Protokół Nr XIII/2015
z XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
27 listopada 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. 10.00 do godz. 13.00.
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: p.Janusz Matoga, p.Jan Szynalik.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XIII 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 wiążących uchwał.
Poinformowała również, że porządek obrad został Radnym doręczony wraz z zawiadomieniem
o zwołaniu sesji, po czym przedstawiła jego kolejność, zgodnie z zawiadomieniem, które stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji trzech punktów, po czym odczytała jego treść.
Wniosek dotyczy wprowadzenia następujących projektów uchwał:
1) w sprawie zawarcia porozumienia między Miastem Mszana Dolna, a Gminą Mszana Dolna w
zakresie zapewnienia dowozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w
Rabce-Zdroju dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Mszana Dolna.
2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
3) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Gorczańskie
Wody Termalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiany umowy Spółki
i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji w/w projektów
uchwał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała kolejno pod głosowanie wprowadzenie projektów
uchwał wyszczególnionych we wniosku Burmistrza Miasta.
1. Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia między Miastem Mszana Dolna, a Gminą Mszana Dolna w zakresie zapewnienia
dowozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rabce-Zdroju dziecka
niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Mszana Dolna.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za” (jednogłośnie) 0 - „przeciw”,
0 - „wstrzymujących się” przyjęła wniosek o wprowadzenie w/w projektu uchwały do
porządku obrad, jako punktu 15a.
2. Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za” (jednogłośnie) 0 - „przeciw”,
0 - „wstrzymujących się” przyjęła wniosek o wprowadzenie w/w projektu uchwały do
porządku obrad, jako punktu 15b.
3. Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Gorczańskie Wody Termalne” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiany umowy Spółki i objęcia udziałów
w podwyższonym kapitale.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za” (jednogłośnie) 0 - „przeciw”,
0 - „wstrzymujących się” przyjęła wniosek o wprowadzenie w/w projektu uchwały do
porządku obrad, jako punktu 6a.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem Miasta złożyli gratulacje Panu
Dariuszowi Urbanikowi – nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Limanowej
z okazji objęcia tej funkcji.
Przewodnicząca Rady, Burmistrz Miasta oraz Komendant Policji złożyli deklaracje
o wzajemnej dobrej współpracy.
Przy tej okazji Komendant nadmienił, że o codziennych problemach będą rozmawiać jeszcze
niejednokrotnie, ale co Mu się rzuciło w oczy to stan zagrożenia pieszych na drogach
i dlatego niezwłocznie podejmie działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa
pieszych. Szczegóły w tym temacie będą uzgadniane.
Ad.2. Wręczenie nagrody za szczególne osiągnięcia
Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem Miasta złożyli gratulacje
i wyrazy uznania dla Pani B.Ogiela za talent i wyjątkowe osiągnięcia wokalne w konkursach
oraz festiwalach ogólnopolskich jak i międzynarodowych.
Pan Burmistrz z Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą Rady złożyli również życzenia dalszych
tak wspaniałych sukcesów i osiągnięć.
Ad.3. Przyjęcie protokołu nr XII/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół nr XII/2015 z sesji Rady Miasta
tradycyjnie 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 XII/2015 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XII/2015 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – przedstawił ważniejsze sprawy, którymi zajmował się od
ostatniej sesji. Są to:
– sprawy kontynuacji budowy stacji uzdatniania wody, w szczególności uregulowania stanu
prawnego nieruchomości na której został wykonany odwiert studni dodatkowej zasilającej tą
stację.
Prace na stacji uzdatniania przebiegają terminowo i w miesiącu grudniu stacja powinna „ruszyć”.
Zostały już rozpoczęte prace eksploatacyjne (czyszczące) przed uruchomieniem stacji.
Również sprawy finansowe zostały prawie w całości załatwione. Jest podpisana umowa
z Wojewodą na dofinansowanie na kwotę 5.770.000,00 zł.
W przyszłym tygodniu będzie podpisana umowa na otrzymaną z WFOŚ dotację na prawie
550tys.zł.
– kontynuacja przygotowania dokumentacji na przebudowę klatki schodowej w Miejskim
Przedszkolu Nr 1, która była prezentowana na poprzedniej sesji. Koncepcja przebudowy została
wysłana do Straży Pożarnej w Limanowej. Dokumentacja ma być również uzgodniona
z Sanepidem.
