Protokół Nr IX/2015
z IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
29 czerwca 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. 16.05.
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 – 15 Radnych.
Nieobecni Radni: ---.
Spóźnienie: Radny p.T.Zapała.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła IX zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała radnych
oraz wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności uczniów z miejskich szkół.
Następnie odczytała porządek obrad, jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, które stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Po przedstawieniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się 15
Radnych, co stanowi quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęły dwa wnioski od
Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dwóch projektów uchwał.
Jeden dotyczy zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015, drugi natomiast dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
Wnioski te stanowią załączniki odpowiednio nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca zwróciła się do Burmistrza Miasta o zreferowanie (przedstawienie) tych
dwóch wniosków.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że pierwszy wniosek dotyczy zapewnienia środków na
sfinansowanie m.in. Dni Mszany Dolnej, drugi dotyczy punktowej zmiany planu
przestrzennego przy ul.Spadochroniarzy, tam gdzie zlokalizowane są studnie pod ujęcie wody.
Są to dwa tematy niekontrowersyjne.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej o zabranie głosu w sprawie wniosku dotyczącego
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji RPiGM (Rozwoju Przestrzennego
i Gosp.Mieszkaniowej) poinformował, że na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015r. Komisja
jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.
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W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji
Budżetowo-Gospodarczej o zabranie głosu w sprawie drugiej uchwały.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawiła, że na posiedzeniu
w dniu 19.06.2015r. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca Rady zasugerowała aby w punkcie 15a
wprowadzić – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu przestrzennego,
a w punkcie 15b – wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Przewodnicząca Rady poddała zatem pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna – jako
punktu 15a.
wynik głosowania: „za” – 15 , 0-„przeciw”, 0-„wstrzymujących się”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie wprowadzenia
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna – jako pkt 15a.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 - jako punktu 15b.
wynik głosowania: „za” – 15, 0- „przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 - jako pkt
15b.
Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr VI/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół nr VI/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: „czy są jakieś uwagi do tego
protokołu”. Radni nie wnieśli uwag.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu nr VI/2015 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr VI/2015
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
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Ad.3. Wręczenie nagród uczniom za szczególne osiągnięcia.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w tym roku radni podjęli taką inicjatywę, aby uczniów,
którzy w szczególny sposób wyróżniali się uhonorować i zachęcić do dalszych działań
i kolejnych sukcesów.
Zarówno z jednej jak i z drugiej szkoły zostało wytypowanych po 5-ciu uczniów
z największymi osiągnięciami. Byli wśród nich laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
z biologii, chemii, języka polskiego, informatyki, itd. Byli też uczniowie mający bardzo
wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe (taekwondo, zapasy).
Z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 byli to: Zuzanna Wietrzyk, Sabina Kornaś, Patrycja Kornaś,
Damian Kawecki i Dominik Kawecki.
Natomiast najzdolniejsi uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 to: Małgorzata Wcisło,
Justyna Pietrzak, Piotr Kotarba, Weronika Malec, Karolina Duda.
Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek zwracając się do uczniów
stwierdziła, że jest z nich dumna i z tego, że mają takie osiągnięcia.
Następnie Przewodnicząca Rady wspólnie z Burmistrzem Miasta – Panem Józefem
Kowalczykiem i Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury – Panią Janiną Flig, złożyła
uczniom gratulacje wręczając pamiątkowe dyplomy wraz ze stypendialnym dodatkiem, o który
zadbali sami radni.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, po wzajemnych życzeniach oraz
podziękowaniach dla rodziców, trenerów, nauczycieli i dyrektorów obu miejskich szkół,
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min przerwy.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady, przystępując do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad, tj:
Ad.4. Informacja Komendanta Straży Miejskiej o działalności Straży w 2014 roku.
p. J.Spędzia - komendant Straży Miejskiej – przedstawił w formie prezentacji informację
z działalności straży miejskiej w 2014 roku. Informacja z działalności straży miejskiej stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady – zwróciła uwagę, że w ramach prowadzonych przez straż miejską
prelekcji w szkołach dobrze byłoby powiedzieć coś nt. dopalaczy. Zwróciła się z prośbą, aby
w działaniach prewencyjnych zostały ujęte kwestie dopalaczy.
p.A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej - w uzupełnieniu dodała, że wchodzi
w życie nowy załącznik do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, więc jest już narzędzie,
żeby ścigać tych, którzy dopalacze oferują.
