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Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  MIEJSKIEJ  W  KRYNICY-ZDROJU 

sesje: XIV, XV, XVI, XVII od 23 września do 5 listopada 2015 roku 

23 czerwca  odbyła się XIV SESJA Rady Miejskiej, na 

której jako Przewodnicząca Rady złożyłam radnym 

sprawozdanie z podejmowanych działań i prac Rady 

Miejskiej w okresie od XI 2014 r. do VIII 2015 r. Radny 

Bogdan Bębenek –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

zapoznał Radę z informacją pokontrolną z przeprowa-

dzonej przez komisję kontroli świetlic środowiskowych, 

a Burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko przedstawił  

sprawozdania: 

1) z działalności kulturalnej, sportowej i promocyjnej, 

2) z przeprowadzonych w bieżącym roku inwestycji. 

Na wstępie radni podjęli uchwałę w sprawie regulaminu 

głosowania w wyborach ławników do sądów powszech-

nych oraz dokonali wyboru ławników do Sądu Okręgo-

wego i Rejonowego w Nowym Sączu na lata 2016–2019. 

W dalszej części Sesji podjęto uchwały finansowe doty-

czące: 

1) zmiany w budżecie Gminy oraz zmiany uchwały bu-

dżetowej na 2015 r., 

2) zmiany WPF Gminy. 

 

Podjęta uchwała kształtuje budżet Gminy następująco: 

- dochody budżetu   81 703 851,14 zł     

- wydatki budżetu   88 156 435,21 zł       

- deficyt budżetowy  6 452 584,07 zł 

 

Radni podjęli także uchwały w sprawach: 

1) zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy Krynica-Zdrój, w 

tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze 

półrocze, 

2) zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁO-

TWINY)”, przyjętego uchwałą z dnia 7 listopada 2012 r.  

i zmienionego uchwałą  z dnia 30 lipca 2014 r., 

3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wo-

dę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy 

Krynica-Zdrój. 

 

Nowe taryfy obowiązują od 1 XI 2015 r. do 31 XII 2016 

r. i wynoszą: 

woda....4,45 zł / 1 metr sześcienny + 8% VAT 

kanał....5,64 zł / 1metr sześcienny + 8% VAT 

 

Na XV SESJI Rady Miejskiej w dniu 13 października pod-

jęto dwie uchwały : 

1) w sprawie zamiany nieruchomości, która to zamiana, 

regulując stan prawny, umożliwi połączenie przysiółka 

„Przebudowa” z drogą publiczną, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Krynica-Zdrój, wprowadzającej zadanie do wy-

kazu przedsięwzięć WPF. Tym zadaniem jest projekt 

pn. „W harmonii z naturą - ochrona bioróżnorodności 

Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju wraz z modernizacją 

infrastruktury turystycznej służącej edukacji ekologicz-

nej i zapobiegającej niekontrolowanej antropopresji 

zagrożonych siedlisk”.  Uchwałę podjęto w związku z 

trwającym naborem wniosków o dofinansowanie do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014–2020 i możliwością uzyskania dofi-

nansowania do 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

XVI SESJA Rady Miejskiej odbyła się w dniu 28 paździer-

nika. Ważny punkt w porządku obrad tej sesji to przed-

stawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krynicy – 

Zdroju informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

w Gminie za rok szkolny 2014/2015. 

A oto podjęte na sesji uchwały: 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Krynica-Zdrój, 

2) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej  z 

21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstą-

pienie od obowiązku przetargowego zawarcia umo-

wy dzierżawy, wyrażenia zgody na długoletnią dzier-

żawę, 

3) w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko 

Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”, przy-

jętego Uchwałą z dnia 31 stycznia 2014 r., 

4) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu jednostki 

organizacyjnej Gminy Krynica-Zdrój Zakładu Wodo-

ciągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju na lata 2016-

2018,   

5) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sta-

nowi dochód gminy, z którego zgodnie z ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.) gmina 

ma pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodaro-

wania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i uniesz-

kodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbie-

rania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego po-

stępowania z odpadami komunalnymi. 