– sprawa rozstrzygnięcia przetargu na odśnieżanie zimowe. Wykonawcą jest p.K.Dudzik.
Na koniec Pan Burmistrz wspomniał o wyjeździe do konserwatora zabytków w Nowym Sączu
w sprawie skargi wniesionej przez jednego z mieszkańców na usytuowanie siłowni w parku
miejskim. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania.
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
brak
Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.Stożek
– w imieniu mieszkańców ulicy Spadochroniarzy podziękował za
zamontowanie progów zwalniających wyrażając nadzieję, że wpłynie to na poprawę
bezpieczeństwa, a szczególnie bezpieczeństwa pieszych.
Następnie zwrócił się z prośbą o podanie numeru telefonu do pana K.Dudzika, a także
zaproponował by jeszcze w tym roku (jeśli jest taka możliwość) zakupić opaski odblaskowe
(1000szt. po cenie 0,95zł/szt.) dla mieszkańców celem poprawy ich bezpieczeństwa.
Radna p.S.Dziadkowiec – ponowiła prośbę o zamontowanie lampy pomiędzy „Aleksandrą”
a Panem Szarkiem – wyjaśniając, że wieczorem jest tam ciemno i niebezpiecznie.
Radna p.A.Sasal – zwróciła się z prośbą o sprecyzowanie, czy teren koło galerii – czy to jest
ciąg pieszych (chodnik) czy droga dla samochodów, które tamtędy przejeżdżają i w wyniku
czego niszczeje nawierzchnia.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z prośbą o poprawienie „zapadniętych” płytek w chodniku
prowadzącym do szkoły nr 1.
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Ad.6a.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki „Gorczańskie Wody Termalne” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zmiany umowy Spółki i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że projekt był
przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 20 listopada 2015r. Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Następnie Pani A.Sasal w związku z prośbą Przewodniczącej Rady odczytała projekt uchwały.
Burmistrz Miasta przedstawił natomiast, że temat był szeroko dyskutowany na Komisjach.
Nadmienił, że Miasto miało do tej pory udziałów na kwotę 17 500 zł. Dodał, że: „uzupełniamy
może niewielką kwotą, ale uzupełniamy na tyle, na ile nas stać. Kiedyś Miasto przystąpiło do tej
Spółki to uważam, że jest zasadne uzupełnienie przynajmniej częściowe tych udziałów.”
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań i zgłaszanie swoich
spostrzeżeń.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/111/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Gorczańskie Wody Termalne” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiany umowy Spółki i objęcia udziałów
w podwyższonym kapitale.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do projektu tej uchwały (który otrzymali Radni) są
pewne zmiany, po czym zwróciła się z prośbą do Pani A.Sasal – Przewodniczącej Komisji
Budżetowo-Gospodarczej o ich przedstawienie i omówienie.
Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawiła, że do §2
dodano ust.3, który związany jest z uchwałą, która przed chwilą została podjęta, czyli uchwałą
o wyrażeniu zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki „Gorczańskie Wody Termalne”
i chodzi tu o kwotę 32 500 zł , po czym odczytała treść ust.3.
Następnie poinformowała, że projekt tej uchwały w obecnym kształcie był przedmiotem
posiedzenia Komisji w dniu 26 listopada 2015r. i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Budżetowej.
Następnie Przewodnicząca Rady w uzupełnieniu dodała, że załącznik nr 2.2 uszczegóławia plan
wydatków majątkowych i wprowadza zmianę tj. zwiększenie wydatków o kwotę 15tys.zł na
zakup nowego pieca w Miejskim Przedszkolu nr 1, ponieważ zepsuł się tam piec i obecnie
przedszkole korzysta z ogrzewania olejowego.
Burmistrz Miasta dodał, że wprowadzamy wydatki dotyczące zakupu pieca. Piec, który był
zepsuł się, a serwisant stwierdził, że nie ma możliwości jego naprawy bo piec ma już ponad 10
lat i w związku z tym zapadła decyzja o zakupie nowego pieca.
Przy tej okazji Pan Burmistrz zaznaczył, że ciągłość pracy Przedszkola jest zachowana,
zakupione zostały piecyki olejowe, a dzisiaj jest montowany nowy piec w Przedszkolu.
