Protokół Nr VIII/2015
z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
2 czerwca 2015r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek Rady.

Przewodnicząca

Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 10.00 do godz. 14.05.
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 – 13 Radnych.
Nieobecni Radni: Bartosz Piątkowski, Ryszard Sitkowski.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła VIII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
radnych oraz wszystkich zaproszonych gości.
Następnie stwierdziła, że na sali znajduje się 13 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 poinformowała, że jest wniosek o zmianę
porządku obrad, po czym zwróciła się do Burmistrza Miasta o jego przedstawienie.
Burmistrz Miasta – wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 14
w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Starowiejskiej, stanowiącej
własność Miasta i przesunięcie tego punktu na kolejną sesję, która planowana jest w m-cu
czerwcu, ponieważ chcemy, aby przed podjęciem uchwały w tej sprawie złożyć informację na
spotkaniu z mieszkańcami, które planowane jest na dzień 12 czerwca br.
Burmistrz Miasta poinformował również, że chciałby złożyć krótką informację
o inwestycjach czy działaniach związanych z przyszłymi inwestycjami od ostatniej sesji do
dnia dzisiejszego.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są inne wnioski o zmianę
dzisiejszego porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek
o wykreślenie z porządku obrad pkt-u 14.
wynik głosowania: „za” – 13 , 0-„przeciw”, 0-„wstrzymujących się”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie wykreślenia
punktu 14 z porządku obrad.
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W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek
o wprowadzenie punktu p.n. „Informacja Burmistrza Miasta o zrealizowanych i planowanych
inwestycjach” - jako punktu 2a.
wynik głosowania: „za” – 13, 0- „przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad punkt: „Informacja Burmistrza
Miasta o zrealizowanych i planowanych inwestycjach” - jako pkt 2a.
Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad,
tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr V/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół nr V/2015 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 V/2015 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr V/2015
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2a. Informacja Burmistrza Miasta o zrealizowanych i planowanych inwestycjach.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – poinformował, że na dzień dzisiejszy jest zakończona
inwestycja odbudowy drogi na osiedlu Krakowska wraz z krawężnikami, parkingami oraz
dodatkowymi miejscami postojowymi. Ogólny koszt tej inwestycji to : ponad 700tys. zł.
W dalszej części p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła krótką prezentację
stanu drogi przed i po zrealizowaniu inwestycji, natomiast Burmistrz Miasta przedstawił
zakres wykonanych prac.
Burmistrz Miasta kontynuując, poinformował, że:
– rozpoczęto przebudowę drogi na ul.Mroza – Burmistrz poinformował, że na inwestycję tą
otrzymaliśmy skromną dotację z „powodziówki” na kwotę 160tys.zł. Wniosek dotyczył tylko
fragmentu ul.Mroza. Nie sposób było co 50m. łatać dziury. Postanowiliśmy więc dołożyć
z własnych środków i zrobić całość. W tej chwili od ulicy Marka do wjazdu do piekarni jest
całkowita wymiana podbudowy, chodnik, czyszczenie kanalizacji, stabilizacja i nowa
nawierzchnia na tym najgorszym odcinku.
Natomiast na odcinku od wierzchu ul.Mroza /od najwyższego punktu/ w kierunku ul.
Zakopiańskiej całkowicie został zerwany asfalt, wymieniona została podbudowa i na całej
długości nowy asfalt.
– rozstrzygnięto przetarg na budowę stacji uzdatniania wody nad rzeką Rabą k/oczyszczalni.
Ogólny koszt to 7,2 mln zł. Wykonawca z Krynicy.
– złożony jest wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na rewitalizację brzegów rzeki
Mszanki i Raby z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej i zimowej trasy biegowej od
ZST-I lewym brzegiem Mszanki po terenach RZGW, aż do mostu na Glisne wzdłuż brzegów
rzeki Raby (dł. 4,5km.). Jest to wniosek do konkursu. W skali kraju ma być realizowanych 20
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projektów, dotacja na ten cel jest w wys. 85%. Koszty jednego zadania to od 100tys.zł do
5-ciu milionów złotych.