Przy obecnej wysokości opłat tzn. 7,50 zł od mieszkań-
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ca w przypadku selektywnej zbiórki oraz 14,00 zł od 

mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpa-

dów roczna zadeklarowana kwota opłaty przez właści-

cieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 1 250 316 zł. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospoda-

rowania odpadami komunalnymi powinien funkcjono-

wać na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty 

należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z 

opłat od właścicieli nieruchomości, na których powsta-

ją odpady. Podjęcie nowej uchwały podwyższającej 

stawki opłat do 9,00 zł od mieszkańca w przypadku 

selektywnej zbiórki oraz 20,00 zł od mieszkańca w 

przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów pozwoli 

Gminie przy powyższych założeniach wywiązać się z 

ustawowych obowiązków związanych z samofinanso-

waniem się systemu. 

 

W dniu 5 listopada br. Rada Miejska obradowała na 

XVII SESJI. Na sesji podjęto sześć uchwał  związanych 

z podatkami i opłatami na 2016 rok. 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 

Ostatnia rewaloryzacja miała miejsce w 2011 roku. 

Uchwała podniosła stawki podatku o następujące kwo-

ty: 

- w budynkach mieszkalnych o 8 gr / 1 metr kwadrato-

wy powierzchni; 

- w budynkach zajętych na udzielanie świadczeń zdro-

wotnych o 20 gr/ jw.; 

- w pozostałych budynkach o 44 gr/ jw.; 

- w budynkach związanych z działalnością gospodarczą 

o 95 gr/ jw.; 

- grunty związane z działalnością gospodarczą o 9 gr/ 

jw.; 

- grunty pozostałe o 4 gr/ jw.;    

2) określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportu, 

3) opłaty miejscowej, 

4) opłaty targowej, 

5) opłaty uzdrowiskowej, 

6) określenia wzorów formularzy informacji i deklara-

cji podatkowych.     

 

Uchwały nie wniosły zmian w pozostałych opłatach. 

 

Pełna treść protokołów z sesji Rady Miejskiej i treść 

uchwał jest dostępna na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego  i w Biurze Rady Miejskiej.  

 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Małgorzata Półchłopek 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Jak prawidłowo oznaczyć swoją nieruchomość 

Właściwe oznaczenie nieruchomości za pomocą ta-

bliczki adresowej, oprócz walorów estetycznych, 

przynosi wiele wymiernych korzyści. Numer budynku 

wraz z nazwą ulicy pozwala na szybką weryfikację 

naszej posesji, co znacznie usprawnia realizację 

usług przez listonoszy, firmy kurierskie czy służby 

odbierające śmieci. Jednak najważniejszą kwestią 

dotyczącą oznakowania budynków są interwencje 

pogotowia ratunkowego i innych służb ratunkowych. 

W takich sytuacjach liczy się każda minuta, szybkie 

odnalezienie adresu może decydować o życiu czło-

wieka. 

Przypominamy, że zgodnie z nowym prawem geode-

zyjnym i kartograficznym każdy właściciel nierucho-

mości ma obowiązek umieszczenia w widocznym 

miejscu na ścianie frontowej budynku tablicy po-

rządkowej, na której oprócz numeru porządkowego, 

musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy, a w 

miejscowościach bez nazw ulic umieszcza się nazwę 

miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi 

ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę adresową 

umieszcza się także na ogrodzeniu. 

W celu ujednolicenia tabliczek adresowych ustalono 

wprowadzenie wzoru o wymiarach 30 cm wysokości i 

40 cm szerokości w kolorystyce prezentowej poniżej.  