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W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i zadawanie pytań.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się do p.A.Sasal Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, prowadząca obrady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/112/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2015 -2025.
Przewodnicząca Rady Miasta wyjaśniła, że w ślad za zmianami w uchwale budżetowej „idzie
też” uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się o przedstawienie stanowiska Komisji BudżetowoGospodarczej jak również o odczytanie projektu uchwały.
Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że projekt był
przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 20 oraz 26 listopada 2015r. Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Pani A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały,
a Przewodnicząca Rady – Pani A.Modrzejewska-Potaczek poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/113/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2015 -2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk przedstawił, że jeżeli chodzi o sprawy stawek podatkowych
na rok 2016 to generalnie one się nie zmieniają w stosunku do roku bieżącego, za wyjątkiem
zwolnień, które obowiązywały w roku 2015.
Dotyczy to szczególnie spraw związanych z podatkami od Spółki „Górna Raba” prowadzącej
oczyszczalnię na terenie Miasta.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Miasto od początku zwalniało Spółkę z podatku od nieruchomości.
Skutki finansowe tych zwolnień wynosiły 340tys.zł rocznie. W związku z wprowadzonymi
zwolnieniami, Miasto traciło na subwencji ogólnej drugie tyle.
Jak powiedział Pan Burmistrz : „doszliśmy więc do wniosku, że nie możemy w takiej wysokości
tracić, ponieważ jest to znaczny uszczerbek w budżecie Miasta.
Spółka „Górna Raba” ma dobre wyniki finansowe, a nawet za dobre skoro nadpłaca podatek
dochodowy na wskutek nie amortyzowania majątku trwałego. Skoro Spółka „Górna Raba” ma na
nadpłatę podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, to dlaczego ma być zwolniona
w mieście.
A ponadto kolejny argument jest taki, że zmieniły się również przepisy Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. i istnieje możliwość zwolnienia m.in. tejże Spółki z podatku
od nieruchomości, jeżeli ta Spółka będzie inwestować na terenie Miasta, a nam dokładnie o to
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chodzi. Mamy nie skanalizowane obszary w mieście w znacznym zakresie, jak chociażby
ul.Spadochroniarzy, Słoneczna, Zarabie, Zakopiańska, Ogrodowa, Pańskie.
Chcemy, aby ta Spółka zaczęła inwestować. My zwolnimy Spółkę Raba z podatku, jeżeli Spółka
zacznie inwestować. Do tej pory praktycznie była przerwa w inwestowaniu przez Spółkę „Górna
Raba” i pewna część środków lądowała na lokatach bankowych. Ale to nie o to chodzi.
Pan Burmistrz nadmienił, że wie, że znajdą się tacy ideolodzy, którzy ogłoszą, że to będzie
rzutować na podwyżkę cen ścieków, ale poprzez media chciałby uspokoić mieszkańców, że nic
takiego nie grozi, bo po pierwsze stawki za ścieki na rok przyszły są już ustalone, po drugie
mamy instrumenty aby w razie jakiś ruchów cenowych z tegoż podatku dofinansować do cen
ścieków. Spółka Raba wymaga wielu zmian organizacyjnych, które ciągną się od dłuższego
czasu wspólnie ze Związkiem Gmin, który nie może być jakoś zlikwidowany. Jest likwidowany
od dwóch lat i nie ma należności ani zobowiązań, ale likwidacja się nie kończy bo są tam jakieś
sprawy personalne.
Myśmy wystąpili, aby powstała jedna spółka składająca się z 5-ciu Gmin, a więc: Miasta Mszana
Dolna, Gminy Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź, Lubień i Wiśniowa i na bazie dwóch
oczyszczalni, które są w obrębie działania założyć jedną spółkę i rozliczać się w tym układzie.
Gminy takie, które należą w tej chwili do Spółki „Raba” takie jak: Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia
mają odrębne oczyszczalnie i są zainteresowane tym, aby się usamodzielnić i rozliczać się
z mieszkańcami u siebie.”
Pan Burmistrz na koniec dodał, że to by było chyba najwłaściwsze rozwiązanie, aby ten jakiś
nieład organizacyjny był do końca doprowadzony i rozliczenia finansowe były czytelne.
