Protokół Nr V/2015
z V zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
29 stycznia 2015r. 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. 12.00 do godz. 15.50.
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 – 14 Radnych.
Nieobecni Radni: p.J.Flig.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie V zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła V zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała radnych
oraz wszystkich zaproszonych gości.
Następnie poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad, po czym odczytała jego treść,
zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, że od Burmistrza Miasta wpłynęły
wnioski o rozszerzenie porządku obrad o następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015 (proponując go jako pkt 10a porządku obrad);
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/135/2008 Rady Miasta Mszana Dolna
z 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Mszana Dolna do stowarzyszenia
pn. Związek Euroregion „Tatry” (proponując go jako pkt 10b);
3) w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich (proponując ten projekt jako pkt 10c);
4) projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
(proponując go jako pkt 10d).
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia dodatkowych punktów (projektów
uchwał jak wyżej) do porządku obrad, stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o pytania do tego rozszerzania
porządku obrad.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad propozycją rozszerzenia
porządku obrad, poddając kolejno pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad
poszczególnych projektów uchwał.
1) głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015
wynik głosowania: „za” – 14, 0- „przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
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Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym,
14 głosami „za” (jednogłośnie) wprowadziła do porządku obrad ten projekt uchwały ( jako
punkt 10a).
2) głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXII/135/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z 3 marca 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Mszana Dolna do stowarzyszenia pn.
Związek Euroregion „Tatry”
wynik głosowania: „za” – 14, 0-„przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad ten projekt uchwały - jako punkt 10b.
3) głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wystąpienia ze Związku Miast Polskich:
wynik głosowania: „za” – 14, 0-„przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad ten projekt uchwały - jako punkt 10c.
4) głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski:
wynik głosowania: „za” – 14, 0-„przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad ten projekt uchwały - jako punkt 10d.
Po głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się 14 Radnych, co
stanowi quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Poinformowała również, że tyle
też radnych wzięło udział w głosowaniu nad rozszerzeniem porządku obrad.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodnicząca Rady zwróciła się
z zapytaniem o propozycje zmian dzisiejszego porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr III/2014 z sesji Rady Miasta.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół nr III/2014 z sesji Rady Miasta był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Został on również przesłany Radnym drogą
elektroniczną.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi do protokołu. Radni nie
wnieśli uwag.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu
nr III/2014 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr III/2014
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
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Ad.3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Józef Kowalczyk - przedstawił najważniejsze sprawy jakimi zajmował się
od ostatniej sesji, a w szczególności były to sprawy związane z przygotowaniem inwestycji do
realizacji w roku bieżącym, a szczególnie:
► sprawa rozpoczęcia budowy wodociągu – został złożony wniosek do Urzędu
Wojewódzkiego o dotację w kwocie 9,3 mln zł. na etap budowy stacji uzdatniania wody. Przy
tej okazji Burmistrz Miasta poinformował o wyjeździe (wizytacji) do Gminy Rokietnice
k/Poznania aby zapoznać się z ich rozwiązaniami w budowie stacji uzdatniania wody
szczególnie kontenerowej stacji uzdatniania wody.
Burmistrz opowiedział również o wzorowo prowadzonej tam spółce komunalnej, która zajmuje
się kompleksowo nie tylko eksploatacją ale i budową nowej oczyszczalni. Spółka ta zajmuje się
również zbiórką śmieci.
Przy tej okazji Burmistrz Miasta nadmienił, że zabiega o uzyskanie większego dofinansowania
niż 80% tego zadania uzasadniając to m.in. nie tylko sprawami związanymi
z osuwiskiem ale i ze zmianą klimatu (niższa ilość opadów). Burmistrz nadmienił, że NFOŚ
uruchomił linię pożyczkową częściowo umarzaną na zadania realizowane w ramach zmian
klimatycznych i środki z tego tytułu mogłyby być źródłem pokrycia tych 20%.