Zmiany obowiązują od dnia 1.01.2016r. i dotyczą wyłącznie kursów oznaczonych numerami 11 i 12 linii: 

Krynica-Zdrój ul. Czarny Potok (PĘTLA)  —> Czyrna —> Krynica-Zdrój ul. Czarny Potok (PĘTLA) 

NOWY ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ  
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Wybory Miss Polski i Miss Supranational  

– wielka promocja Krynicy 

Nie ulega wątpliwości, że wybory Miss Polski oraz Miss 

Supranational, to wydarzenia, które bardzo pozytywnie 

wpływają na wizerunek Krynicy, stanowiąc doskonałą 

promocję naszego miasta w środkach masowego prze-

kazu. Tegoroczne finały, podobnie jak przed rokiem, 

zostały zorganizowane w hali lodowej MOSiR w Krynicy-

Zdroju. W dniu 6 grudnia do rywalizacji o koronę naj-

piękniejszej Polki przystąpiło 31 kandydatek wybranych 

w eliminacjach regionalnych konkursów Miss Polski i 

Miss Polonia. W ten sposób, po raz pierwszy od 25 lat, 

dwa najbardziej prestiżowe konkursy piękności w kraju 

połączyły się w jeden. Zwyciężyła w nim 22-letnia Mag-

dalena Bieńkowska z Mikołajek. W konkursie wybrano 

również Miss Wirtualnej Polski. Tytuł ten powędrował 

do Aleksandry Olszewskiej. Miss Polski widzów Polsatu 

została z kolei Kamila Wenderlich. Koronę Wicemiss 

Polski 2015 zdobyła Marta Redo. Dalsze zaś miejsca na 

podium zajęły odpowiednio: Marta Bieniek, Sabina Kon-

tor oraz Joanna Tlałka. 

Podobnie jak w roku poprzednim, niedzielna transmisja 

gali finałowej w telewizji Polsat przyciągnęła przed 

ekrany telewizorów wielomilionową widownię. W roli 

prowadzących wystąpili doskonale znani prezenterzy 

telewizyjni: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Z 

kolei odbywające się dwa dni wcześniej wybory Miss 

Supranational obejrzeli widzowie z ponad 100 krajów 

świata. Według ostrożnych szacunków, wartość uzyska-

nej w ten sposób promocji sięgnęła kwoty ok. 1 miliona 

zł. Biorąc pod uwagę ten fakt, burmistrz Krynicy-Zdroju 

dr Dariusz Reśko rozpoczął energiczne starania o to, by 

konkursy Miss Polski oraz Miss Supranational na stałe 

zagościły w kalendarium imprez organizowanych w ku-

rorcie. Nieoficjalnie wiadomo, że przynajmniej w okre-

sie najbliższych trzech lat jest na to ogromna szansa. 

(RED) 
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Wykaz wykonawców odpowiedzialnych za zimowe 
utrzymanie dróg na terenie gminy Krynicy-Zdroju       
w sezonie zimowym 2015/2016 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, 

odpowiedzialne jest za zimowe utrzymanie: 

-   dróg gminnych na terenie miasta Krynica - Zdrój 

-   drogi wojewódzkiej nr 971 – ul. Kraszewskiego i ul. Zdrojowa w Krynicy-Zdroju  

-   drogi wojewódzkiej nr 981 – ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju  

-   dróg gminnych w miejscowości   Tylicz 

Telefony:  18 471 15 25, 18 471 28 71;  kom. 697 701 027  

 

PARKUR Sp. z o.o. - Mochnaczka Wyżna 47, 33-383 Tylicz 

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie: 

- drogi powiatowej ul. Pułaskiego w Krynicy - Zdroju  

- drogi powiatowej Krynica-Zdrój – Tylicz 

- drogi powiatowej Tylicz – Powroźnik 

- drogi powiatowej Berest – Mochnaczka Wyżna 

- drogi powiatowej Kotów - Polany 

Telefon: 18 478 18 18;  kom.  534 810 710 

 