Pan Burmistrz podkreślił również, że nas nie stać na to, żeby w sumie tracić 700tys.zł rocznie,
a to jest bardzo poważna kwota, zaznaczył, jeżeli Spółka „Górna Raba” będzie inwestować
w kanalizację w mieście nie ma żadnych przeszkód, aby była zwolniona z podatku, a uchwała
zmieniająca stawki podatkowe w tym zakresie ma tylko dopingować Zarząd Spółki Raba do
takich działań, jakich Miasto oczekuje.
Innych istotnych zmian tutaj nie ma.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Pytań nie zgłoszono, natomiast Pani A.Sasal poinformowała, że 29.01.2015r. grupa radnych
zwróciła się do Pana Burmistrza o udostępnienie informacji na temat zwolnień z podatku od
nieruchomości za lata 2006-2014 z dokładnym wyszczególnieniem kwot oraz podmiotów,
którym takich zwolnień udzielono. W poprzedniej kadencji Rady Miasta, radni zwracali się
z taką samą prośbą do Burmistrza Miasta, który nie udzielił informacji w tej sprawie
uzasadniając swoją decyzję tajemnicą handlową.
P.A.Sasal odczytała wniosek w tej sprawie, po czym nadmieniła, że od Pana Burmistrza taki
wykaz coroczny otrzymali i jeśli ktoś z pozostałych radnych bądź z przedstawicieli mediów
byłby zainteresowany to jest on do wglądu.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie stanowiska Komisji BudżetowoGospodarczej łącznie do punktu 9 i 10, a następnie o odczytanie projektu uchwały.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że jest
pozytywna opinia Komisji w sprawie obydwu tych projektów uchwał.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, że oba te projekty uchwał radni
otrzymali w materiałach i co do punktu 9 projekt uchwały jest taki jaki radni otrzymali
w materiałach.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/114/2015 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2008 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od
nieruchomości.
Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że projekt ten był już również przez Pana Burmistrza
omawiany, po czym zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania co do tego projektu
uchwały”.
Wobec ich braku, poprosiła p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu
uchwały i przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej wyjaśniła, dlaczego skreśla się
w projekcie uchwały wyrazy „i oświaty” w temacie zwolnień w podatku. Wg opinii mec
p.M.Panka przedstawionej na posiedzeniu Komisji w świetle nowych przepisów, nowej ustawy
o Prawie podatkowym budynki, obiekty związane z oświatą z ustawy są zwolnione z podatku od
nieruchomości, więc nie jest zasadne umieszczanie tego w uchwale Rady Miasta.
Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie tego projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 -„wstrzymujących
się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/115/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2008
Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.
p.M.Grzybacz – poinformowała, że zmianą w tym projekcie jest tylko to, że przy określeniu
stawek dla autobusów została zmieniona, a wynikająca z ustawy, liczba miejsc do siedzenia.
Przedtem w przedziale gdzie było 30 miejsc i powyżej teraz jest do 22 i powyżej.
Ponadto przy ciągnikach siodłowych i przyczepach o 3 osiach zostało dodane słowo „i więcej” –
ta zmiana również wynika z ustawy. Stawki natomiast pozostały bez zmian.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały radni
otrzymali w materiałach i zwróciła się do radnych z zapytaniem o potrzebę odczytywania
projektu tej uchwały.
Radni stwierdzili, że nie ma potrzeby jej odczytywania, wobec czego Przewodnicząca obrad
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/116/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
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Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Burmistrz Miasta – przypomniał, że jeśli chodzi o opłatę targową to chcieliśmy dokonać
pewnych zwolnień. Dotyczy to sprzedaży na kiermaszach, imprezach organizowanych
i współfinansowanych przez Miasto Mszana Dolna.
Rozpoczęliśmy jak gdyby aktywizować działalność naszego targowiska w różnej formie
i przewidujemy w trakcie roku organizację takich imprez jakich namiastka była w tym roku
i trudno by było wtedy wprowadzać opłaty, bo to będzie zniechęcać uczestników w tychże
imprezach, dlatego to zwolnienie jest wprowadzone.