Radna p.S.Dziadkowiec – zwróciła się z prośbą, by szczególnie zająć się miejscami, gdzie są
nielegalne wysypiska śmieci wielkogabarytowych (stare okna, materace, worki foliowe, puszki
po farbach) – wskazując takie miejsca w rejonie Zarabia (śmieci są wysypane w lesie na szlaku
turystycznym prowadzącym na Luboń). Prosiła by zorientować się na czyich jest to posesjach
i zorganizować kwestię uprzątnięcia tych śmieci.
Burmistrz Miasta w uzupełnieniu zwrócił uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na
ul.Spadochroniarzy i na ul.Starowiejskiej k/myjni, szczególnie w soboty i w niedziele.
Burmistrz Miasta zwrócił też uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży
przebywającej na kolonii w ZSM nr 1 w związku z gromadzeniem się na terenie szkoły
młodych osób pijących alkohol (piwo).

3

Poruszył również kwestię spalania śmieci (centrum miasta, ul.Piłsudskiego, Rynek). Burmistrz
Miasta nadmienił, że trzeba będzie podjąć działania prewencyjne poprzez upomnienie, a jak nie
będzie efektu, to inne skuteczne środki.
Radna p.K.Pazdur – zwróciła uwagę, że na ul.Kopernika ludzie idąc do sklepu i przechodząc
przez jezdnię dostają mandaty.
p.A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej – poinformowała, że popierała wniosek
Burmistrza Miasta w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul.Spadochroniarzy
i ul.Starowiejskiej. Obiecała również przekazać uwagi, co do nakładanych mandatów na
ul.Kopernika.
Ad.5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – przedstawił ważniejsze sprawy, którymi zajmował się od
ostatniej sesji, tj.:
– sprawa konkursu na stanowisko sekretarza miasta
 w sprawach inwestycyjnych:
– zakończono odbudowę ulicy Mroza. Ogólny koszt tej inwestycji to ok.350tys.zł.
W najbardziej ruchliwym miejscu został wykonany fragment nowego chodnika. Przy realizacji
tej inwestycji została też udrożniona kanalizacja burzowa.
– stacja uzdatniania wody - Raba - umowa została podpisana. Podwykonawca wchodzi na
plac budowy w czwartek.
– zmiana projektu stacji uzdatniania (górna płyta stadionu), wg opinii projektantów zmiana ta
jest konieczna i możliwa do realizacji (w przyziemiu byłaby stacja uzdatniania, a na tym sala
widowiskowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury).
– punktowa zmiana planu, dotyczy zmian w zakresie ujęć wody, zbiorników (wykonanie
zbiornika na Leśnej i na os.Pańskie), stacji uzdatniania wody.
– przystępujemy do przebudowy drogi do os.Sutory od ul.Spadochroniarzy. Otrzymaliśmy na
ten cel 25tys.zł z Urzędu Marszałkowskiego, a koszt ogólny będzie w granicach 80-90 tys.zł.
 Sprawy finansowe:
– sprawa dotacji z WFOŚ na stację uzdatniania wody nad rzeką Rabą. Burmistrz Miasta
poinformował, że w wyniku starań nasz wniosek będzie rozpatrywany przez Radę Nadzorczą
WFOŚ jutro, a nie dopiero pod koniec sierpnia.
– Burmistrz Miasta poinformował, że złożył wniosek do Wojewody na termomodernizację
ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej. Kosztorys opiewa na kwotę 840tys.zł i obejmuje również
wymianę okien na łączniku na stołówce.