Usługi Sprzętowo - Sanitarne i Pokrewne Tadeusz Matuła - Berest 53, 33–380 Krynica-Zdrój 

odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie: 

- dróg gminnych  w miejscowościach Berest, Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka Niżna 

Telefon: 18 474 15 18       

 

Usługi Leśne i Przewozowe Łukasz Bałuc - ul. Wiejska 2,  33-383 Tylicz  

odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie: 

- dróg  gminnych w miejscowości  Muszynka  

Telefon: kom. 696 480 679 

 

Usługi Sprzętowo-Transportowe Kazimierz Czernecki - Polany 45 b, 33–380 Krynica-Zdrój  

odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie: 

- dróg gminnych w miejscowościach   Polany,  Piorunka, Czyrna 

Telefon:  kom. 503 610 071 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOPBUD” Bogusława Romańczyk - Berest 90, 33–380 Krynica-Zdrój  

odpowiedzialne jest za zimowe utrzymanie: 

- drogi wojewódzkiej nr 981 Krzyżówka – Grybów 

- drogi wojewódzkiej nr 981 – ul. Sądeckiej /od ul. Słowińskiej do Krzyżówki/  

Telefon: 18 474 17 70; kom. 502 672 023   

 

ZABERD  S.A. - ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław   

Punkt Zimowego Utrzymania Dróg Mochnaczka Wyżna  

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie: 

-  drogi krajowej Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka 

Telefon: kom. 517 202 636, 505 108 680 

(RED) 

Informujemy, że z dniem 1.10.2015r. został uruchomiony System Informacji Przestrzennej Gminy Krynicy-

Zdroju. System umożliwia m.in.  dostęp do ewidencji gruntów z możliwością wyszukiwania działek ewiden-

cyjnych, dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sprawdzenie przeznaczenia 

terenów w MPZP jak również umożliwia wyszukanie miejsc związanych z turystyką, boisk, placów zabaw,  

banków, bankomatów itp.  System będzie ciągle uzupełniany i dostosowywany do potrzeb użytkowników. 

System dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub pod adresem www.sip.krynica-zdroj.pl 
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KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY KUO UTW: 

 CZEKAMY NA PROPOZYCJE I UWAGI SŁUCHACZY DOTYCZACE OFERTY I FUNKCJONOWANIA UNIWERSYTETU 

 ZAPRASZAMY DO AKTYWNOŚCI W RAMACH NASZEGO SENIORALNEGO PUNKTU WOLONTARIATU 

 INFORMUJEMY, ŻE W DRUGIM SEMESTRZE ODBĘDĄ SIĘ PRZEWIDZIANE REGULAMINEM WYBORY DO RADY SŁUCHACZY 

 PRZYPOMINAMY, ŻE ZAPISY NA II SEMESTR ROZPOCZNĄ SIĘ 15 LUTEGO 2016 R. 
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Godziny dyżurów: 

Poniedziałek - Piątek 

8:00 - 16:00 

 

 

Siedziba: 

Centrum Kultury 

ul. Piłsudskiego 19 

33-380 Krynica-Zdrój 

II piętro, pokój nr 12 

Kontakt: 

tel. 18 471 07 57 

mail: utw@ckkrynica.pl 

www: www.ck.krynica.pl 

KRYNICKI 
UNIWERSYTET 

OTWARTY  

UNIWERSYTET  

TRZECIEGO  WIEKU 

Z KRONIKI KUO UTW 

Inauguracja KUO UTW Opera Krakowska - Jubileusz Stowarzyszenia ARIA 

Wykład otwarty - Niezwykli ludzie - Łukasz Krasoń Wykład otwarty - Finanse nowoczesnego seniora  

Warsztaty taneczne - taniec towarzyski  Seminarium prozdrowotne  

Teatr im. Solskiego w Tarnowie  Warsztaty plastyczne dla darczyńców Szlachetnej Paczki  
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