► kolejny temat to sprawa śmieci – przetarg na śmieci był 3-krotnie ogłaszany. Burmistrz
zauważył też, że przetarg na śmieci trzeba ogłaszać wcześniej, aby dać możliwość startowania
w przetargu większej ilości firm i zasadniczym błędem było teraz to, że nie został on ogłoszony
na 3 m-ce przed zakończeniem umowy.
Burmistrz nadmienił też, że Miasto zaoszczędzi ok. 100tys.zł. na tym przetargu i za 11 m-cy
Miasto zapłaci Firmie Empol za wywóz odpadów 500 148,00zł. brutto.
► wyjazd i spotkanie z Wojewodą – 10 lutego zostaną rozdane promesy na odbudowę strat w
infrastrukturze drogowej z lat 2012-2014 (w tych stratach ujęte są dwie drogi: m.in. ul.Mroza).
► sprawa powołania Rady Nadzorczej przy Spółce „Raba” – Burmistrz poinformował, że do
tej Rady zgłosił dyrektora ZGK – p.T.Dula.
► spotkanie w OSP w sprawie utrzymania posterunku PSP w remizie.
► spotkanie z przedstawicielem Firmy Tauron.
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna p.S.Dziadkowiec – droga w kierunku osiedla Bołdony została podmyta, a była ona
robiona nie dawno. Czy jest możliwość żeby coś zrobić w ramach rękojmi, aby ta droga lepiej
wyglądała?
Radny p.J.Stożek – poinformował, że mieszkańcy os.Sutory złożyli pismo o remont kawałka
drogi. Radny zwrócił się z zapytaniem kiedy byłoby to robione?
Radny zasugerował również, by część kwoty uzyskanej z mandatów w 2014r. przeznaczyć na
monitoring na skrzyżowaniu.
Radna p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady - na wniosek mieszkańców i Prezesa Sp-ni
Mieszkaniowej ponowiła prośbę o poprawę bezpieczeństwa na ul.Starowiejskiej, szczególnie w
obrębie osiedla mieszkaniowego.
Zasygnalizowała również, że „wyjazd z bloku 89 jest niewidoczny – prosimy o lustro – to
poprawi bezpieczeństwo”.
Radny p.R.Sitkowski – na ul.Starowiejskiej odbywają się nocne wyścigi samochodowe, prosił,
by sprawą bliżej się zainteresować i przyjrzeć się temu dokładnie.
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Radny p.B.Piątkowski – zwrócił się z zapytaniem o promesę na ul.Słoneczną.
Radna p.S.Dziadkowiec – zwróciła się o zaświecenie lampy przy stadionie – jest ciemno, a to
było poruszane.
Radna p.A.Modrzejewska-Potaczek – Przewodnicząca Rady - zwróciła się o poprawę
bezpieczeństwa (ograniczenie prędkości) na skrzyżowaniu k/Shilli. Jest tam przejście dla
pieszych a samochody nie zatrzymują się.
Ad.5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2015
a)
b)
c)
d)

przedstawienie projektu budżetu
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza
Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budżetowej.
Projekt budżetu (podstawowe wartości budżetu) na 2015 rok przedstawiła p.B.Ziemianin –
Skarbnik Miasta.
Zgodnie z projektem dochody budżetu na 2015r. zaplanowano w wysokości 22.134.883,95zł.;
wydatki w kwocie 21.025.290,51zł.
Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka budżetu w kwocie
1.109.593,44zł., która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów, czyli spłat wcześniej
zaciągniętych kredytów.
W dalszej kolejności p.Skarbnik Miasta i Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań
co do projektu uchwały budżetowej.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o przedstawienie opinii RIO
w sprawie projektu budżetu na 2015r.
p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2015.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2015 uzasadniając, że został on sporządzony
z uwzględnieniem wymagań obowiązującego prawa.
Struktura uchwały budżetowej spełnia obowiązujące w tym względzie wymagania wynikające
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Planowane dochody budżetu, a w szczególności ich wysokość i źródła pochodzenia pozostają
w zgodzie z ustawami, w tym z wymogiem realności planu dochodów.
Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne, w tym zadania własne obowiązkowe
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zachowany jest normatyw kwoty planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych
dochodów bieżących.
Projekt uchwały budżetowej zakłada wystąpienie nadwyżki budżetu, która w całości
przeznaczona jest na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich.
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Ponadto wartości ujęte w projekcie budżetu w ocenie RIO nie odstępują od wartości przyjętych
w równolegle opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata
2015-2025.
W dalszej części Radna p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
przedstawiła opinię Komisji.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 09.01.2015r. po
uwzględnieniu autopoprawek Pana Burmistrza, takich jak:
1) w załączniku nr 2.2 do projektu uchwały budżetowej środki zabezpieczone na projekt żłobka
w Mszanie Dolnej (który nie będzie realizowany w tym roku) przesuwa się w kwocie
38,5tys.zł. na rozdział 60016 – drogi publiczne gminne na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
2) również z tej kwoty na opracowanie planu żłobka o 1 500zł. zostały zwiększone środki w
dziale 851 – ochrona zdrowia na nadzór inwestorski nad zadaniem budowa windy w Ośrodku
Zdrowia,
- po uwzględnieniu tych autopoprawek i przesunięć, Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu na rok 2015.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Miasta.
Burmistrz – poinformował, że ten budżet w trakcie roku ulegnie zmianie, jak otrzymamy
promesę na dotację związaną z usuwaniem osuwisk i strat w drogach to będziemy wprowadzać
te środki do budżetu.
Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej i
wnoszonymi dodatkowo poprawkami.
W wyniku braku zgłoszeń przystąpiła do głosowania nad autopoprawkami do projektu budżetu.
Po odczytaniu pierwszej autopoprawki do projektu budżetu miasta Mszana Dolna na 2015 rok i
braku do niej uwag, Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Autopoprawka ta
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu na 2015 rok.
Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do odczytania drugiej autopoprawki, zgodnie z
załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu. Wobec braku uwag do odczytanej autopoprawki i
wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie:
wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęła tą autopoprawkę do projektu budżetu na 2015 rok.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały budżetowej na rok 2015
po uwzględnieniu przegłosowanych autopoprawek, po czym poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”) podjęła Uchwałę
Budżetową na rok 2015 Nr V/24/2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2015-2025.
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p.Skarbnik Miasta – równolegle z opracowaniem uchwały budżetowej na kolejny rok trzeba
dokonać zmian odpowiednio w wpf. Założenia jakie były brane pod uwagę są zawarte
w objaśnieniach do przyjętych wartości wpf.
Następnie p.Skarbnik Miasta odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015-2025.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015-2025,
uzasadniając, iż został on sporządzony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
Przyjęte w projekcie wartości są spójne z projektem uchwały budżetowej na 2015r.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad poprosiła o przedstawienie opinii Komisji
Budżetowo-Gospodarczej.
Wiceprzewodnicząca Rady p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
przedstawiła opinię Komisji.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 09.01.2015r.
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015-2025.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały wraz
obszernymi wyjaśnieniami i załącznikami został Radnym dostarczony wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym odczytała jego treść i poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/25/2015 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna

miejscowego

planu

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Mszana Dolna przedstawiła p.H.Krzysztofiak – podisnp. ds. planowania przestrzennego.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.
Komisja na posiedzeniu w dniu 07.01.2015r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana
Dolna.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały został
również dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym zwróciła się z
zapytaniem o uwagi do tego projektu uchwały.
Wobec braku uwag i zgłoszeń poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/26/2015 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Po głosowaniu, Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę.
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Po przerwie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad
to jest:
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały wraz uzasadnieniem został
Radnym dostarczony razem z materiałami dotyczącymi zwołania sesji, po czym zwróciła się o
zadawanie pytań.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta poinformował, że Komisja w związku z wnioskiem o dalszą dzierżawę gruntu
będącego własnością Miasta (tj. działki ewidencyjnej 4702/2 położonej przy ulicy Orkana)
wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca Rady przystąpiła do odczytania projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/27/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, określenia jej
składu oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka
doprecyzowująca treść tej uchwały i poszerzająca skład komisji inwentaryzacyjnej o osobę
p.Celiny Michałek.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały z uwzględnieniem
autopoprawek wyszczególniając je kolejno z treści projektu.