– toczą się sprawy z punktową zmianą planu przestrzennego, ponieważ występują różnego
rodzaju kolizje (niezgodności) z przyszłymi inwestycjami a planem, co uniemożliwia
realizację inwestycji (jak chociażby uzyskanie pozwolenia na kolejne ujęcia wody).
– Burmistrz Miasta poinformował, że uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wód
Termalnych - sprawa dotyczy dopłaty Miasta do udziałów. Burmistrz Miasta poinformował,
że przedstawił Panu Staroście stanowisko, że „deklaracja nasza co do dofinansowania
naszych udziałów zapadnie dopiero wtedy, jak będzie decyzja co do dotacji dla Miasta przez
WFOŚ na stacje uzdatniania. Bo jeżeli będziemy musieli wziąć te 20 % pożyczki czy kredytu
bankowego, to nie ma mowy, żebyśmy brali kredyt na dopłatę do udziału w Spółce Wód
Geotermalnych.
– na koniec Burmistrz Miasta krótko poinformował, że został ogłoszony konkurs na
stanowisko sekretarza Miasta.
Ad.3. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.Szynalik – zgłosił potrzebę zamontowania ławeczek na ul.Kolbego (deptak n-pko
sióstr zakonnych).
Radny p.J.Szynalik zwrócił się również do Pani Komendant Policji w sprawie
zainteresowania się motocrossowcami, którzy stwarzają niebezpieczeństwo szczególnie na
ul.Ogrodowej, jeżdżą po drogach polnych, uprawach.
P.A.Pękała – odpowiedziała, że już w piątek i sobotę jeździli tam policjanci i sprawdzali tą
informację. Poinformowała, że Policja będzie miała to na uwadze.
Radna p.S.Dziadkowiec – zwróciła się z prośbą o montaż tablicy ogłoszeniowej przy moście
na Glisne. Tablica była uszkodzona i nie ma jej do tej pory.
Radny p.S.Antosz – zgłosił, że zatkane są studzienki burzowe na ciągu ul.Matejki i ul.Jana
Pawła II i „woda idzie do centrum Miasta.”
Radny p.J.Stożek –zwrócił się z zapytaniem o ustawę śmieciową, jak ona funkcjonuje – czy
pokrywa się system, itd.? (pytanie kierowane było do P.Skarbnik).
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna na rok 2015
po stronie dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady Miasta – p.A.Modrzejewska-Potaczek zwróciła się z prośbą o łączne
zreferowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i projektu dotyczącego zmian
w wieloletniej prognozie finansowej.
p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie zwiększamy dochody budżetu miasta o kwotę 71.318,66 zł, po czym przedstawiła
szczegółowo zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie
z załącznikami do projektu uchwały.
W dalszej kolejności p.Skarbnik Miasta omówiła zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej, zgodnie z objaśnieniem, załączonym do projektu uchwały.

3

Po omówieniu projektów uchwał p.Skarbnik zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że obie te
uchwały były przedmiotem obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 22.05.2015r i
obie uchwały uzyskały pozytywną opinię Komisji.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal - Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie
dochodów i wydatków.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady nadmieniła, że projekt ten znajduje
się również w materiałach, które radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu
dzisiejszej sesji, po czym poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/55/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i
wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2015-2025.
Przewodnicząca Rady zasygnalizowała, że projekt tej uchwały i opinia Komisji 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 (13 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/56/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna
na lata 2015 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że treść projektu uchwały została dostarczona wraz
z materiałami i zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym zwróciła się o przedstawienie
stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Radna p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej – poinformowała, że
trzy projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki, Miejskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej były rozpatrywane podczas Komisji Budżetowo-Gospodarczej
w dniu 22.05.2015r.
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Na posiedzenie byli zaproszeni dyrektorzy tych jednostek organizacyjnych oraz Pan
Burmistrz.
