Protokół Nr VI/2015
z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
16 marca 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. 11.00 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 – 15 Radnych.
Nieobecni Radni: Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła VI zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała radnych
oraz wszystkich zaproszonych gości.
Następnie stwierdziła, że na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum uprawniające Radę
do podejmowania uchwał.
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 złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dot. informacji Pana Starosty o planach inwestycyjnych Spółki Gorczańskie Wody
Termalne – proponując go jako pkt 3a porządku obrad;
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad propozycją rozszerzenia
porządku obrad, poddając pod głosowanie wprowadzenie powyższego punktu do porządku
obrad.
wynik głosowania: „za” – 15, 0- „przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym,
15 głosami „za” (jednogłośnie) wprowadziła do porządku obrad punkt: „Informacja Pana
Starosty o planach inwestycyjnych Spółki Gorczańskie Wody Termalne” jako pkt 3a.
Po głosowaniu Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o propozycje (wnioski) do
porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr IV/2014 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
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Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół nr IV/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 IV/2014 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr IV/2014
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radna p.S.Dziadkowiec – chciałam zapytać w imieniu mieszkańców drogi prowadzącej
w kierunku P.T.Roga, czy jest tam możliwe wysypanie kilku wywrotek żwiru, bo tam toną
w błocie.
Jest też prośba mieszkańców Zarabia, czy jest możliwe przekazanie części tych płyt przy blokach
na ich drogę prowadzącą do Państwa Kowalczyków.
Radny p.J.Stożek – zwrócił się z prośbą o:
1) nadsypanie (choćby żwirem) poboczy na ul.Spadochroniarzy k/Młyna.
2) zgłosił, że zatkane są przepusty pod drogami i trzeba je przetkać, bo jak będą opady
deszczu to zniszczy drogę.
Radny p.J.Szynalik – czy na terenie naszego miasta są przypadki związane z dopalaczami?
(pytanie kierowane do Pani Komendant Policji).
Ad.3a. Informacja Pana Starosty o planach inwestycyjnych Spółki Gorczańskie Wody
Termalne.
P.J.Puchała – Starosta Limanowski – przedstawił informację o planach inwestycji strefy
aktywności turystycznej w Porębie Wielkiej i planach budowy drogi uzdrowiskowej.
Prosił o rozważenie możliwości dofinansowania udziału Miasta Mszana Dolna w Spółce GWT,
po czym przedstawił prezentację związaną z tą inwestycją.
Odczytał też pismo skierowane do Urzędu Miasta w sprawie dokapitalizowania Spółki GWT
(Gorczańskie Wody Termalne). Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Po wystąpieniu Starosty Limanowskiego głos zabrał także Burmistrz Miasta, który powiedział,
że Miasto musi myśleć o ciężarach finansowych w związku z budową ronda na ul.Krakowskiej i
na ulicy Orkana.
Zwrócił się też do Starosty Limanowskiego z prośbą by uruchomić procedurę
przekwalifikowania drogi wojewódzkiej 968 na drogę krajową.
Odnosząc się do sprawy przedstawionej przez Starostę Limanowskiego Burmistrz Miasta
powiedział, że „będziemy dyskutować i odpowiedź musi szybko zapaść. Odniesiemy się do pana
wniosku.”
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Ad.4.
Informacja Komendanta Policji w Mszanie Dolnej o stanie bezpieczeństwa na
terenie Miasta Mszana Dolna.
p.A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa w
2014 roku, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Jeżeli chodzi o stan zagrożenia przestępczością – to odnotowano spadek w stosunku do lat
poprzednich, głównie przestępstw takich jak: kradzieże, włamania.
Wzrosła natomiast liczba oszustw (przestępstw internetowych, włamań na konta internetowe,
itp.).
Nastąpił spadek przestępstw o charakterze kryminalnym.
Podejrzanymi o popełnienie przestępstwa byli także nieletni. Udział procentowy nieletnich
do ogółu podejrzanych bardzo się zwiększył.