Dot. one:
- numeru dziennika ustaw, pozycji i podanych przepisów prawnych,
- dopisaniu w §1 na końcu zdania słów: „do inwentaryzowania mienia przekazywanego Gminie
- Miasto Mszana Dolna w drodze komunalizacji” oraz
- poprawka w załączniku do uchwały dot. poszerzenia składu osobowego komisji
inwentaryzacyjnej – tj. dopisania 6-tego członka komisji tj.p.Celiny Michałek.
Po przedstawieniu autopoprawek, Przewodnicząca poddała je pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła odczytane autopoprawki do
projektu uchwały.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały, który
został już odczytany.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/28/2015 w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, określenia jej składu oraz wyboru Przewodniczącego
Komisji.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna miasto
p.M.Baran – Sekretarz Miasta poinformował, że obszerne uzasadnienie tej uchwały
sporządzone przez Urząd Marszałkowski jest załączone do projektu uchwały, dlatego postara
się streścić to uzasadnienie i przedstawić najważniejsze kwestie.
Po przedstawieniu sprawy, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś
pytania”?
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem: „czy ta uchwała ma związek
z budową kanalizacji w naszym mieście?”
Burmistrz Miasta – sama uchwała nie ma istotnego znaczenia na budowę kanalizacji, natomiast
to dopinguje nas tylko do tego, aby temat kanalizacji podjąć w mieście, szczególnie w rejonie
ulicy Spadochroniarzy, Słomki, jak również Zarabia.
Trzeba zrobić projekty, których nie ma i ruszyć z tematem kanalizacji – nie w tym roku, bo
w tym roku jak poinformował Burmistrz Miasta chciałby ruszyć z tematem kanalizacji przy
ul.Kolbego.
Drugie zadanie to jest połączenie ul.Fabrycznej z ulicą Ogrodową, gdzie znajduje się część
zakładów przemysłowych, nie podłączonych do kanalizacji.
Na te dwa odcinki kanalizacji w pierwszej kolejności trzeba zrobić projekt.
Następnie p.J.Stożek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska – przedstawił opinię
Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna miasto.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/29/2015 w sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad.10a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i wyjaśniła zmianę w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uzasadnieniem tego projektu jest to, że istnieje konieczność przeszkolenia 5-ciu członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wszystkie osoby są nowe)
i środki na ten cel zostały przesunięte z rezerwy.
W uzupełnieniu Burmistrz Miasta poinformował o zmianie składu osobowego Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) podając jej nowy skład.
Wiceprzewodnicząca Rady p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała te zmiany.
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Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
V/30/2015 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad.10b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/135/2008 Rady Miasta
Mszana Dolna z 3 marca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Mszana Dolna
do stowarzyszenia pn. Związek Euroregion „Tatry”.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do odczytania projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – poinformował, że zmiana wiąże się ze
zmianą osób na stanowiskach burmistrza i przewodniczącego rady i dlatego ta propozycja.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały,
który został już odczytany.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr V/31/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/135/2008 Rady Miasta Mszana Dolna
z 3 marca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Mszana Dolna do stowarzyszenia
pn. Związek Euroregion „Tatry”.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
Ad.10c. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do odczytania projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – poinformował, że jest to podyktowane
oszczędnościami. Korzyści bezpośrednich nie ma żadnych. To ma sens i jest potrzebne dla
metropolii, dużych miast. Dla nas to tylko generuje koszty.
W dalszej kolejności, Wiceprzewodnicząca Rady p.A.Sasal w ramach uściślenia tematu
poinformowała, że składka roczna naszego miasta wynosiła 2360,40 zł. za uczestnictwo
w Związku Miast Polskich i 1180,20 zł.za uczestnictwo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów
Małopolski.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały,
który został uprzednio odczytany.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/32/2015 w sprawie
wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad.10d. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Małopolski.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że uzasadnienie tego projektu uchwały zostało
przedstawione przy okazji poprzedniego projektu uchwały, po czym przystąpiła do odczytania
treści tego projektu.