Burmistrz Miasta poinformował także o rozważaniu konsolidacji wszystkich kredytów
uzasadniając: „bo mamy przeróżne oprocentowania i w różnych bankach. Przeprowadziliśmy
rozmowę z jednym z banków, który złożył ofertę dość przyzwoitą, bo WIBOR + 1,1 marży,
podczas gdy niektóre kredyty mają WIBOR + 1,7 a nawet 2,44 marży. Chcemy spłacić te
banki, rozłożyć kredyt na 10 lat, spłaszczyć te raty, bo obciążenia są w tej chwili drakońskie
żeby w ten sposób przygotować środki własne do dofinansowań, czy to na wnioski do Unii
Europejskiej, czy też na wnioski (dotacje) ze środków krajowych ( tak jak np. do wody).”
– rozpoczęła się budowa chodnika przy ul.Zakopiańskiej – są tam jeszcze pewne problemy do
rozwiązania związane z zamianą gruntów i zjazdami. Wszystko jest na etapie załatwiania,
a sporne kwestie jednego z mieszkańców, któremu zrzucono znaczną ilość wody z drogi
krajowej na tym etapie są załagodzone.
Musimy przystąpić do usunięcia własnym kosztem w 100% pewnych strat powodziowych.
Dotyczy to Słomki (dojazd do pól), gdzie uszkodzenia z powodzi ubiegłorocznej są poważne
oraz drogi pod Łysokiem na końcu ul.Orkana.
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– Burmistrz Miasta poinformował, że:
- zostały złożone wnioski i otrzymaliśmy środki z MEN po 7 tys.zł. na doposażenie stołówek
szkolnych.
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Burmistrz Miasta ocenił to spotkanie jako dobre
i merytoryczne spotkanie, mieszkańcy rozumieją możliwości i potrzeby jak też hierarchię tych
potrzeb.
 co do spraw bieżących: to jesteśmy w przededniu imprez: pokazu historycznego, dni
Mszany Dolnej, targu staroci.
Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radna p.J.Szynalik – zwrócił się z prośbą o połatanie dziur w drogach na ul.Słowackiego,
Krasińskiego i Mickiewicza.
Radna p.J.Flig – w imieniu mieszkańców ul.Leśnej zwróciła się o przegląd studzienek na
ul.Leśnej, bo są zatkane (szczególnie na wys. Przedszkola).
Radna p.K.Pazdur – ponowiła prośbę, z którą zwracała się na początku sesji w sprawie
nakładanych mandatów (ul.Kopernika).
Radny p.R.Sitkowski – w imieniu mieszkańców os.Wójty zwrócił się o połatanie dziur na
drodze.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z prośbą, aby w parku miejskim umieścić tabliczkę
informującą gdzie znajdują się toalety.
Radny p.J.Wardyński – w nawiązaniu do prośby Przewodniczącej Rady zasugerował
umieszczenie informacji o toaletach ogólnodostępnych również przy drogowskazach
informujących o nazwach ulic.
Ad.7. Wystąpienia zaproszonych gości.
p.A.Pękała – Komendant Policji – w ramach wyjaśnienia nadmieniła, że nie ma wpływu na
dyslokalizację służb policjantów ruchu drogowego, zarządza nimi dyżurny Komendy
Powiatowej Policji lub naczelnik ruchu drogowego.
Odnosząc się do sprawy mandatów nakładanych na mieszkańców przekraczających ulicę
w miejscu do tego nie wyznaczonym stwierdziła, że każdy policjant jest suwerenny w swojej
decyzji, co do tego czy pouczy czy wystawi mandat.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został dostarczony wraz
z materiałami i zawiadomieniem o zwołaniu sesji, jak również ta tematyka była przedmiotem
obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej, po czym zwróciła się o zabranie głosu przez
Przewodniczącą tej Komisji.
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Radna p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej – poinformowała, że
projekt tej uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 12.06.2015r. i uzyskał
pozytywną opinię Komisji Budżetowej.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś uwagi, pytania co do tego
punktu?”
Wobec braku pytań i uwag, 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 podjęła Uchwałę Nr IX/69/2015 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2014 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że w tym zakresie jest wniosek Komisji Rewizyjnej, po
czym poprosiła Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.
Radny p.J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – odczytał protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 28 maja 2015r. oraz uchwałę Komisji w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna za 2014 rok.
