 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące poprawienia stanu czystości powietrza 
w regionie sądeckim zorganizowane w sali narad Urzędu Miasta Nowego Sącza z inicjaty-
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wy posła na Sejm RP Arkadiusza Mularczyka. Poinformował, że wzięli w nim udział rów-
nież przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska, dostawcy energii i sa-
morządowcy z subregionu sądeckiego. Powiedział, że rozmawiano o tym jak zintensyfiko-
wać działania związane z ochrona powietrza, omawiano problemy związane z gazyfikacją.
Powiedział, że jest nowy dyrektor oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej w Tarnowie Robert
Kwiatkowskim, z którym umówił się na spotkanie w sprawie gazyfikacji naszej Gminy.

 22 grudnia 2016 r. wraz z kapelanem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się
wręczenie paczek dla  najbiedniejszych rodzin,  przygotowanych przez uczniów warszaw-
skich szkół w ramach akcji „Dzieci Dzieciom”. Poinformował, że OPS już po raz trzeci zor-
ganizował akcję paczek i przydzielił je we współpracy z KOSG. Zwrócił uwagę, że była to
akcja „Dzieci – dzieciom” i „Serce – Sercu”. Powiedział, że dzieci z przedszkoli w Warsza-
wie zrobiły paczki dla dzieci z Piwnicznej-Zdroju, które zostały uroczyście wręczone, odby-
ło się ich błogosławieństwo, paczki te były bardzo obfite. Zapewnił, że nikt potrzebujący nie
został pozostawiony bez opieki. 

 23 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej MGOK odbyła się uroczysta gala podsumowująca
konkurs pn. „Nagroda Burmistrza 2016”. Poinformował, że łącznie przyznano je 19 osobom
w kategorii osiągnięcia naukowe 5 osób, osiągnięcia sportowe 8 osób, osiągnięcia kulturalne
5 osób, nagroda specjalna 1 osoba. 

Ad. 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że 8 grudnia uczestniczył w kolejnym Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powia-
tów Małopolski, jednym z wykładowców była pani Ewa Ryłko, która omawiała temat przeprowa-
dzania konsultacji społecznych, w jaki sposób zachęcić społeczeństwo do udziału w nich. Powie-
dział, że posiada materiały na ten temat, gdyby ktoś chciał się z nimi zapoznać zaprasza do biura.
Poinformował, że drugi wykład był przeprowadzony przez Dyrektora Departamentu Funduszy Eu-
ropejskich, który zachęcał do składania wniosków i projektów z uwagi na to, że to ostatnia okazja.
Zwrócił uwagę, że wiadomym jest, iż wiąże się to z ponoszeniem kosztów przez gminy.  

Ad. 5. Oświadczenia radnych powiatowych.

Marian Dobosz – Radny powiatowy 
 Poinformował, że będzie realizowany projekt „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i karto-

graficznych Powiatu Nowosądeckiego”, który został złożony przez powiat i otrzymał bardzo
wysokie dofinansowanie w wysokości 14 mln zł. Powiedział,  że celem tego projektu jest
wdrożenie  procesu  udostępnienia  mieszkańcom,  przedsiębiorcom  oraz  administracji  pu-
blicznej  usług wytworzonych w oparciu o dane zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zwrócił uwagę,  że każdy z mieszkańców będzie miał dostęp do map, ale potrwa to w cza-
sie, ponieważ realizacja jest przewidziana na lata 2017-2020. 

 Powiedział, że Fonoteka Powiatowa wzbogaciła się w 6 nowych pozycji. Poinformował, że
Starosta Nowosądecki wręczył płyty „matki” zespołom regionalnym działającym na Sądec-
czyźnie, wśród których znalazł się Zespół Regionalny „Małe Piwnicoki”. Przypomniał, że
na terenie Powiatu Nowosądeckiego jest ponad 100 zespołów regionalnych, natomiast w Fo-
notece Powiatowej znajdują się 142 pozycje, wszystkie te płyty są nagrywane w Powiato-
wym Ośrodku Kultury w Starym Sączu.

 Powiedział, że jako członek Komisji Kultury miał przyjemność wziąć udział w uroczystości
wręczenia  Nagród  Starosty.  Poinformował,  że  jako  członek  Komisji  Turystyki  i  Sportu
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wziął udział w spotkaniu, na którym wręczono Nagrodę Starosty za osiągnięcia sportowe
uczennicy Gimnazjum w Piwnicznej-Zdroju Marii Soons, która zajęła III miejsce w Pucha-
rze Polski. 