Po jego odczytaniu zwróciła się o pytania.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały,
który przed chwilą został odczytany.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/33/2015 w sprawie
wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji.

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► na wstępie Burmistrz Miasta nadmienił, że nie ze wszystkich organizacji Miasto się
wypisuje. Padła propozycja przystąpienia Miasta Mszana Dolna do Lokalnej Grupy Działania.
► droga do osiedla Bołdony – sprawa ciągnie się od ubiegłego roku. Pobocze tej drogi dość
znacznie się osunęło. Były zlecone badania geologiczne dlaczego ten grunt się osunął.
Złożyłem reklamację do Firmy Wolimex. Obecnie sprawa wygląda na sprawę wymagającą
mediacji.
Z tym poboczem trzeba coś zrobić – propozycja właściciela Firmy Wolimex jest taka, żeby
Urząd pokrył narzut (sam kamień), a Firma przywiezie materiał – pokryje koszty transportu i
ułożenia.
Proponuję, abyśmy się wspólnie spotkali i zdecydowali wspólnie co z tym dalej robić.
► sprawa oświetlenia stadionu – trzeba wyprowadzić wyłącznik światła na zewnątrz budynku i
włączać je na dwie godziny od 18.00 do 20.00.
► droga do Sutora – droga jest wybrzuszona, korytka są podmyte – trzeba przełożyć kostkę
betonową i umocować korytka od nowa.
W ramach prac zleconych ustaliliśmy panu dyr. ZGK na ten rok m.in. takie zadanie jak
czyszczenie rowów wokół tych dróg bocznych i czyszczenie wylotów z kanalizacji burzowej.
► sprawa monitoringu i skrzyżowania – sprawa oświetlenia i monitoringu jest to ważne.
Wrócimy do tego tematu, rozeznam i poinformuję.
► ograniczenie prędkości ul.Starowiejska – wiem co się tam dzieje. Prosiłem tu Panią
Komendant i rozmawiałem z Z-cą Komendanta Policji. Progi na pewno nie.
Bo jest zrobiony projekt na progi przy ul.Spadochroniarzy, gdzie jest zaprojektowanych 14
progów, a znaków aż 44, a to wszystko kosztuje. Ograniczymy więc to do pewnych odcinków.
Uważam, że skuteczniejsza będzie kontrola, a najlepiej stały fotoradar. Będziemy prosić
o kontrolę radarową.
► wyjazd z ul.Spadochroniarzy na ul.Krakowską – czy lustro? Rozeznamy i popytamy jeszcze.
Trzeba poprawić wyjazd od strony bloków.
► jeśli chodzi o ulicę Słoneczną – to jest ona zgłoszona do szkód powodziowych. W maju ma
być drugie rozdanie promes. Przejechałem tą drogą i wiem jakie tam problemy są. Podmycie
wynika z niedopilnowania bieżącego utrzymania drożności korytek.
► ul.Krakowska, skrzyżowanie przy Shilli – poza znakiem ograniczenia prędkości przed Shillą
jadąc od strony Kasinki to nie wiem co tam da się innego jeszcze zrobić. Jest tam bardzo
niebezpiecznie. Tam powinien być pas dodatkowy (trzeci).
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Przy tej okazji Burmistrz Miasta nadmienił, że 4 lutego ma być w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w sprawie przebudowy tej drogi 968.
Ograniczenie znakami musi być wprowadzone przed Shillą do skrzyżowania.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że w ślad za pismem handlowców, którzy przy
ul.Starowiejskiej dzierżawią lokale i grunty jest opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
o obniżeniu czynszu dla tych najemców o 30%. Uzasadnienie ich jest takie, że budowa nowych
pawilonów wpłynęła negatywnie na ich rentowność.
Radny p.J.Szynalik – czy będzie redagowany kwartalnik „Pod Lubogoszczą” ?