Następnie p.J.Matoga odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Uchwała RIO w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowił
pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
W dalszej kolejności p.J.Matoga wyjaśnił zasady udzielania absolutorium, stwierdzając, że
„niestety absolutorium udzielamy za cyfry, udzielamy go za wykonanie budżetu, nie udzielamy
go za trafność i zasadność wykonania tego budżetu.
Gdybyśmy oceniali trafność i zasadność wykonania tego budżetu, to zapewne zagłosowałbym
przeciwko, natomiast ustawa nie przewiduje takiej możliwości; my oceniamy cyfry
i wykonanie tego budżetu”.
Radny p.B.Piątkowski – jako członek Komisji Rewizyjnej – dodając do słów
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odniósł się aspektu prawnego udzielania absolutorium
za wykonanie budżetu, uważając, że do kwestii trafności i zasadności podejmowania decyzji
przy rozliczeniach należy dodać i wziąć pod uwagę także kryteria takie jak: racjonalność przy
podejmowaniu decyzji np. rewitalizacyjnych, gospodarność i sensowność. Jako mieszkaniec
Rynku wypowiedział się w aspekcie rewitalizacyjnym Rynku. Zwrócił uwagę na to, że
w pierwszych planach, które były przedstawione mieszkańcom Rynku, Rynek miał wyglądać
zupełnie inaczej. Stwierdził, że wykonanie zostało zrobione w sposób odrębny od planu
i założeń koncepcyjnych.
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Zwrócił też uwagę na kryterium słuszności decyzji i sensowności przy rewitalizacji terenów
komunalnych, wskazując na jej brak w odniesieniu do tego, że parkingi przy galeriach są
utrzymywane na koszt podatnika. Nadmienił też, że można doszukiwać się niedociągnięć przy
rewitalizacji parku miejskiego, ale w ocenie Radnego p.B.Piątkowskiego ta rewitalizacja jest
wykonana najlepiej z tych pozostałych.
Na koniec stwierdził, że co do absolutorium decyzję i opinię wydali już mieszkańcy
w listopadzie 2014 roku.
p.M.Baran – Sekretarz Miasta – przypomniał na marginesie, że rewitalizacja skończyła się
przed 2014 r., więc jej ocena nie dotyczy tematu absolutorium.
Radny p.B.Piątkowski ad vocem – poinformował, że chodziło Mu o przekazanie całości sensu
i słuszności decyzji podejmowanych w poprzednich latach. Uważa, że nie do końca pieniądze
podatników zostały wydane gospodarnie i z korzyścią dla mieszkańców.
Z kolei p.Burmistrz Miasta odnosząc się do sprawy powiedział, że poruszenie sprawy
zastrzeżeń do rewitalizacji przy udzielaniu absolutorium jest jak najbardziej zasadne, bo skutki
finansowe są na 10 lat do przodu w postaci kredytu, które Miasto musi spłacić, a efektu nie ma,
nie mówiąc o innych obciążeniach np. utrzymania parkingów przy galeriach.
Radna p.J.Flig – zwróciła się z zapytaniem: „ile wynosi roczna obsługa kredytów, które
zaciągnęliśmy m.in. na rewitalizację?”.
Dodała także, że „zostajemy z długiem i bez możliwości inwestycyjnych i pewnie
kredytowych”, po czym zwróciła się z zapytaniem o wysokość zadłużenia Miasta „jakie to
zadłużenie jest wielkie, jakie są roczne koszty obsługi kredytu i jak to wygląda w tej chwili”?
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – przedstawiła wielkość zadłużenia zgodnie z projektem
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta. Koszty obsługi długu w tym
roku: planowany 322.700,00zł. w kolejnych latach koszt ten wynosi odpowiednio:
316.350,00zł. i 267.350,00zł. Na koniec 2014 roku zadłużenie miasta wynosiło 5,9 mln zł,
obecnie na dzień dzisiejszy 5,6 mln zł.
Przewodnicząca Rady – przez jaki okres Miasto będzie borykać się z takimi obciążeniami?