Komisja udzieliła pozytywnych opinii w sprawie tych trzech projektów uchwał.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o pytania co do
tego punktu.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady p.A.Modrzejewska-Potaczek zwróciła się
o odczytanie projektu uchwały. Po jego odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady,
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/57/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki
w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały został radnym dostarczony wraz
z materiałami i zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym odczytała projekt uchwały
i poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/58/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o pytania do tego punktu porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń i uwag, Przewodnicząca Rady p.A.Modrzejewska-Potaczek
przystąpiła do odczytania projektu uchwały, po czym poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/59/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Przewodnicząca Rady zwróciła się o pytania.
Wobec braku pytań, 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.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/60/2015 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych Rady Miasta Mszana Dolna.
Burmistrz Miasta – poinformował, że występują takie sytuacje, kiedy trzeba udać się
samochodem na spotkanie w sprawach dotyczących Miasta (głównie dotyczy to
Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady oraz Przewodniczących poszczególnych
Komisji Rady). Były problemy z rozliczeniem kosztów podróży służbowej i dlatego
postanowiliśmy przygotować projekt uchwały, aby to formalnie było ustalone.
W dalszej kolejności Przewodnicząca obrad zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/61/2015 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Mieście Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały został Radnym dostarczony
wraz z materiałami dotyczącymi zwołania sesji, po czym zwróciła się o zadawanie pytań.
p.S.Kogut – Kierownik MOPS w Mszanie Dolnej przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały wyjaśniając, że zgodnie z zapisami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych zmiana harmonogramu zadań ma być dokonywana rok rocznie, na podstawie
raportu za rok poprzedni. Dodatkowym argumentem do zmiany jest zalecenie po kontroli
merytorycznej Urzędu Wojewódzkiego z kwietnia 2014r. mówiące o konieczności ujęcia
w tym dokumencie ram finansowych strategii.
Uchwała była dyskutowana na Komisji Zdrowia.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – zwróciła się z pytaniem do Pani Kierownik MOPS, czy
ze szkołami było konsultowane i jak ma być realizowane (z jakiego budżetu) zadanie:
„podejmowanie działań w kierunku integracji międzypokoleniowej”, gdzie wykazane są
Zespoły Szkół Miejskich i kwoty 20 tys.zł, 20 tys.zł i 14 790,00zł.
Pani Kierownik MOPS odpowiedziała - oczywiście, że tak i te kwoty, które lokują się w tej
uchwale były uzgadniane z każdą instytucją, która jest realizatorem zadań. Zapewniła, że te
pieniądze są ujęte w budżetach poszczególnych instytucji.
Dodała również, że oparła te zapisy na podstawie informacji, które otrzymała
z poszczególnych instytucji.
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P.Skarbnik – kontynuując, zapytała: jak Pani dyrektor wyasygnuje z budżetu 20tys.zł.na
podejmowanie działań w kierunku integracji międzypokoleniowej, bo w budżecie takich
pieniędzy nie ma.
Pani Dyrektor ZSM nr 1 wyjaśniła, że w informacji do MOPS były podane wszelkie działania
szkoły w tym temacie, jak np. dzień babci, spotkania z rodzicami i inne różne imprezy, które
odbywały się w szkole i były organizowane np. ze środków z komitetu rodzicielskiego, itp.
W uzupełnieniu Pani S.Kogut - Kierownik MOPS dodała, że również z raportu 2014r.
wynika, że szkoła w zakresie integracji międzypokoleniowej podejmowała działania w
ramach planu finansowego na kwotę ponad 14 tys.zł.
P.Skarbnik Miasta – jeżeli są inne budżety, to w porządku, natomiast nie mogą to być szkoły
– zespoły, przedszkola.
Radny p.B.Surówka – zgłosił wątpliwości co do zasadności, zadając pytanie cyt: „przed
głosowaniem chcę wiedzieć, czy to jest zasadne?”