Burmistrz Miasta – nie zamierzam wznawiać, to są koszty zbyt duże.
Widzę natomiast potrzebę spotkania z mieszkańcami miasta, żeby poinformować ich
o zamierzeniach, który obiekt wykończyć na cele biblioteki i kultury (przy bibliotece, czy na
stadionie).
Gdzie wybrać ostatecznie tą lokalizację i trzymać się tego konsekwentnie. Uważam, że
koncepcja zrobiona na ul.Marka była bez konsultacji, bo nie słyszałem, żeby z mieszkańcami
ktokolwiek konsultował zlecenie tam koncepcji budowy Miejskiego Ośrodka Kultury.
Fakt scalenia tych placówek byłby rzeczą bardzo potrzebną, tym bardziej, że prawdopodobnie
na ten cel mają być środki unijne.
Ad.12. Wystąpienia zaproszonych gości.
W dalszej kolejności głos zabrał p.Fr.Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Limanowskiego, który pogratulował Radnym przyjęcia budżetu na rok 2015 i jednomyślności
w głosowaniu. Odniósł się też do spraw poruszonych na sesji, w tym m.in. do sprawy budynku
na stadionie, Lokalnej Grupy Działania, jak również sprawy utrzymania posterunku PSP w
Mszanie Dolnej uznając to za zasadne i konieczne.
Poinformował też o uruchomieniu środków w Powiatowym Urzędzie Pracy na staże, prace
interwencyjne, roboty publiczne oraz działalność gospodarczą.
Poruszył również sprawę pisma mieszkańców bloku nauczycielskiego przy ul.Ogrodowej - jest
potrzeba aby podłączyć wodę.
p.A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej – zwróciła się z następującymi sprawami:
1) potrzebą podpisania umowy z Izbą Wytrzeźwień, aby można było tam umieszczać
zatrzymane osoby nietrzeźwe. Tego typu zatrzymań na terenie Gmin obsługiwanych przez KP
w Mszanie Dolnej jest ok.100-150.
2) druga sprawa – prośba o dofinansowanie (w wys.14 tys.zł.) zakupu samochodu
oznakowanego dla Policji w Mszanie Dolnej.
Pani Komendant Policji odniosła się także do kwestii monitoringu co jest wg Niej sprawą
ważną i potrzebną.
Burmistrz Miasta odniósł się do kwestii pomocy finansowej na zakup samochodu dla Policji,
jak też sprawy umowy z Izbą Wytrzeźwień.
W dalszej kolejności głos zabrał p.A.Róg, który przedstawił główne kierunki inwestycyjne
Powiatu w roku 2015 i udzielił odpowiedź na pytanie Radnego p.J.Stożka co z solarami?
(obecnie jest badany przetarg).
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Głos zabrał także Prezes Sp-ni Mieszkaniowej, który zwrócił się z zapytaniem
o harmonogram prac przy budowie łącznika, jak też zwrócił uwagę na potrzebę omówienia
sprawy zagospodarowania płyt, które są Sp-ni. Zwrócił się również o odśnieżenie łącznika.
Burmistrz Miasta – wyraził oburzenie stwierdzeniem Prezesa, że płyty są Spółdzielni
i zwrócił się do Prezesa o znalezienie faktury zakupu. Burmistrz dodał także, że płyty zostaną
zabrane na cele Miasta.
Z kolei Pani A.Sasal zwracając się do p.Prezesa Sp-ni nadmieniła, że informowała Go
o harmonogramie prac.

Ad.13. Wolne wnioski.
W tej części Przewodnicząca Rady poinformowała o:
1) sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014r.
2) konieczności złożenia kolejnych oświadczeń majątkowych przez radnych do 30 kwietnia b.r.
wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Wzory oświadczeń zostały radnym rozdane.
3) zaproszeniu Rady Miasta na Koncert Kolęd, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Mszanie Dolnej w dniu 1.02.2015r.
Ad.14. Zamknięcie obrad V zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady V zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Obradom przewodniczył:
……………………………………
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