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – odpowiedziała, że do 2025 jest rozpisany kredyt zg z WPF
(wieloletnią prognozą finansową).
p.A.Sasal – nadmieniła, że w zasadzie to Pan Burmistrz nie odpowiada za obecną sytuację
finansową miasta, po czym podzieliła się refleksją w kwestii zadłużenia miasta. Uważa, że
chociaż zadłużenie miasta nie przekracza 60% skali dochodów miasta, to jednak jest to
zadłużenie bardzo wysokie, ponieważ w żaden sposób nie przedkłada się na inwestycje
potrzebne mieszkańcom. Uważa, że spłacamy dług za nietrafione inwestycje - nie wszystkie ale
większość, zwłaszcza te, które zostały wcześniej wymienione, a które pochłonęły milionowe
kwoty, a najpilniejsze potrzeby jak np. problem wody, nie zostały rozwiązane.
Zwróciła uwagę na to, że jest ostatnie rozdanie środków unijnych i chcąc mieć udział własny
w realizacji jakichkolwiek inwestycji stajemy przed oto takim problemem: „majątek miasta
wyprzedany, zdolność kredytowa miasta niewielka, więc na pewno będziemy się borykać
z problemami przy zabezpieczeniu własnych środków.”
Na koniec podkreśliła, że jest pełna szacunku dla nowego burmistrza miasta, który w przeciągu
pół roku swoich rządów zrealizował bardzo wiele, zabrał się za najpilniejsze inwestycje
potrzebne mieszkańcom, angażuje się osobiście w każdą z nich, każdy szczegół konsultuje
z mieszkańcami i osobiście nadzoruje prace od początku do końca i jest ciągle w kontakcie
z mieszkańcami.
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Poprawka do protokołu:
P. Sasal stwierdziła, że jest to burmistrz, a przede wszystkim człowiek, któremu
możemy bez obaw powierzyć losy naszej małej ojczyzny, dlatego udziela absolutorium
Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna P. mgr Józefowi Kowalczykowi, dając mu tym
samym zielone światło do dalszej pracy dla dobra mieszkańców naszego miasta.
(ta poprawka do protokołu została zgłoszona i przyjęta na sesji w dn. 20.08.2015r.)
Radny p.J.Stożek – podał przykład śmieci, stwierdzając, że można było zniżyć cenę za śmieci
jak „przyszedł nowy burmistrz” choć mieszkańców ani nie przybyło ani nie ubyło, a w tamtej
kadencji się nie dało.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały, prowadząca obrady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
IX/70/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwy.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady, przystępując do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad, tj:
Ad.10. Wyrażenie opinii w przedmiocie użyczenia gruntu pod oczyszczalnią ścieków na
rzecz Spółki „Górna Raba”.
Burmistrz Miasta poinformował, że do Urzędu Miasta wpłynął wniosek Spółki „Górna Raba”
w sprawie odsprzedaży części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Sprawa była szeroko omawiana na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej. Do tej pory grunt ten jest użyczony na rzecz ZGDGR na okres 30 lat, lecz
Związek Gmin jest w likwidacji i Zarząd Związku uzależnia zakończenie likwidacji Związku
od uregulowania spraw własnościowych.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że teren od drogi w kierunku Zarąbek, aż za reaktor byłby
użyczony Spółce „Górna Raba”. Od strony Mszanki 2 ha terenu przeszłoby z powrotem do
Miasta oraz działka przed ogrodzeniem między ul.Krakowską, a ogrodzeniem oczyszczalni
ścieków.
Na koniec Burmistrz Miasta poprosił o pytania.
Burmistrz Miasta nadmienił też, że nie wie dlaczego ten temat nie był wcześniej załatwiony
i dlaczego nie doszło do porozumienia.
Radny p.J.Wardyński odpowiedział, że w poprzedniej kadencji była mowa nie o użyczeniu,
a bezpłatnym przekazaniu gruntu, na co Rada nie wyraziła zgody.
Była też mowa o aporcie, a wg twierdzenia p.J.Kowalczyka-Burmistrza Miasta aport nic nie
daje, bo założenia są takie, że całość wypracowanego zysku ma być zainwestowana w sieć
kanalizacyjną, a na terenie miasta są olbrzymie potrzeby w tym zakresie (ul.Spadochroniarzy,
Słoneczna, nie mówiąc o ul.Zarabie, Zakopiańskiej, Krupciówce, czy też remoncie kolektorów
w kierunku Słomki, który to remont jest niezbędny).