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jeżeli pojawiają się tego typu wątpliwości to uważa, że
należy je wyjaśnić. Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o wycofanie
z dzisiejszego porządku obrad tego punktu, tj. „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Mszana Dolna” celem
wyjaśnienia tych wątpliwości.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie swój wniosek (jak wyżej).
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła wniosek
Przewodniczącej Rady o wycofaniu z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 11, tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Mieście Mszana Dolna” .
Po głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że dzisiejszy porządek obrad został
zmieniony w ten sposób, że wycofano pk-t 11, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Mszana Dolna”.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o wyjaśnienie wątpliwości i uszczegółowienie tej kwestii.
Zwróciła się również do Przewodniczącej Komisji Zdrowia o zapoznanie się z tą
problematyką, po czym zarządziła 15 min przerwy.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i przystąpiła do realizacji porządku
obrad.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p.F.Dziedzinie –
Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Limanowskiego, który złożył życzenia z okazji 25lecia samorządu terytorialnego i podziękował za zaproszenie na sesję.
W dalszej kolejności z uwagi na specjalne przybycie gości (P.Tomasz P. i Maciej K.)
z Biura Projektu Gminy Szczucin, Przewodnicząca Rady po ich przywitaniu poprosiła
o przedstawienie problematyki usuwania azbestu.
P.Tomasz P. (Biuro Projektu – Gmina Szczucin) przedstawił szeroką informację nt. projektu
pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego” jak również informację nt. zasad jego finansowania.
Gmina Szczucin jest liderem i instytucją realizującą projekt. W projekcie uczestniczy obecnie
61 gmin na zasadzie partnerstwa.
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Program składa się z trzech podstawowych działań:
1) demontaż pokryć dachowych z azbestu – jego utylizacja i przewiezienie na
składowisko
2) drugim działaniem było (bo już wyczerpany został limit) odbiór gruzu pochodzącego
z dachu ale składowanego na posesji – to działanie było w projekcie lecz niechętnie
finansowane przez stronę szwajcarską. W pierwszym roku realizacji projektu zostało
to wykorzystane w całości. Więc na chwilę obecną demontowane są tylko dachy.
Jeżeli w tym roku zostanie osiągnięty wskaźnik 6.000 dachów w całej Małopolsce, to
strona szwajcarska w 2016r. (w ostatnim roku realizacji projektu) w ramach
posiadanych środków w budżecie projektu pozwoli na zebranie azbestu czyli tzw.
gruzu azbestowego znajdującego się na posesjach.
3) Pomoc dla najuboższych – projekt zakłada aby wspomóc 800 rodzin najuboższych
o kryterium dochodowym na członka rodziny zgodnie z przepisami ustawy o pomocy
społecznej (przekazywana jest blacha na pokrycie dachu tylko na budynku
mieszkalnym w ilości zdjętego pokrycia azbestowego, lecz nie więcej niż 200 m2 ).
Oprócz tych trzech podstawowych działań istotna jest także:
4) promocja, edukacja i szkolenia – które to działania przeprowadzane są w szkołach.
Co do zasad finansowania projektu, to jest to projekt bezzaliczkowy, czyli gmina musi mieć
zabezpieczonych w budżecie 100% środków na realizację działań na jej terenie.
85% środków jest zwracane gminie po rozliczeniu kosztów, natomiast 15% środków pokrywa
gmina.
Po przedstawieniu informacji nt. programu dotyczącego demontażu wyrobów zawierających
azbest rozpoczęła się dyskusja i wymiana zdań w tym temacie.
Panowie z Biura Projektu Gminy Szczucin odpowiedzieli również na pytania radnych.
Po zakończeniu powyższego tematu, Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min. przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i zanim przystąpiła do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad, o głos poprosił Pan Burmistrz Miasta, który
w uzupełnieniu dodał: „że mieszkańcy będą pytać, więc ci co mają zdjęty azbest i ułożony
w jakimś miejscu, to realizatorzy projektu postarają się go też nieodpłatnie zebrać, ale dopiero
w przyszłym roku.” Burmistrz poinformował również, że jest złożonych ok.30 wniosków od
mieszkańców w tej sprawie, ale obecnie za zebranie azbestu trzeba zapłacić ok.300 zł. od
tony. Każdy natomiast chce, żeby mu zabrać za darmo.