 Poinformował, że jeśli chodzi o drogę powiatową przy ul. Szczawnickiej jest już lista ran-
kingowa i droga ta zajmuje 19 miejsce na 24 złożone wnioski. Przypominał, że wniosek do-
tyczy remontu ul. Szczawnickiej na odcinku ok. 5 km, cały projekt opiewa na sumę 5 mln
880 tys. zł, pochodzi z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019. Powiedział, że do 31 grudnia jest ogłoszenie przez Wojewodę listy wnio-
sków zakwalifikowanych do dofinansowania. Poinformował, ze problem polega na tym, iż
jest to określona suma środków 71 mln, natomiast złożono wnioski na 87 mln. Zwrócił uwa-
gę, że mówi się o tym, iż po przetargach, które odbędą się w przyszłym roku będą jakieś
oszczędności w związku z czym być może uda się, że droga na ul. Szczawnickiej zostanie
zakwalifikowana. 

 Złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Ad. 6. Informacja na temat budżetu obywatelskiego.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Sekretarz MiG obszernie omówił i wyjaśnił
ten temat. Zapytał o ewentualne wątpliwości lub pytania. 

Ad. 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie wrzesień – grudzień 2016 r. 

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie. Zwrócił uwagę, że ze względu na zwolnienie le-
karskie nie ma Przewodniczącego Komisji.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

Ad. 1. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Poinformował, ze RIO pozytywnie zaopiniowała budżet na 2017 rok, odczytał fragment opinii, któ-
ra stanowi załącznik do protokołu. Poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej
o odczytanie opinii Komisji.

Bronisław Rusiniak – Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej 
Odczytał opinię Komisji, która stanowi załącznik do protokołu. 

UCHWAŁA NR XXXII/198/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się.

Ad. 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój na lata 2017-2028.

UCHWAŁA NR XXXII/199/16 – przyjęto, 10 – za, 1 – wstrzymujący się.

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

UCHWAŁA NR XXXII/200/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.
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Ad. 4. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXII/201/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały.

UCHWAŁA NR XXXII/202/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.
Ad. 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Piwnicznej-Zdroju.  

UCHWAŁA NR XXXII/203/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 7.  Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/204/16 – przyjęto,  10 – za, 1 – wstrzymujący się. 

Ad. 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/205/16 – przyjęto,  10 – za, 1 – wstrzymujący się. 

Ad. 9. Uchwala w sprawie planów pracy.

UCHWAŁA NR XXXII/206/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 10. Uchwala w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR XXXII/207/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 11. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieza-
budowanej.

UCHWAŁA NR XXXII/208/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 12. Uchwala w sprawie zamiany gruntów – ul. Węgierska.

UCHWAŁA NR XXXII/209/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 13. Uchwala w sprawie zamiany gruntów – Sucha Dolina.

UCHWAŁA NR XXXII/210/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.

Ad. 14. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXII/211/16 – przyjęto jednogłośnie tj. 11 – za.
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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
Zwróciła uwagę, że na jednej z poprzednich sesji zostały przeznaczone środki na remont barierek
koło kościoła. Poprosiła o zlecenie ich wykonania, ponieważ jest ślisko na ulicy, a nie działają one
tak jak powinny. Poprosiła o rozważenie wymiany ławek na Kicarzu, ponieważ większość z nich
została zrzucona przez chuliganów. Zaproponowała, aby rozważyć umieszczenie takich, które nie
będą łatwe do ruszenia. Zapytała, kiedy będzie robiony przegląd latarni na terenie Miasta i Gminy,
ponieważ wcześniej zapada zmrok i niektóre z nich nie działają, inne mrugają. Zwróciła się z zapy-
taniem, czy prawdą jest, że w przyszłym roku w UMiG jest planowana kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej. 

Irena Merha – Skarbnik MiG
Poinformowała, że co 5 lat jest przeprowadzona kontrola kompleksowa i wypada w 2017 roku.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz
Powiedział, że jeśli chodzi o latarnie, gmina płaci firmie TAURON za konserwację i przegląd. Za-
pewnił, że powie pani Lidii Dulak, aby dokonała przypomnienia o przeglądzie wszystkich latarni. 

Piotr Ciągło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto 
Zwrócił uwagę, że do posypywania dróg w gminie używany jest żużel i mieszkańcy dzwonią do
niego, że w miejscowości uzdrowiskowej powinno się powstrzymać od takich praktyk. Stwierdził,
że są to duże kawałki, które zalegają na drogach i nie jest to dobry przykład, aby miejscowość
uzdrowiskowa używała takich rzeczy do posypywania. Poddał ten temat pod rozwagę pani Dyrek-
tor MZGKiM i Burmistrzowi. 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Zwróciła uwagę, że żużel nie jest tak estetyczny jak piasek, ale dużo lepiej sprawdza się w naszych
warunkach, czego nie widać na drogach w centrum, ale na drogach gdzie śnieg zalega dłużej. Po-
wiedziała, że żużel jest bardziej przyczepny i daje lepsze warunki do jazdy samochodem niż piasek.
Poinformowała, że zakład równolegle stosuje żużel i piasek, ale można ustalić, że na terenie Miasta
będzie posypywane tylko piaskiem. Zauważyła, że piasek ma to do siebie, że przy zmianie warun-
ków pogodowych bardzo szybko zanika. Zwróciła uwagę, że po latach praktyki żużel na takich te-
renach sprawadza się znacznie lepiej. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zapytał, czy rzeczywiście jest on taki duży. 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Zwróciła uwagę, że żużel, który jest składowany na terenie zakładu od wiosny przelasowal się i jest
bardziej sypki, natomiast w tym, który jest uzupełniany w nowych dostawach zdarzają się większe
kawałki, ale i tak przechodzi on przez wałki w rozsiewaczu, więc nie powinny być to gruzy większe
niż 4-5 cm, chyba, że zostaną oblodzone. 