Radny p.J.Stożek – Pan Duchnik wystąpił o sprzedaż, a w uchwale jest użyczenie, czy Pan
Duchnik zapoznał się z projektem uchwały?
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Burmistrz Miasta odpowiedział, że to nie jest sprawa tego tygodnia. Sprawa jest dyskutowana
dłużej i wyraźnie było powiedziane, że nie ma mowy o aporcie, o sprzedaży, że możliwe jest
tylko użyczenie. Zgodzili się i na 100% przyjmą użyczenie. To pozwoli im zlikwidować
Związek Gmin.
Następnie p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta przedstawił opinię Komisji, która na posiedzeniu w dniu
19.06.2015r. pozytywnie zaopiniowała przekazanie gruntu w użyczenie na rzecz Spółki „Górna
Raba”, na okres 30 lat.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, po czym poddała go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
IX/71/2015 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie
nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.11. 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 przedstawiła szczegółowo zmiany w poszczególnych działach
i 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.
Po omówieniu projektów uchwał p.Skarbnik zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska Komisji
Budżetowo-Gospodarczej.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że obie te
uchwały były przedmiotem obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 19.06.2015r 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.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
IX/72/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów
i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.12. 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 przystąpiła do odczytania projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
IX/73/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2015 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu
realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok
szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich
szans edukacyjnych zamieszkujących Miasto Mszana Dolna”.
p.S.Kogut – kierownik MOPS w Mszanie Dolnej – przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały. Projekt łączy się z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą w
sprawie przyjęcia regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu
dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ nie
przekraczających kryterium dochodowego 150% z ustawy o pomocy społecznej.
Z zapisów regulaminu wynika, że niezbędnym warunkiem uzyskania dotacji jest uchwalenie
programu osłonowego.
Sprawa była dyskutowana na Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych
oraz Komisji Oświaty.
W dalszej kolejności kierownik MOPS przedstawiła zmienione zapisy w uchwale (w § 6 pkt 4
projektu uchwały – zmienione zdanie).
Wobec rozbieżności pomiędzy pierwszą wersją projektu uchwały, którą to wersję otrzymali
radni, a wersją poprawioną, Przewodnicząca Rady zwróciła się do pani Kierownik
o porównanie obu tych wersji i przeanalizowanie różnic w zapisach.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady za zgodą Rady przystąpiła do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad, stwierdzając, że do tego punktu powróci po przeanalizowaniu
projektów.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości (dz.ewid.
4316/26) położonej przy ul.Starowiejskiej, stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal - Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu
uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że
projekt tej uchwały został Radnym dostarczony razem z materiałami na poprzednią sesję.
Wówczas (na poprzedniej sesji) punkt ten został skreślony z porządku obrad.
Burmistrz Miasta nadmienił, że temat ten był poddany pod konsultację podczas ostatniego
spotkania z mieszkańcami w Miejskim Ośrodku Kultury.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta poinformował, że Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o zbyciu tej działki
w trybie przetargowym.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za” , 0 – „przeciw” i 2 –
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr IX/74/2015 w sprawie zbycia zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
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Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Po zrealizowaniu powyższego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady powróciła
do rozpatrywania punktu 13.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że z porównania tych wersji wynika, że różnica jest
tylko w § 6, ale merytorycznie ten punkt się nie zmienia. W dalszej kolejności Przewodnicząca
Rady odczytała prawidłowe brzmienie zapisu § 6 załącznika do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady zasygnalizowała też zmianę w zakresie podstawy prawnej (zmiana
numeru i dnia podjęcia uchwały Zarządu Woj.Małopolskiego) – zaznaczając, że nie ma tu
zmiany merytorycznej, po czym odczytała też treść § 3 zgodnie z tym projektem uchwały.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie tego projektu uchwały, który będzie głosowany.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
IX/75/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu
„Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla
uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
zamieszkujących Miasto Mszana Dolna”.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Mieście Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że jest to temat z poprzedniej sesji i nowy projekt uchwały
radni otrzymali w materiałach wraz zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym poprosiła
o zabranie głosu panią kierownik MOPS.