Wprowadzona została też sprzedaż staroci w soboty i do tej pory do końca nie było uregulowane
to zwolnienie z opłaty za sprzedaż staroci – chcemy to doprecyzować, żeby z tego tytułu nie
pobierać w tym dniu opłat. Generalnie pozostałe stawki nie ulegają zmianie.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że w odniesieniu do
projektu uchwały, który znajduje się w materiałach jest pewna różnica wynikająca z ustaleń
dokonanych na Komisji Budżetowo-Gospodarczej, po czym zwróciła się z prośbą do
Przewodniczącej Komisji Budżetowo-Gopspodarczej o przedstawienie stanowiska Komisji, jak
również omówienia skąd wzięły się te zmiany i na czym one polegają.
p.A.Sasal – wyjaśniła, że zmiany zaopiniowane przez Komisję Budżetową dotyczą §4 pkt 2)
projektu uchwały. Komisja uznała, że należy dać większą autonomię mieszkańcom i nie
wyszczególniać czym mogą handlować na targu staroci i Komisja zaproponowała ten pkt 2)
w brzmieniu: po słowie „rzeczy używane (targ staroci)” ma być kropka. Skreśla się całkowicie
ust.2 mówiący o tym, że „zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 2) nie dotyczy sprzedaży
używanej odzieży, obuwia, pojazdów oraz sprzedaży w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej”. Wynika to ze zdania Komisji, że należy dać autonomię mieszkańcom, jeżeli chcą
sobie sprzedać swoją używaną odzież, czy obuwie, to nie będziemy ich ograniczać, natomiast
czy jest to sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, to będzie to weryfikować Straż Miejska
na miejscu.
Na koniec p.A.Sasal zwróciła się o zadawanie pytań.
Nadmieniła również, że na Komisji obecni byli prawie wszyscy Radni.
Burmistrz Miasta – to zwolnienie budziło pewne kontrowersje, szczególnie w zakresie sprzedaży
odzieży używanej w soboty. Pojawiło się wiele osób handlujących odzieżą używaną nie
koniecznie ze swoich zapasów, tylko te osoby, które na co dzień utrzymują się ze sprzedaży
odzieży używanej.
Ale po dłuższej dyskusji doszliśmy do wniosku, że należy tylko uporządkować targowisko w ten
sposób, żeby jeden pasaż był wydzielony stricte na starocie, czyli od strony ul.Orkana będzie
typowo targ staroci, natomiast jeśli ktoś będzie chciał sprzedawać odzież używaną, to w innym
rzędzie z boku od strony rzeki.
p.Jan Stożek – zwrócił się z zapytaniem odnośnie pkt-u 2) gdzie napisane jest o sprzedaży
w soboty. Radny zwrócił się z zapytaniem, a co ze sprzedażą w niedziele, np. podczas imprez
(jak np.Dni Mszany Dolnej, itp.).
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że gdyby taka sytuacja się pojawiła, to wtedy zastosowanie
będzie miał zapis pkt 1, który nie ma czasowego określenia, ale jeśli chodzi tylko o targ staroci,
taki jak my mamy, to uchwała dopuszcza tylko w soboty ten targ staroci i te zwolnienia.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „czy są jeszcze jakieś pytania”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały.
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Po odczytaniu projektu uchwały p.M.Panek – radca prawny UM zgłosił poprawkę - aby
w projekcie uchwały oddzielnie zdefiniować pojęcie targowiska miejskiego.
Podczas dyskusji w temacie, w którym miejscu ma być ta definicja, Przewodnicząca Rady
podkreśliła, że zmiana ta nie wpływa na merytorykę uchwały i jest to tylko kwestia tego, czy
zapisać to wyżej, czy niżej.
Po dyskusji, ostatecznie ustalono, że będzie ona zapisana w §2 ust.2, a bieżący zapis §2
otrzymuje numerację §2 ust.1.
Następnie Przewodnicząca obrad podsumowała i przedstawiła zapisy poszczególnych
paragrafów projektu uchwały, po czym poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/117/2015 w sprawie opłaty targowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały znajduje się w materiałach i do tego
projektu nie wprowadzano żadnych zmian, po czym zwróciła się o jego przedstawienie.
p.M.Grzybacz – poinformowała, że wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych są
dostosowaniem do zmiany przepisów ustaw, po czym krótko nadmieniła o zakresie tych zmian.
Radny p.J.Stożek – zwrócił się z zapytaniem: „w jaki sposób formularze zostaną przesłane
podatnikom?”
p.M.Grzybacz – poinformowała, że do przedsiębiorców i osób prawnych wysyła listownie,
natomiast pozostałym można załączyć do nakazu płatniczego (by ograniczyć koszty), choć jak
też podkreśliła Pani M.Grzybacz, zmiana ta nie nakłada obowiązku by na nowo składać
formularze i deklaracje podatkowe. Natomiast nowi podatnicy na bieżąco będą składać
informacje i deklaracje na nowych wzorach.
Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad poinformowała, że projekt tej uchwały Radni otrzymali
w materiałach na sesję, w związku z czym zwróciła się do Radnych z zapytaniem o kwestię
pominięcia odczytywania treści projektu.
Wobec akceptacji i braku sprzeciwu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/118/2015 w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła 15 min.przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
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Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu
nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach na
sesję, po czym zwróciła się o przedstawienie projektu uchwały.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowlaczyk poinformował, że na poprzedniej sesji była podjęta uchwała
o nabyciu całej działki od Państwa Gacków pod studnię, przy stacji uzdatniania wody nad rzeką
Rabą.
Był podpisany protokół uzgodnień na kwotę 60tys.zł, po czym Państwo Gackowie podnieśli
cenę.
Po dyskusjach ustaliliśmy i zaproponowaliśmy, by kupić tylko część działki (za kwotę 6 tys.zł),
na której jest wywiercona studnia.
Została podpisana wstępna umowa kupna/sprzedaży.
Po podziale geodezyjnym zostanie sporządzony akt notarialny.
Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu
uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta - „opinia Komisji jest taka jak przedstawił Pan Burmistrz, że zdecydowaliśmy się
tylko i wyłącznie na zakup tej części działki, która jest niezbędna na funkcjonowanie
wywierconej studni”.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/119/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta
Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały również znajduje się
w materiałach, po czym zwróciła się z zapytaniem „czy są jakieś pytania, bądź uwagi co do tego
projektu”?
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Rady w związku z tym, iż główną częścią merytoryczną tej
uchwały jest program współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi
zwróciła się z zapytaniem o potrzebę jego odczytywania.
Radni zasugerowali, by odczytać samą treść uchwały bez programu.
Po jej odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/120/2015 w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.15a. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Miastem Mszana
Dolna, a Gminą Mszana Dolna w zakresie zapewnienia dowozu do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w
Rabce-Zdroju
dziecka
niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Mszana Dolna.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowlaczyk poinformował, że od miesiąca października dowozimy jedno
dziecko niepełnosprawne do Rabki i Wójt Gminy Mszana Dolna zwrócił się z prośbą byśmy
również dowozili dziecko niepełnosprawne z Jego Gminy, ponieważ On posiada jeden
samochód, który jest zaangażowany w tym samym czasie do dowozu dzieci na trasie do
Myślenic.
Porozumienie jest potrzebne formalnie do rozliczenia się po kosztach własnych.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, po czym poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/121/2015 w sprawie zawarcia porozumienia
między Miastem Mszana Dolna, a Gminą Mszana Dolna w zakresie zapewnienia dowozu do
Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w
Rabce-Zdroju
dziecka
niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.15b. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta
Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały również Radni otrzymali, po czym
zwróciła uwagę na poprawkę na str. 2 w §3 pkt 5) i pkt 6) projektu uchwały, gdzie podana jest
podstawa prawna, w tym m.in. art.14 ust.1, a w pkt 6) ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz.827).
Jest propozycja, żeby skreślić w tym zakresie tą podstawę prawną, gdyż był to przepis
przejściowy i aktualnie jest on bezprzedmiotowy.
Burmistrz Miasta – dodał, że „utrzymujemy na dotychczasowym poziomie dofinansowanie
przedszkoli niepublicznych, ponieważ na tyle nas finansowo stać, nie jesteśmy w stanie dopłacać
w 100%”.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o potrzebę odczytywania projektu
uchwały. Wobec braku zgłoszeń takiej potrzeby, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie
nad projektem uchwały.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/122/2015 w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► w odniesieniu do spraw poruszonych przez radnego p.J.Stożka na początku sesji w punkcie
„Interpelacje i zapytania radnych” poinformował, że zamontowane zostały 4 progi
z oznakowaniem. Jest to koszt 18 tys.zł.