Piotr Ciągło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Zwrócił uwagę, że ludzie dzwonią dlatego, że są to wielkie kamienie, które mogą uszkadzać samo-
chody. 
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Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Zwróciła uwagę, że nie wszystkie są takie, tylko te największe. 

Piotr Ciągło – Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasto
Zwrócił uwagę, że chodzi o to, że jadące samochody wyrzucają kawałki żużla w górę i uderzają one
w maskę. Powiedział, że nie chodzi mu konkretnie o żużel, ale o jego gabaryty. Stwierdził uwagę,
że jemu to nie przeszkadza, ale wiele osób dzwoni do niego w tej sprawie, więc chciał podjąć ten
temat. 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Zwróciła uwagę, że można przejść na posypywanie pisakiem na terenie Miasta, gdzie ulice szybciej
stają się czarne i zalega mniejsza warstwa śniegu, ale trzeba liczyć się z tym, że będzie to dwa razy
więcej jazdy i materiału.

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Powiedział, że być może uszkodzony jest siewnik.

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Zapewniła, że nie jest on uszkodzony, a materiał jest przywożony z sortowni i wszystko jest z nim
w porządku. 

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zwrócił uwagę, że odbiera zupełnie odwrotne sygnały od mieszkańców, którzy wolą, aby dać im do
posypywania żużel zamiast piasku. 

Renata Nowak – Dyrektor MZGKiM
Zwróciła uwagę, że żużel sprawdza się lepiej, zwłaszcza w sytuacji, że są roztopy, a za chwilę pada
świeży śnieg. Powiedziała, że posypywanie piaskiem z rana, gdzie w ciągu dnia pada śnieg zupełnie
mija się z celem, ponieważ przestaje on być widoczny.  

Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza
Zwrócił uwagę, że jest to tylko kwestia tego, aby nie był on tak duży. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Zasugerował, aby sprawdzić siewnik.

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zwróciła się z prośbą, aby przyjrzeć się zakrętowi na Twarogach, który jest niedaleko dawnej budki
kolejowej. Powiedziała, że nie ma tam chodnika, ani pobocza i jest ciemno, a jest to jedyna możli -
wość dojścia do przystanku autobusowego i jest to bardzo niebezpieczne zarówno dla dzieci jak
 i dorosłych. Poprosiła, aby mieć to na uwadze, ponieważ porusza ten temat już trzeci raz.

Jan Toczek – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że jedyne oświetlenie jakie jest w tym miejscu to tzw. łuna z mostu granicznego. 

Lucyna Latała – Zięba – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Majerz
Zwróciła uwagę, że należało by się temu przyjrzeć tym bardziej, że są tam słupy i rozeznać, czy
trzeba projekt i pozwolenia na budowę, czy wystarczy zwiesić same lampy.
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady
W imieniu swoim złożył podziękowania dla radnych za współpracę w bieżącym roku, za wszelkie
otrzymane wskazówki,  które są wyznacznikiem dla pracy Rady w kolejnym roku. Podziękował
panu Marianowi Doboszowi za współpracę, interpelacje składane na ręce Starosty, zwrócił uwagę,
że przy jego współpracy zrobiono bardzo dużo w gminie. Złożył również podziękowania dla dyrek-
torów jednostek, Komendanta Policji oraz sołtysów i osiedlowych. Złożył życzenia zdrowia oraz
owocnej współpracy w Nowym Roku. 

Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
W imieniu własnym, Zastępcy Burmistrza i całego Urzędu Miasta i Gminy podziękował Przewod-
niczącemu Rady oraz radnym za współpracę, która mimo tego, że czasem rożnie wyglądała przyno-
si owocne efekty. Złożył podziękowania dyrektorom jednostek za współpracę oraz wsparcie w pra-
cy, Radnemu powiatowemu Marianowi Doboszowi za to, że dzięki niemu przy współpracy z po-
wiatem udało się tak dużo zrobić w Piwnicznej-Zdroju. Podziękował osiedlowym i sołtysom, którzy
są bezpośrednim zapleczem, przekazują najważniejsze informacje od mieszkańców. Złożył podzię-
kowania wszystkim, którzy uczestniczą w obradach, a nie ma ich w dniu dzisiejszym. 

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

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Jan Toczek

Protokołowała
Magdalena Nieć
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