Przewodnicząca Rady potwierdziła i dodała, że było powiedziane, że po osiągnięciu
wymaganego wskaźnika (tj. 6000 zdemontowanych pokryć dachowych z azbestu) będą mieli
możliwość zbierania azbestu i przypuszczają, że go osiągną.
Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji punktu 12 porządku obrad, tj.:
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/296/2013 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej 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.
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Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały. Po jego
odczytaniu przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/62/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/296/2013 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 25 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/381/2014 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o pytania i uwagi.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/63/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/381/2014 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości (dz.ewid.
4316/26) położonej przy ul.Starowiejskiej, stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Punkt wykreślony.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości mających
się wydzielić z działek ewid. 3643/1 i 3643/2, stanowiących własność Miasta Mszana
Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o pytania i uwagi.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/64/2015 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
(niezabudowanej działki ewid. nr 3792/2) do zasobu nieruchomości Miasta Mszana
Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku Przewodnicząca obrad poprosiła o odczytanie projektu uchwały. Po jego
odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu
nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy gruntu (dz.ewid. 7927/7 i 7927/8) stanowiącego własność Miasta Mszana
Dolna, położonego nad potokiem Słomka.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś uwagi, pytania co do tego
punktu?”
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do
uczestnictwa i realizacji projektu pn. ,,Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych
w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że chwilę temu odbyła się dość szeroka prezentacja tej
tematyki, po czym zwróciła się z zapytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania co do tego punktu.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/67/2015 w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do uczestnictwa i realizacji
projektu pn. ,,Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii
Europejskiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji.
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Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Mszana
Dolna a Gminą Szczucin powierzającego Gminie Szczucin realizację Programu:
„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego”.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że ta tematyka też była przybliżona przez gości z biura
projektu Gminy Szczucin, po czym zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania, uwagi
do tego punktu?”
Wobec ich braku Przewodnicząca obrad poprosiła o odczytanie projektu uchwały. Po jego
odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VIII/68/2015 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Mszana Dolna a Gminą
Szczucin powierzającego Gminie Szczucin realizację Programu: „Demontaż i bezpieczne
składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu z sesji.
Ad. 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► ławki przy ul.Kolbego – będziemy musieli je uzupełnić (poprzenosimy – zastanowimy się
gdzie są mniej potrzebne). W tym ciągu natomiast ławki są nieodzowne.
► sprawa motocrossów – będziemy musieli się z tym uporać. Pani Komendant
ustosunkowała się też częściowo do tego tematu.
► tablica – pamiętam o tablicy.
► sprawa zatkanych przepustów – Burmistrz Miasta polecił p.M.Baranowi- Sekretarzowi
Miasta by zlecił pracownikom ZGK oczyszczenie przepustów.
► na temat interpelacji Pana Stożka – Burmistrz poinformował, że są zaległości w ściąganiu
opłat za śmieci, natomiast Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin przedstawiła następującą
informację: „przypisy wg deklaracji od stycznia do kwietnia wynosiły łącznie 214 378,00zł
bez przypisów ulg na dzieci w związku z uchyleniem tych uchwał, natomiast k-ty w tym
samym okresie wynosiły 206 924,74zł, czyli mamy na plusie 7 453,26zł, przy czym trzeba
pamiętać, że te pierwsze 3 m-ce były inne stawki.
Na dzień dzisiejszy nie złożono 127 deklaracji, wysłano wezwania do tych osób, a te
deklaracje obejmują 374 osoby.
Zaległości na 30 kwietnia mamy 21 462,47zł. Symulując, przy założeniu, że wszyscy złożą
deklaracje od maja do grudnia, to miesięcznie mielibyśmy przypisy 49 057,50 zł. Czyli
łącznie gdyby wszyscy płacili, dochody wyniosłyby 606 838,00zł i system by się domknął
i byłaby rezerwa w kwocie 2 646,60zł.”