Jeżeli chodzi o strukturę wykroczeń wnioskowych czyli tych kierowanych do rozstrzygnięcia do
sądu karnego, to nastąpił wzrost wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji. Szczegółowe informacje zawiera wspomniany wyżej załącznik nr 5 do
protokołu.
W dalszej części p.A.Pękała - Komendant Policji udzieliła odpowiedzi na zapytanie Radnego
p.J.Szynalika w sprawie dopalaczy, informując, że ustawodawca nie dał środków, aby to
w prawidłowy sposób ścigać.
Na koniec tej części posiedzenia Burmistrz Miasta nadmienił o potrzebie udrożnienia ruchu na
ul.Piłsudskiego k/Urzędu. Wyraził niepokój co do szybkiej jazdy na ul.Słomka i
ul.Starowiejskiej.
Po zrealizowaniu tego punktu obrad, Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad to
jest:
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna na rok 2015 po
stronie dochodów, wydatków i przychodów.
p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta przedstawiła szczegółowo zmiany w poszczególnych działach i
rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
Podczas omawiania projektu uchwały zwróciła szczególną uwagę i poinformowała o obowiązku
wydzielenia środków na kształcenie specjalne, tj. rozdział 80149 – kształcenie specjalne w
przedszkolach i rozdział 80150 – kształcenie specjalne w szkołach. W związku z tym
przeniesiona jest kwota 691 674 zł. z rozdziałów 80101, 80103 i 80110 na te dwa rozdziały.
Po omówieniu projektu uchwały p.Skarbnik zwróciła się o uwagi i pytania.
Radni nie zgłosili uwag i pytań.
Burmistrz Miasta – w uzupełnieniu dodał, że planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 2,2 mln
zł dotyczy partycypacji Miasta do dotacji na budowę stacji uzdatniania wody. Podejmiemy
starania, żeby to była w 50% forma dotacji, a w 50% pożyczka, ale na dzień dzisiejszy nie ma
jeszcze zapewnienia – pozytywnej opinii Zespołu przy Urzędzie Wojewódzkim odnośnie
zwalczania klęski suszy. Wniosek taki został wysłany do Urzędu Wojewódzkiego.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która jest związana ze zmianami
w budżecie.
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p.Skarbnik Miasta poinformowała więc, że jeśli zmieniamy budżet miasta, to równolegle trzeba
dokonać odpowiednich korekt (zmian) w wieloletniej prognozie finansowej miasta, po czym
omówiła zmiany w wpf, zgodnie z objaśnieniem, załączonym do projektu uchwały.
Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zadawanie
pytań. Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji
Budżetowej.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że Komisja
Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 13.03.2015r. jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał, tj.: projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na rok 2015, oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mszana Dolna na lata 2015-2025.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal - Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VI/34/2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna na rok 2015 po stronie
dochodów, wydatków i przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2015-2025.
Projekt uchwały został przedstawiony przy omawianiu wcześniejszego punktu porządku obrad.
W związku z powyższym Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą do p.A.Sasal Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VI/35/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2015 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/334/2014 Rady Miasta
Mszana Dolna w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Poinformowała, że w 2014 roku
Rada Miasta podjęła uchwałę, żeby w 2014r. udzielić pomocy finansowej na dokumentację drogi
Lubień-Zabrzeż w kwocie 6 463,41zł, a w 2015 roku w kwocie 6 463,42zł.
Dokumentacja kosztuje więcej i w związku z prośbą o zwiększenie tej kwoty o 1913,17zł, która
została przegłosowana w uchwale budżetowej, w tej uchwale należało wymienić, że w 2015 roku
postanawia się udzielić pomocy finansowej do kwoty 8 376,59zł i stąd ta zmiana uchwały.
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Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca Rady
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.