p.S.Kogut – kierownik MOPS w Mszanie Dolnej omówiła i odczytała zgodnie z nowym
projektem finalne brzmienie zapisów związanych z finansowaniem i realizacją przez szkoły
i przedszkola zadania w zakresie wymiany międzypokoleniowej, do których to zapisów na
poprzedniej sesji wniesiono uwagi.
Nowy projekt zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście
Mszana Dolna był omawiany również na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Profilaktyki
Uzależnień i Spraw Socjalnych oraz Komisji Oświaty i Kultury.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, 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
IX/76/2015 w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Mieście Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad.15a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawił p.Burmistrz Miasta, który poinformował, że przystąpienie do
zmian w planie dotyczy zmiany przeznaczenia terenu (przy ul.Spadochroniarzy) na którym
wykonane są studnie i nakładają się one na planowaną drogę w starym planie.
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Burmistrz Miasta zaznaczył, że po dokonaniu tych zmian jeszcze w tym roku planowane jest
również uzyskanie pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody, aby można było
w przyszłym roku wystąpić przez Wojewodę do Ministerstwa o dotację na drugą stację
uzdatniania wody.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie
stanowiska Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta poinformował, że Komisja wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
IX/77/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji.
Ad.15b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
p.M.Magierski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przedstawił opinię Komisji. Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji
Budżetowej.
Wiceprzewodnicząca Rady p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
poinformowała, że Komisja w dniu 19.06.2015r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała te
zmiany.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
jakieś pytania co do tego punktu?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Wiceprzewodniczącej
Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
IX/78/2015 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu z sesji.
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Ad. 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► sprawa ulicy Słowackiego – ta ulica jest ulicą dwukierunkową i stała się ulicą ruchliwą
i niebezpieczną, a stan tej drogi jest fatalny – jak powiedział Pan Burmistrz. Stwierdził, że
samo łatanie dziur nie rozwiązuje problemu i droga ta musi być przebudowana, jeżeli nie
w tym roku to w przyszłym (podając, że jest wydatek rzędu ok.500tys.zł). Jeżeli chodzi
o pozostałe drogi – to na pewno (droga na Krupciówce, do Sutora - te drogi są najpilniejsze).
► studzienki – kwestia przetkania – Burmistrz Miasta polecił p.Michałowi Baranowi, który
zastępuje Pana Dula – Dyrektora ZGK wpisanie tych czynności do wykonania.
► ul.Kopernika – trzeba wyznaczyć dodatkowe przejście, żeby nie było tych karań mandatami.
Trzeba się zastanowić w którym miejscu to przejście.
► toalety w parku – Burmistrz Miasta powiedział, że rozmawiał już z p.dyr. Przedszkola, czy
nie dałoby się toalet (tych plastikowych) podłączyć do studzienki k/Przedszkola. Przedszkola
nie ma bowiem jak otworzyć w dni wolne od pracy, żeby tam korzystać z toalet.
Tabliczkę informacyjną można zrobić, ale matki zgłaszały, że z dziećmi nie zdążają dobiec do
toalet, które są po drugiej stronie parku (ok.5 min.).
Na koniec Burmistrz Miasta poinformował o sprawach problemowych, trudnych do
rozwiązania, takich jak:
1) osuwiska w rejonie ul.Spadochroniarzy w zakresie domów indywidualnych.
2) dotarcia do pomocy finansowej dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
Ad. 17. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie od
ostatniej sesji – podając od kogo wpłynęło pismo i jego główną tematykę - zg
z rejestrem pism.
Następnie odczytała pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych adresowane do Radnych
a dotyczące ławników.
Ad.18. Wolne wnioski.
W tej części radny p.S.Antosz odniósł się do projektów uchwał przedkładanych przez MOPS.
Ad.19. Zamknięcie obrad IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Obradom przewodniczyła:
……………………………………
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