W dalszej części trwała dyskusja nt. sposobu dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji
śmieciowej, jak też w temacie ściągnięcia opłat od osób, które nie płacą za śmieci.
Jedną z propozycji jest wpisanie dłużników do krajowego rejestru długu.
Radny p.J.Stożek – zasugerował, aby na stronie internetowej miasta zamieścić krótki
komunikat, że jest niezłożonych 127 deklaracji i pouczyć jakie będą podjęte środki.
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Na koniec Burmistrz Miasta nadmienił, że w lipcu trzeba będzie wystartować z nowym
przetargiem na wywóz śmieci. Burmistrz Miasta poddał przy tym pod rozwagę i dyskusję
propozycję odbioru śmieci 1 raz w m-cu.
Ad.21. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
W tej części Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do
Rady od 17 kwietnia 2015r. – podając od kogo wpłynęło pismo i jego główną tematykę - zg
z rejestrem pism.
Ad.22. Wolne wnioski.
W tej części posiedzenia Burmistrz Miasta poinformował o piśmie (zapytaniu) jakie otrzymał
od P.Filipiaka w związku z ukazaniem się 23.04.2015r. artykułu w „Tygodniku
Podhalańskim”. Zapytanie dotyczyło podania terenów (placów), które zostały sprzedane pod
postoje busów. Pan Burmistrz wyjaśnił sprawę i poinformował jakiej odpowiedzi udzielił.
W dalszej części Pan Burmistrz odniósł się również do artykułu dotyczącego ks.Parzygnata
i informacji o zdefraudowaniu pieniędzy w Mszanie, która to informacja pojawiła się
w gazecie. Z uwagi na to, że informacja co do osoby, która tej informacji udzieliła może być
różnie odbierana (bo podane jest tylko imię), Burmistrz Miasta oświadczył, że nikomu nie
udzielał żadnej informacji.
Pan Burmistrz nadmienił, że pisze się o sensacjach z pytajnikami, niedomówieniami, a to
nikomu nie przynosi korzyści, zamierza więc skierować ripostę do mediów.
Radna p.S.Dziadkowiec – zapytała czy wpłynęło pismo p.I.Habel w sprawie przeznaczenia
płyt betonowych z osiedla na drogę (do ich domostw).
Burmistrz Miasta ustosunkowując się do sprawy poinformował, że było pismo w sprawie
płyt, ale dotyczyło sporu z P.P. Płoskonkami. Spór jest zakończony.
Była też luźna rozmowa nt. poprawy drogi do ich osiedla. Płyty betonowe są ułożone inną
drogą, a oni jeżdżą inną drogą.
Co zaś do tego pisma to Pan Burmistrz zapewnił, że sprawdzi czy takie pismo wpłynęło.
Radna p.S.Dziadkowiec – zwróciła się również z prośbą o wykoszenie pobocza drogi
prowadzącej do Zagórzanki.
Radny p.J.Stożek – zasugerował, że należałoby wprowadzić do porządku obrad punkty takie
jak: informacja o pracy Burmistrza Miasta oraz wystąpienia zaproszonych gości, jak to było
w poprzedniej kadencji.
Do sugestii Radnego p.J.Stożka odniosła się Przewodnicząca Rady.
Nadmieniła, że punkt dotyczący informacji o pracy Burmistrza Miasta zagości na stałe
w porządku obrad, zaś co do punktu „wystąpienia zaproszonych gości”- trzeba się zastanowić
i przedyskutować na spotkaniu.
Radna p.A.Sasal – poinformowała, że odbyły się eliminacje Mini Talent Show, po czym
zaprosiła wszystkich na finał (dn. 7.06.2015r.), a Pana Burmistrza poprosiła o wręczanie
nagród.
Ad.23. Zamknięcie obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady
Modrzejewska-Potaczek zamknęła obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.

p.Agnieszka

Obradom przewodniczył:
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