Protokół Nr III/2014
z III okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
19 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek - Przewodnicząca Rady.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 14.10 do godz. 15.20.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek otworzyła III sesję Rady Miasta, po
czym przywitała Radnych, zaproszonych Gości oraz harcerzy Gorczańskiego Hufca ZHP.
Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy
pamięci zmarłego ojca Norberta Bajorka.
W dalszej części posiedzenia, Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na Sali znajduje się 15
Radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności uchwał podejmowanych przez Radę
Miasta. Poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta, po czym
odczytała porządek obrad, jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, które stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych i Burmistrza Miasta z zapytaniem
o propozycje do porządku obrad.
Radny p.S.Antosz – w porządku obrad brakuje takich punktów co były standardowe na każdej
sesji. Może to dzisiaj nie jest takie pilne ale wnioskowałbym o wniesienie punktu „Interpelacje i
zapytania radnych” – po pkt 1 , „odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych” – po pkt 6 i
„wolne wnioski” – po pkt 7.
Radny p.J.Stożek – zwrócił uwagę, że jest to sesja okolicznościowa, nie zwyczajna.
W ustosunkowaniu radca prawny Urzędu Miasta p.M.Panek wyjaśnił, że ta sesja jest zwoływana
w trybie okolicznościowym, to nie jest zwyczajna sesja, dlatego pewne elementy zostały
pominięte. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba to można rozszerzać, ale generalnie przy sesjach
okolicznościowych nie wprowadza się takich punktów.
W związku z powyższym wyjaśnieniem Radny p.S.Antosz wycofał swój wniosek.

W dalszej części posiedzenia harcerze Gorczańskiego Hufca ZHP przekazali Światełko
Betlejemskie, składając przy tej okazji życzenia świąteczne.
Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów
i wydatków przedstawiła p.A.Dudkiewicz (księgowość Urzędu Miasta) wyjaśniając, że zmiana
wynika z tego, iż szkołom (ZSM nr 1 i ZSM nr 2) została przyznana kwota 78.363,00 zł.
w związku ze złożonymi wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wykorzystanie
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te zostaną wykorzystane na pomoce
dydaktyczne.
Po omówieniu projektu uchwały p.A.Sasal - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
przedstawiła opinię Komisji w sprawie zmian w budżecie miasta.
Komisja na posiedzeniu w dniu 18.12.2014r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
niniejszej uchwały.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad odczytała projekt uchwały po czym poddała
go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/13/2014 w sprawie
zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2014-2025.
p.A.Sasal - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej, przedstawiła opinię Komisji
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta.
Komisja na posiedzeniu w dniu 18.12.2014r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
niniejszej uchwały.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Po jego odczytaniu
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr III/14/2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 20142025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został również dostarczony Radnym
w materiałach wraz z zawiadomieniem o sesji, po czym zwróciła się z prośbą o jego
przedstawienie.
Wiceprzewodnicząca Rady – p.A.Sasal poinformowała, że temat był na Komisji BudżetowoGospodarczej, po czym omówiła projektowaną zmianę.

Rezerwa w kwocie 2 750,33 zł. została przeznaczona na zakup sprzętu nagłaśniającego w celu
realizacji imprez sportowych i rozrywkowych na hali sportowej przy ZSM nr 1.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poddała go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/15/2014 w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana
Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został również dostarczony
Radnym w materiałach wraz z zawiadomieniem o sesji, po czym zwróciła się z prośbą o
przedstawienie opinii Komisji Budżetowej Rady Miasta.
p.A.Sasal - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej - Komisja na posiedzeniu w dniu
18.12.2014r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zapytania i uwagi do tego punktu porządku
obrad.
Wobec braku zapytań i uwag, Przewodnicząca obrad odczytała projekt uchwały. Po jego
odczytaniu poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/16/2014 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że również niniejszy projekt uchwały został radnym
dostarczony. Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie stanowiska Komisji
Budżetowej.
p.A.Sasal - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej – poinformowała, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 18.12.2014r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej
uchwały.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Po jego odczytaniu
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/17/2014 w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.7. Informacja Burmistrza Miasta o planowanych wnioskach inwestycyjnych na 2015r.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowlaczyk - podał priorytetowe zadania inwestycyjne do realizacji - są to
wnioski inwestycyjne dotyczące finansowania z osuwisk oraz z powodziówki.
Jak wspomniał Burmistrz Miasta nie będą to wszystkie tematy inwestycyjne, które będą
finansowane z budżetu w roku przyszłym. Dokładna informacja w tym temacie zostanie
przedstawiona na początku przyszłego roku.
Po konsultacji z radnymi na Komisjach zdecydowano o zgłoszeniu do inwestycji w pierwszej
kolejności sprawy budowy ujęcia wody i wodociągu po prawobrzeżnej stronie Mszanki.
Dokumentacja na to zadanie jest w zasadzie gotowa.
Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim jest składany wniosek o dotację celową na to zadanie
(w wys.80% kosztów inwestycji), ale nie ma stu-procentowej gwarancji, że tą dotację we
wnioskowanej kwocie otrzymamy – powiedział Pan Burmistrz. Kwota jest ok. 8mln zł.
Wyłaniają się pewne problemy z tą inwestycją jak chociażby to, że stacja uzdatniania wody
i przepompownia są zlokalizowane na górnej płycie stadionu sportowego od strony zachodniej dość znacznie wchodzi ten obiekt na teren asfaltu przed budynkiem. Rodzi się pytanie, czy tam
musi być ta stacja i przepompownia, ponieważ obiekt jest do innych celów i szkoda byłoby to
uszczuplić.
Optuję za tym, żeby dokonać zmiany lokalizacji tej stacji i przepompowni i przenieść ją na drugą
stronę rzeki za szkołę Instal. W związku z tym należałoby dokonać błyskawicznej przeróbki
projektu.
Chciałbym aby Rada to przemyślała i aby na następnej sesji zdecydowała, czy wyasygnuje środki
z budżetu na przeróbkę dokumentacji (planu).
Następne zadanie zgłaszane z powodziówek to: łącznik ul.Mroza (od ul.Zakopiańskiej do
szczytu) oraz ulica Słoneczna na odcinku, który został podmyty.
Jest też wiele innych potrzeb - zadań (jeśli chodzi o drogi), które będziemy musieli realizować
z budżetu bieżącego.
Burmistrz Miasta poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na budowę
łącznika przez osiedle Krakowska (na razie bez chodnika). Trwają bowiem jeszcze pewne
uzgodnienia ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Burmistrz poinformował o problemach
związanych z realizacją tego zadania.
Burmistrz Miasta nadmienił również, że będzie się ubiegał o kontynuację budowy chodnika przy
ul.Zakopiańskiej licząc na wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Na mieście będzie
spoczywał koszt oświetlenia przy tym chodniku.
Jest również planowane wykonanie dokumentacji projektowej na ul.Słomka (odcinek górny).
Będziemy ubiegać się tu o środki z GDDK.

Ad.8. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady III sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz

Obradom przewodniczył:
p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