zwróciła

się

z

prośbą

do

Po jego odczytaniu Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/36/2015 w sprawie
zmiany uchwały nr XLVIII/334/2014 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/223/2012 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Panek – radca prawny – 28.12.2012r. została podjęta uchwała
dotycząca stawek związanych z utylizacją odpadów komunalnych w związku z wprowadzeniem
nowego systemu. Uchwała ta była dwukrotnie zmieniana. Pierwsza zmiana polegała na
obniżeniu stawek, druga na powrocie do stawek, które wcześniej obowiązywały z tym, że
nowelizacje te wprowadziły ulgi na rodziny wielodzietne. To rozwiązanie zostało
zakwestionowane. Sprawa była w WSA, na skutek orzeczenia WSA zostały unieważnione te
dwie uchwały.
W związku z tym wprowadzamy zmianę w ten sposób, że podejmiemy uchwałę z mocą
wsteczną, która to uchwała jak gdyby przywraca te stawki obniżone i ta uchwała będzie działała
do dnia dzisiejszego, czyli do podjęcia uchwały (w kolejnym punkcie) o uchyleniu tej uchwały.
Dzięki temu zostanie rozwiązany temat, który byłby o tyle niebezpieczny, że wykonując wyrok
WSA musielibyśmy domagać się przez pół roku opłat podwyższonych od wszystkich
mieszkańców Miasta Mszana Dolna.
Kwestia była konsultowana z Regionalną Izbą Obrachunkową, która przyjęła nasz sposób
rozwiązania tematu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań, pomimo, że sprawa była omawiana i
wyjaśniana na Komisjach.
Wobec ich braku, zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady – p.A.Sasal zanim przystąpiła do odczytania projektu uchwały
zasugerowała sprawę przedstawienia opinii Komisji.
p.J.Stożek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska – poinformował, że Komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Po przedstawieniu opinii Komisji i odczytaniu projektu uchwały, prowadząca obrady
p.A.Modrzejewska-Potaczek – Przewodnicząca Rady, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/37/2015 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
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Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zabranie głosu Pana Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – poinformował, że po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz
odpadów ogółem kwota obniżki wynosi 100 tys.zł.
Ponieważ umowa z wykonawcą obowiązuje od 1 lutego, a my wprowadzamy stawkę od
1 kwietnia, to opłata została tak skalkulowana, żeby mieszkańcom obniżyć w tej kwocie
100tys.zł.
I proponujemy tutaj opłatę miesięczną 7,50 zł od osoby za odpady selektywne, natomiast
w wysokości 15 zł za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny.
Burmistrz Miasta dodał również, że w roku bieżącym trzeba już w miesiącu wrześniu
zaplanować przetarg na wywóz odpadów, tj. wcześniej, aby więcej firm mogło wystartować do
przetargu, żeby można było utrzymać w roku 2016 niższą opłatę. Wyraził nadzieję, że
zwiększenie ilości podmiotów, które wezmą udział w przetargu spowoduje obniżkę tych stawek.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
p.J.Stożek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska – poinformował, że na posiedzeniu
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt niniejszej uchwały też był szeroko omawiany
na komisji, nie mniej jednak, gdyby były pytania, to prosiła o ich zadawanie.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą do pani A.Sasal –
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”, 0 – „przeciw” i 0„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VI/38/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali w materiałach zarówno projekt
uchwały jak i wzór deklaracji. Poinformowała również, że jest drugi wariant deklaracji, zgodnie
z którym deklaracja została troszkę zmodyfikowana i jest ona czytelniejsza.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że „ten drugi wariant został Państwu dostarczony w dniu
dzisiejszym”.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, czy Radni potrzebują więcej czasu,
żeby się zapoznać z tym drugim wariantem deklaracji.
Radni stwierdzili, że nie potrzebują, po czym p.L.Gruszkowska – podinsp. d/s gospodarki
odpadami – przedstawiła wzór nowej deklaracji z wyszczególnieniem wszystkich zmian.
