Protokół Nr IV/2014
z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
31 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. 10.00 do godz. 13.10.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności 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 IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek otworzyła IV zwyczajną sesję
Rady Miasta, przywitała Radnych oraz zaproszonych Gości.
Stwierdziła, że na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności
uchwał podejmowanych przez Radę.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodnicząca Rady odczytała porządek
obrad sesji jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, jak również poinformowała, że Radni
otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi i propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
Radny p.J.Stożek – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok z tej uwagi, że Komisja Rewizyjna
mogłaby już od stycznia pracować.
Wprowadzenie tego punktu zaproponowano po punkcie 8 – jako punkt 8a.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego
P.J.Stożka o wprowadzenie do porządku obrad pkt-u 8a – „Głosowanie nad uchwałą
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na 2015
rok”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek radnego p.J.Stożka i dokonała zmiany porządku obrad
poprzez wprowadzenie pkt-u 8a w brzmieniu: „Głosowanie nad uchwałą
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na
2015 rok”.

Ad.2. Przyjęcie protokołów nr I/2014 i II/2014 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokoły nr I/2014 i II/2014 z posiedzeń
Rady Miasta zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Zostały one również przesłane Radnym drogą elektroniczną.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała kolejno pod głosowanie przyjęcie
protokołu nr I/2014 a następnie protokołu nr II/2014 z posiedzeń Rady.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, w odrębnych głosowaniach, jednogłośnie przyjęła
protokoły odpowiednio nr I/2014 i nr II/2014 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Jan Stożek – 1) złożył interpelację w sprawie odśnieżania – żeby odśnieżyć osiedla do
góry od ul.Spadochroniarzy. Radny przedstawił stan tych dróg osiedlowych i podkreślił, że nie
było tam odśnieżane przez kilka dni pomimo telefonicznych próśb i interwencji.
Zasugerował: może podjąć jakieś decyzje wobec tego pana.
2) budynek Pana Szeląga – budynek niszczeje już drugi rok, trzeba podjąć decyzje bo budynek
mógłby zarabiać a nie straszyć.
Radny p.S.Antosz – zwrócił się z zapytaniem: czy Zarząd Gospodarki Wodnej wykonujący
prace przy regulacji rzeki uzgadnia przejazdy przez drogi miejskie? Głównie chodzi mi
o osiedle Wonioły i Marszałki, gdzie ostatnio były wykonywane prace i ciężkie samochody
z kamieniami jeździły przez te drogi. Jest tam ograniczenie tonażu i wydaje mi się, że przy
takich pracach trzeba uzgadniać te sprawy, czy znaleźć inną alternatywę.
W dalszej kolejności głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego pan
Franciszek Dziedzina, który przypomniał i wymienił zadania, które realizuje powiat na terenie
Miasta Mszana Dolna. Złożył również życzenia noworoczne.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t. w drodze uchwały może
ustalić wykaz wydatków, które nie mogą być zrealizowane do końca roku budżetowego.
W wykazie tym ujęto następujące wydatki:
1) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania p.n. „Budowa ciągu pieszego
przy ul.Słomka” na kwotę 73.800,00zł. – to jest dokumentacja na chodnik przy ul.Słomka.
2) przebudowa łącznika ul.Krakowska/ Starowiejska – kwota 397.933,22zł.
3) likwidacja barier architektonicznych czyli winda w SP ZOZ-ie – kwota 149.922,64zł.
W załączniku nr 2 do tej uchwały jest zawarty plan finansowy wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego.
Zgodnie z ustawą, ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.
Burmistrz Miasta – w uzupełnieniu do uzasadnienia przedstawionego przez Skarbnika Miasta
dodał, że dokumentacja projektowa na chodnik przy ul.Słomka jest w trakcie opracowania, nie
wszystkie uzgodnienia udało się uzyskać, w związku z tym dokończenie tej dokumentacji
nastąpi w wymaganym terminie.

Jeżeli chodzi o budowę łącznika ul.Starowiejska/Krakowska to trwa badanie drożności
kanalizacji ściekowej. Nie było to do końca rozpoznane przed przetargiem. Kontynuacja
zadania w terminie do końca roku nie była możliwa. Realizacja zadania w wymaganym
terminie będzie wykonana.
Likwidacja barier w SP ZOZ – termin realizacji był ustalony na połowę stycznia. Od strony
wykonawczej chodzi o zminimalizowanie negatywnego oddziaływania tego remontu na
bieżącą pracę Przychodni, bo nie możemy wyłączyć zupełnie pracy SP ZOZ-u.
Nie da się wyeliminować wszystkich problemów związanych z montowaniem tej windy.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad poinformowała, że projekt uchwały był
Radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/18/2014 w sprawie
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2014 po stronie
dochodów i wydatków.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta przedstawiła i omówiła szczegółowo
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
W projekcie tej uchwały zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna o kwotę
3.881,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.
Uszczegółowienie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie
porozumień zawiera zał. nr 3 do projektu uchwały.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad odczytała projekt uchwały i poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr IV/19/2014 w
sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2014-2025.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta poinformowała, że równolegle z dokonanymi zmianami
w budżecie miasta należy zaktualizować dane w wieloletniej prognozie finansowej, po czym
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonymi objaśnieniami.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy
radni mają jakiejś uwagi i pytania.
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 IV/20/2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 20142025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk wyjaśnił sprawę przydzielenia i przeznaczenia środków
finansowych dla KS Turbacz.
Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki na przeciwdziałanie
alkoholizmowi rozdysponowuje się kwotę 277tys.zł. zgodnie z załącznikiem do projektu
uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi do projektu
uchwały informując jednocześnie, że projekt tej uchwały został dostarczony Radnym wraz
zawiadomieniem o sesji.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady odczytała projekt niniejszej uchwały i
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/21/2014 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania
Narkomanii na rok 2015.
Burmistrz Miasta - informacja jest zawarta w materiałach, które zostały doręczone Radnym.
Zgodnie z projektem uchwały na program zwalczania narkomanii przeznaczono ogólnie kwotę
3 tys.zł., z czego 2.800zł przeznaczono na prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, a kwotę 200zł. stanowi
rezerwa.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że
projekt uchwały znajdował się również w materiałach, po czym odczytała projekt niniejszej
uchwały i poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/22/2014 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.8a. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na 2015 rok.
p.J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że plan pracy Komisji został
ustalony na pierwszym jej posiedzeniu.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała opracowany przez Komisję Rewizyjną plan pracy
na 2015 rok.

Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/23/2014 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk:
– odnośnie odśnieżania ulicy Spadochroniarzy – umowa jest zawarta z p.Kucem ryczałtowa.
Płacimy 37tys.zł miesięcznie od 15 listopada, mimo, że opady były dopiero parę dni temu.
Jestem zaniepokojony tą sytuacją, objechałem te osiedla od ulicy Spadochroniarzy (Leśniaki,
Wyrwasy, Sutory, ..) – stan był taki jak pan Stożek tu przedstawia. Posłałem Straż Miejską –
obiecał poprawę. Jaki efekt tego będzie to trudno przewidzieć.
Będziemy nad tym czuwać, żeby takie sytuacje się nie powtórzyły.
Przy tej okazji Burmistrz Miasta poinformował, że zlecił dodatkowo na umowę zlecenia za
kwotę brutto 3 tys.zł. za cały okres zimowy odśnieżanie parę domów od strony Kasiny.
– jeżeli chodzi o sprawę budynku po p.Szelągu – budynek jest własnością Urzędu. Zostały Mu
zwrócone nakłady. Okazuje się, że pęka ściana frontowa i są opinie budowlańców, że należy
dokonać remontu tego obiektu przed jego jakąkolwiek dzierżawą. Decyzja musi być podjęta,
na Komisji Rady przedyskutujemy co z tym robić. Na pewno nie może stać puste.
Ogłaszanie przetargu, mając negatywną opinię budowlańców co do jego dalszej eksploatacji,
jest bez sensu.
Burmistrz Miasta nadmienił również o sprawie zaległości za dzierżawę lokalu przez p.Kurka,
jak również o potrzebie poprawy błędu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta chodzi o teren za boiskiem Instalu.
Co do lokalu to sprawa była w sądzie – do ugody jednak nie doszło, bo kwota wydawała się
zawyżona.
- odnośnie zapytania radnego p.S.Antosza – jest to problem zasadniczy – to jest problem
leśników, to jest problem wszystkich wykonawców, którzy wygrywają przetargi. Drogi
osiedlowe są absolutnie nie przystosowane do takiego tonażu. Musimy ochraniać te drogi,
będziemy posyłać Straż Miejską, chyba, że wykonawcy podpiszą weksel, że w przypadku
uszkodzenia drogi, na własny koszt przywrócą drogę do stanu pierwotnego.
Burmistrz Miasta poruszył również temat dot. śmieci informując, że został ogłoszony przetarg
na wywóz śmieci, który potem został unieważniony.
Burmistrz Miasta przedstawił również krótką informację finansową w zakresie gospodarki
odpadami (przypis opłat z deklaracji, wydatki, zaległości, nadpłaty).
Wiceprzewodnicząca Rady – p.A.Sasal – w związku z wystąpieniem Pana Burmistrza nt.
śmieci, zwróciła uwagę, że brała udział w poprzednich pracach nad przygotowaniem przetargu
na wywóz odpadów w mieście Mszana Dolna i chcąc wyrazić swoje zdanie na ten temat
nadmieniła, że poprzedni przetarg był przygotowany jak był przygotowany – liczba
mieszkańców była oszacowana tak jak była; potem wynikło, że nie była ona zgodna
z rzeczywistością.
Wiceprzewodnicząca Rady uważa, że należałoby zachęcać inne firmy, aby obsłużyły to
zadanie i że trudno będzie wynegocjować niższą stawkę lub inne warunki z tą firmą, która
obsługiwała to zadanie w mieście Mszana Dolna przez 1,5 roku.

Ad.10. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach p.A.Sasal przedstawiła Przewodniczących i Z-ców Przewodniczących
komisji Rady Miasta Mszana Dolna.
p.S.Kogut – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z tym, że jest okres
zimowy zwróciła się z prośbą do Radnych o informowanie Ośrodka czy też Straży Miejskiej
o osobach potrzebujących pomocy.
Mieszkaniec Miasta p.A.Malec – zwrócił się z zapytaniem i prośbą o możliwość transmisji
posiedzeń sesji dla mieszkańców.
P.A.Sasal – poinformowała, że temat był przedstawiany na Komisji Promocji, były podjęte
rozmowy i jest on w opracowaniu.
Radny p.B.Piątkowski – zasugerował: cyt. „stworzenie forum na internecie, żeby mieszkańcy
mogli porozumiewać się z nami”.

Ad.11. Zamknięcie obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:
…………………………

Obradom przewodniczył:
……………………………………