Następnie pan Burmistrz podał numer telefonu do p.K.Dudzika, który wygrał przetarg na
odśnieżanie, po czym zwrócił się do radnych z prośbą, aby w przypadku uznania potrzeby
interwencyjnego odśnieżania (tam gdzie nie ma codziennego odśnieżania) uzgadniali to
i informowali Go o takiej potrzebie.
► sprawa bezpieczeństwa na Zarabiu – jest to droga powiatowa. Wystąpiliśmy do Starostwa
Powiatowego, aby w przyszłym roku zrobić projekt i przystąpić do budowy chodnika na Zarabiu.
Jest to na etapie dyskusji. Jest propozycja, aby chodnik zaprojektować od mostu na Zarabiu do
lokalu P.P.Wójciaków, natomiast od tego odcinka do góry zrobić 1,5m dodatkowy pas
oznakowany, który byłoby łatwiej zrobić, gdyż ten odcinek jest zbyt stromy. Pas dodatkowy
mógłby być wykorzystywany również przez rowerzystów. Pan Burmistrz nadmienił, że będzie
jeszcze zasięgać opinii fachowców, czy to rozwiązanie jest właściwe.
► sprawa lamp – może za rzadko te lampy są w niektórych miejscach, osobiście zainteresuję się
i przejedziemy z elektrykami, żeby ustalić gdzie ewentualnie zamontować dodatkowe lampy.
► sprawa galerii i ciągu pieszego – Burmistrz Miasta powiedział, że nie wie, czy to jest ciąg
pieszy, czy droga dla samochodów – chodzi o tą przewiązkę między Rossmannem, Biedronką
itd. Burmistrz wyraził swoje zdanie na ten temat, po czym powiedział, że za bardzo innego
rozwiązania poza tym, które istnieje nie widzi, może poza jakimiś sprawami porządkowymi.
Zastanawia się tylko nad tym, czy między Rossmannem a Biedronką nie rozsunąć tam i nie
umożliwić wjazdu części samochodom, bo jest tam bardzo szeroka przestrzeń w ogóle nie
użytkowana ani przez pieszych ani przez kierowców, żeby ograniczyć parkowanie między jedną
drogą wjazdową, a drugą drogą wyjazdową w rejonie tychże galerii.
Podsumowując stwierdził, że w tej chwili mamy to co mamy, ani miejsca pod galeriami na
zaparkowanie, ani na bezpieczne przejście.
► sprawa chodnika zgłaszana przez Panią Przewodniczącą – Pan Burmistrz poinformował, że
zleci to błyskawicznie Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
Ad.17. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do Rady Miasta
w okresie między sesjami, tj.
- informacja oświatowa za rok 2014/2015,
- prośba Prokuratury Rejonowej w Limanowej o przesłanie uchwał podjętych przez Radę od
2009 roku (do kontroli),
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- projekt budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2016 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej,
- podziękowanie złożone przez Pana Świerka za pomoc w wykonaniu drogi.

Ad.18. Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady – Pani A.Modrzejewska-Potaczek w ramach przypomnienia zwróciła się z
prośbą o złożenie korekty oświadczenia majątkowego przez tych Radnych, którzy mieli
w oświadczeniach błędy rachunkowe. Przewodnicząca nadmieniła, że pomimo tego, iż były to
drobne „niedociągnięcia”, to niemniej prosiła by jednak te korekty złożyć.
Radny p.B.Surówka – poinformował, że w przyszłym tygodniu rusza montaż elementów
oświetleniowych (dekoracji świątecznych) po kapitalnym remoncie.
Radny p.R.Sitkowski – zwrócił się z zapytaniem odnośnie organizacji Mikołajków.
Radny p.J.Wardyński – poinformował, że utrzymana została akcja Mikołajkowa dla dzieci.
Będzie przygotowanych 200 paczek.
Przewodnicząca Rady złożyła podziękowanie tym Radnym, którzy włączyli się w akcję
Mikołajkową.
Wiceprzewodnicząca Rady – Pani A.Sasal podkreśliła wielkie zaangażowanie Radnego Pana
Jacka Wardyńskiego w akcję Mikołajkową, po czym poinformowała szczegółowo
o zaproszeniach kierowanych od Dyrektora Biblioteki Miejskiej do Radnych.
Na koniec zaś, Przewodnicząca Rady poinformowała o terminie i miejscu imprezy
Mikołajkowej.
Ad.19. Zamknięcie obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Obradom przewodniczył:
…………………………………
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