W uzupełnieniu p.M.Panek – radca prawny – omówił kwestie dwóch załączników do deklaracji,
wyjaśniając, że ten pierwszy załącznik (dotyczący współwłaścicieli) rzadko będzie się zdarzał,
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natomiast drugi załącznik związany jest ze składaniem deklaracji, gdzie trzeba określić z jakiego
powodu składa się korektę deklaracji albo dokonuje się zmiany danych w deklaracji.
Przewodnicząca obrad zwróciła się do Radnych o pytania.
Wobec gromkiej dyskusji na sali obrad, Przewodnicząca zarządziła 5 min przerwy.
Po przerwie, Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie kwestii związanej z uprzednio podjętymi
uchwałami tzn. wyjaśnienie kwestii, co z tymi osobami, które w poprzednich deklaracjach
zadeklarowały tą większą liczbę dzieci i opłacały tą stawkę niższą.
Mec. p.M.Panek – radca prawny – poinformował, że nie da się tego problemu rozwiązać
w drodze uchwały i dlatego sugerowane rozwiązanie jest takie, aby te osoby wystąpiły
z wnioskiem o umorzenie tej różnicy, którą otrzymali w związku z tą ulgą.
Następnie Przewodnicząca obrad poinformowała, że w pierwszej kolejności będzie głosowany
drugi wariant deklaracji (ten który radni otrzymali dzisiaj), po czym zwróciła się z prośbą do
pani A.Sasal – Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu, Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji
Ochrony Środowiska.
p.J.Stożek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, że jest zmiana stawek
więc konieczna jest zmiana deklaracji. Zgodnie z ustawą tak ta deklaracja powinna wyglądać, tak
ustawodawca stanowi.
W dalszej kolejności Przewodnicząca obrad zwróciła się po raz kolejny w tym punkcie o pytania.
Wobec ich braku, zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji (zaznaczając: że chodzi o ten drugi wariant).
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 – „przeciw” i 0„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VI/39/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Po głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała jak wyżej (drugi wariant wzoru
deklaracji) została podjęta w dniu dzisiejszym jednogłośnie, a zatem nie będzie głosowania nad
pierwszym wariantem wzoru deklaracji, ponieważ byłoby to bezprzedmiotowe.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę - Miasto Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Sekretarz Miasta, który poinformował, że główne
kryteria naboru określone są w ustawie, natomiast Rada ustala te dodatkowe na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, po czym omówił kryteria zawarte w projekcie uchwały.
Nadmienił również, że kryteria te były omawiane na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli.
Na koniec poprosił o pytania.
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Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Oświaty
o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.J.Flig – Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały. Obowiązek ustalenia kryteriów nałożył ustawodawca.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały wraz uzasadnieniem został
Radnym dostarczony razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym zwróciła się
o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przez Wiceprzewodniczącą Rady p.A.Sasal, Przewodnicząca
Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/40/2015 w sprawie
ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
p.M.Baran – Sekretarz Miasta odczytał uzasadnienie zawarte do projektu uchwały zg z którym,
w myśl art.42 ust.7 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela organ prowadzący
szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Łączenie stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć w ramach
etatu jest stosowane w przypadku kiedy nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym
wymiarze zajęć w ramach jednego pensum (wówczas nauczyciel uzupełnia etat).
Następnie p.M.Baran wyjaśnił jak oblicza się w takim przypadku ten tygodniowy wymiar
godzin, zgodnie ze wzorami podanymi w projekcie uchwały.
p.J.Łabuz – Dyrektor ZSM nr 2 – zwróciła się z prośbą o podjęcie tej uchwały, bo przyszły rok
będzie bardzo trudny chyba najtrudniejszy, bo co roku zmniejsza się liczba uczniów w szkole,
a w przyszłym roku będzie najmniejsza. Jeśli uchwała nie byłaby podjęta to braknie godzin dla
nauczycieli. Bo nauczyciel nie mając 18- tu godzin dopełnia etat w świetlicy, np. jak ma 16 godz.
np. j.polskiego to dopełnia 2 godziny w świetlicy. Gdyby było proporcjonalnie to dopełniałby nie
dwie godziny tylko trzy. Jeżeli tych nauczycieli jest kilku to braknie godzin w świetlicy.
Jeżeli nauczyciel będzie miał 13/18 to nauczyciel będzie miał już dopełnienie proporcjonalnie.
Pani Dyrektor nadmieniła również, że jest pozytywne zdanie Pana Burmistrza w tej sprawie i
prosi Radę o przegłosowanie.
Wyjaśnienia i uzupełnienia do projektu uchwały udzieliła p.J.Flig – Przewodnicząca Komisji
Oświaty, która przedstawiła stanowisko Komisji.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań. Wobec ich braku poprosiła p.A.Sasal –
Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu uchwały.
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Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 1-„wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr VI/41/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w
2015r.
Uzasadnienie i projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Sekretarz Miasta.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w myśl art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący wyodrębnia 1% planowanych rocznych środków
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jako środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Z kolei art.7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków - stanowi, że organ prowadzący w porozumieniu
z dyrektorami szkół i placówek ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Ustalenia zawarte w uchwale mają zaspokajać potrzeby kadrowe szkół oraz potrzeby w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, które to ustalenia zostały określone w porozumieniu
z dyrektorami szkół i przedszkoli.
W dalszej kolejności Sekretarz Miasta omówił zapisy projektu uchwały.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii
Komisji Oświaty.
p.J.Flig – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta poinformowała, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca obrad zwróciła się o zadawanie pytań
Pytania zadali:
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – jakie jest zapotrzebowanie na surdopedagogów
i tyflopedagogów.
p.J.Łabuz – Dyrektor ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej – jest w szkole jedno dziecko niedowidzące
i jest dziecko niedosłyszące - są w szkole takie przypadki, a nie ma nauczycieli z tego typu
kwalifikacjami (który prowadziłby zajęcia rewalidacji).
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
Wobec ich braku poprosiła panią A.Sasal – Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu
uchwały.
Po odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VI/42/2015 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i
form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2015r.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości do gminnego
zasobu nieruchomości.
Burmistrz Miasta przedstawił problem dojazdu, z którym borykają się mieszkańcy paru domów
przy ul.Zarabie. Są to jedyni mieszkańcy, którzy nie mają połączenia z Miastem bezpośrednio do
drogi.
Już w zeszłym roku występowali oni z wnioskiem do Urzędu Miasta o nieodpłatne przejęcie tych
gruntów. Burmistrz zwrócił się z prośbą o sfinalizowanie tej sprawy, aby zapewnić tym
mieszkańcom dojazd.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca poprosiła o odczytanie projektu uchwały, a następnie
przedstawienie opinii Komisji Rady.
Po odczytaniu projektu uchwały, p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta przedstawił opinię Komisji. Komisja
wyraziła pozytywną opinię.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VI/43/2015 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości.
p.C.Michałek – inspektor w Urzędzie Miasta (geodezja) poinformowała, że uchwalenie planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na okres trzyletni to wymóg ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
W dalszej kolejności przedstawiła w głównych obligatoryjnych punktach zawartość tego planu.
Plan zawiera następujące punkty:
I. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Miasta
Mszana Dolna.
II. Podstawy gospodarki zasobem nieruchomości gminy Miasta Mszana Dolna.
III. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości gminy Miasta
Mszana Dolna oddane w użytkowanie wieczyste.
IV. Prognoza
1) dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu.
2) prognoza poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz
nabywaniem nieruchomości do zasobu.
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3) prognoza wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gminy Miasta Mszana Dolna oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego
zarządu nieruchomości gminy.
4) prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy
Miasta Mszana Dolna oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości gminy.
V. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
p.M.Baran – zwrócił uwagę, że w tabeli w pkt-cie IV.2, żeby była zgodność z budżetem to
w 2015r. wierszu: (odszkodowania, wykup) winna być kwota 5tys.zł. oraz w ostatnim wierszu
tabeli (pozostałe opłaty: wypisy z ewidencji, kopie map) winna być kwota 7 tys.zł. (zamiast
8tys.zł.)
W dalszej kolejności Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania?”.
Wobec ich braku, prowadząca obrady p.A.Modrzejewska-Potaczek – Przewodnicząca Rady
zwróciła się o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta poinformował, że skoro ustawodawca nakłada na Radę taki obowiązek to prosi
o przyjęcie tego planu.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady po raz kolejny zwróciła się do
radnych z zapytaniem „czy do tego punktu są jakieś pytania”?
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały uwzględniając uwagę zgłoszoną przez Sekretarza Miasta –
p.M.Barana.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VI/44/2015 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy.
p.C.Michałek – inspektor w Urzędzie Miasta (geodezja) poinformowała, że wymóg uchwalenia
i sporządzenia takiego wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy
Kodeks cywilny. Taki plan sporządza się na okres 5 – letni.
Nasz zasób mieszkaniowy gminny to jest zasób mieszkań socjalnych (7 lokali: 1 jest
wyodrębniony jako mieszkanie chronione, 6 jest obecnie w najmie).
Zasobem tym administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Organem pomocniczym dla
Burmistrza Miasta jest Miejska Komisja Mieszkaniowa, która zbiera wnioski, opiniuje itd.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Pytania:
Radny p.S.Antosz – zwrócił się z zapytaniem, czy stawka czynszu po 2008r. była zmieniana.
Odpowiedzi udzieliła p.C.Michałek informując, że stawka czynszu nie była zmieniana.
Wobec braku innych pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska
Komisji Rady.
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p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta przedstawił, że skoro ustawodawca nakłada taki obowiązek to prosi o pozytywne
rozpatrzenie.
Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła panią A.Sasal – Wiceprzewodniczącą Rady o
odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VI/45/2015 w sprawie wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do Stowarzyszenia
o nazwie „Forum Gmin Beskidu Wyspowego”.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk poinformował, że odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów
z terenu powiatu limanowskiego, aby nadać jakąś formę prawną temu stowarzyszeniu w celu
pozyskania zewnętrznych środków na finansowanie tej działalności.
Burmistrz nadmienił również, że przystąpienie do stowarzyszenia nie rodzi istotnych obciążeń
finansowych ze strony Miasta, a na pewno jest to wielka promocja dla Mszany i sąsiednich gmin.
Inicjatywa jest bardzo cenna, służąca promocji.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się do p.Agnieszki Sasal –
Wiceprzewodniczącej Rady z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady – p.A.Modrzejewska-Potaczek poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VI/46/2015 w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do Stowarzyszenia o nazwie
„Forum Gmin Beskidu Wyspowego”.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2015 roku”.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały wraz uzasadnieniem został
Radnym dostarczony wraz z materiałami o zwołaniu sesji, po czym poinformowała, że również
jest to program do którego przyjęcia zobowiązuje ustawa.
Burmistrz Miasta przedstawił krótko problem bezdomnych psów i kosztów z tym związanych,
jak również poinformował, że Miasto ma podpisaną umowę z lecznicą weterynaryjną w
Słopnicach na opiekę nad chorymi bezdomnymi zwierzętami.
P.E.Czerwińska (ochrona środowiska) - zwróciła uwagę, że w §8 ust.2 zamiast kwoty 15 tys. zł.
winna być kwota 35 tys.zł.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady podsumowała, że zgodnie z powyższą informacją
w §8 ust.2 środki finansowe na realizację programu zabezpieczone w budżecie miasta Mszana
Dolna - planowana kwota wynosi 35.000,00zł. – taka byłaby tutaj modyfikacja w stosunku do
tego co było w materiałach.
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W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady przystąpiła do procedury głosowania nad projektem
informując uprzednio, że nie będzie odczytywana cała treść projektu uchwały, wobec tego, że
Radni otrzymali projekt w materiałach. Poinformowała, że byłaby tutaj tylko ta modyfikacja
w §8 ust.2, gdzie w miejsce 15 000,00 zł. jest kwota 35 000,00zł.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/47/2015 w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2015 roku”.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Sekretarz Miasta.
Obszerne uzasadnienie tej uchwały sporządzone przez Urząd Marszałkowski jest załączone do
projektu uchwały.
Po przedstawieniu sprawy, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś
pytania”?
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/48/2015 w sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu z sesji.
Ad. 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► zaczęły się roztopy i problemy ludzi z uszkodzeniami dróg czy wręcz brakiem możliwości
dojazdu. Największy problem to jest os.Pańskie. W tej chwili sytuacja jest tragiczna. Mieszkańcy
nie mogą dojechać do swoich domów. Nie ma rowów odwadniających, woda idzie środkiem
drogi.
Podobna sytuacja dotyczy Zarabia i ul.Słonecznej. Po oględzinach zapadła decyzja aby rowy
odwadniające pogłębił Zakład Gospodarki Komunalnej.
Jest trochę odzyskanych tych płyt drogowych i trzeba zdecydować, gdzie w pierwszej kolejności
je wykorzystać, bo potrzeb jest więcej niż płyt.
Na koniec Burmistrz Miasta nadmienił, że ul.Mroza i częściowo ul.Słoneczna były ujęte
w stratach powodziowych, natomiast drogi na Zarabiu i os. Pańskie – nie były ujęte w startach,
aby można było wystąpić o dotację.
► pobocza i przepusty przy ul.Spadochroniarzy – jak będziemy mieć możliwość poboru tego
żwiru, to nadsypiemy pobocza.
► udrożnienie przepustów – ZGK co roku będzie miał przypisane zadanie w zakresie
udrażniania przepustów. Udrożnienie kanalizacji jest wymagane co roku.
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Na koniec Burmistrz Miasta poinformował, że będzie się starał jak najszybciej w miarę
możliwości, żeby zapewnić dojazd do tych posesji, gdzie te potrzeby są najpilniejsze.

Ad.21. Wolne wnioski.
W tej części p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady za zarazem przewodnicząca Komisji
Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że na Komisji rozpatrywana była sprawa obniżki
czynszu w lokalach przy ul.Starowiejskiej w budynku ZGK. Komisja wyraziła negatywną opinię.
Radny p.S.Antosz – wystąpił z prośbą o zmonitowanie straży miejskiej w sprawie miejsc
parkingowych dla niepełnosprawnych na terenie k/galerii. W miejscach do tego przeznaczonych
parkują osoby nieuprawnione.
Burmistrz Miasta – odpowiedział, że zwróci uwagę straży miejskiej. Nadmienił, że musimy tych
ludzi jakoś dyscyplinować. Zauważył też, że w centrum miasta z tymi miejscami parkingowymi
jest b.ciężko. Zasugerował możliwość wykorzystania terenu /placu/ n-pko dworca PKS przy
wjeździe przed budynkiem p.Huziora. Teren jest pusty, a parę miejsc parkingowych można
byłoby wyasygnować, bo wokół galerii jest bardzo ciasno.
Radny p.J.Stożek – zasugerował, aby na następną sesję zaprosić Komendanta Straży Miejskiej
celem przedstawienia wyników jakie osiągnęli w tamtym roku. Przypomniał także o akcji
sprzątania brzegów rzeki Mszanki.
Na koniec dyr. ZGK przedstawił informację o stanie wody (problem mętności wody) z ostatnich
2-ch godzin, natomiast Burmistrz Miasta poinformował o sprawach inwestycyjnych
/planowanych odwiertach/ związanych z zapewnieniem potrzebnej ilości wody.
Ad.22. Zamknięcie obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:
…………………………

Obradom przewodniczył:
……………………………………

14

