Protokół Nr XIV/2015
z XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
23 grudnia 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. 14.00 do godz. 15.00.
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, od punktu 3 porządku obrad 14
Radnych.
Nieobecni Radni: p.B.Piątkowski.
Spóźnienie: Radny p.Ł.Popiołek
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XIV zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych, harcerzy Gorczańskiego Hufca ZHP oraz wszystkich przybyłych i zaproszonych
Gości.
Następnie harcerze Gorczańskiego Hufca ZHP przekazali Światełko Betlejemskie, składając przy
tej okazji życzenia świąteczne.
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się 13
Radnych i Rada Miasta ma uprawnienie do podejmowania uchwał.
Następnie poinformowała, że Radni otrzymali porządek obrad, po czym odczytała jego treść,
zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Po przedstawieniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady poinformowała, że będzie jedna
zmiana do porządku obrad, po czym poprosiła Pana Burmistrza Miasta o zabranie głosu.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – złożył wniosek aby porządek sesji uzupełnić o punkt
dotyczący zmiany uchwały nr XIII/122/2015, a dotyczącej sposobu naliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w uchwale tej był zapis, mówiący o zaokrąglaniu kwoty dotacji do
pełnych złotych. Ponieważ nie można zaokrąglać tej kwoty, zwrócił się z prośbą
o przegłosowanie tej drobnej korekty i uwzględnienie w porządku sesji.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że projekt tej uchwały został Radnym przekazany
i znajduje się on w materiałach.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad propozycją rozszerzenia
porządku obrad poprzez wprowadzenie tej zmiany jako punkt 8a.
wynik głosowania: „za” – 13, 0-„przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XIII/122/2015 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów
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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 został wprowadzony jako punkt 8a dzisiejszego porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są inne wnioski co do zmiany
dzisiejszego porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad, tj.:
Ad.2. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Józef Kowalczyk - przedstawił najważniejsze sprawy jakimi zajmował się
od ostatniej sesji, a w szczególności były to sprawy:
► uruchomienia stacji uzdatniania wody i rozliczenia tego zadania.
Zadanie to zostało zakończone, jest trakcie rozruchu technologicznego. Jak poinformował Pan
Burmistrz na święta pojawi się woda w sieci z nowej stacji.
Inwestycja ta została zakończona w terminie. Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim zostało złożone
rozliczenie inwestycji, zaś na początku tygodnia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska zostało złożone rozliczenie dotacji.
► sprawa zakupu gruntu – działki od Państwa Gacków. W dniu dzisiejszym został podpisany akt
notarialny końcowy na nabycie części tego gruntu pod studnię, która jest tam wykopana.
► trwały prace związane z programem alkoholowym. Przy tej okazji Pan Burmistrz
poinformował o rozprawie mediacyjnej w Sądzie Administracyjnym gdzie doszło do
porozumienia z nadzorem prawnym Wojewody. Wszystkie te kwestionowane punkty dotyczące
wydatków z programu alkoholowego zostały uznane, bo były kwestionowane między innymi
wydatki zajęć prowadzonych przez szkoły i przez Miejski Ośrodek Kultury. W ostateczności
obroniliśmy te wydatki i te czynności. W ostateczności zostały tylko 2 punkty dotyczące:
sfinansowania wycieczki organizowanej przez PTTK i sfinansowania wydatku na Koło
Wędkarskie (była tam dotacja związana m.in. z wyjazdem na zawody wędkarskie).
Pan Burmistrz poinformował, że będzie wnioskował, aby te środki zostały zrefundowane
z promocji, a kwota 8 900zł na te dwie pozycje w programie alkoholowym przejdzie do rezerwy
na rok przyszły.
Ad.3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
W tej części posiedzenia głos zabrał p.F.Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Limanowskiego, który złożył najlepsze życzenia świąteczne oraz Pani A.Pękała – Komendant
Policji w Mszanie Dolnej, która podziękowała za współpracę i również złożyła życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia.
Podczas składania życzeń na salę wszedł Radny p. Ł.Popiołek.
Od tej chwili na sali znajduje się 14 Radnych.
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Nie zgłoszono
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Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. nr
1334/15 o pow. 0,0060 ha) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został Radnym dostarczony, po czym
zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
poinformował, że „w dniu 21 października ten wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji.”
Burmistrz Miasta – jest to skrawek koło stacji Orlenu między chodnikiem a posesją Państwa
Dorczaków (zarys tego obszaru został wyświetlony na wyświetlaczu). Nie będzie tam poszerzany
ani chodnik, ani jezdnia, a właściciel chce sobie ogrodzić tą działkę do chodnika. Na koszt
właściciela jest podział geodezyjny i wycena.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku zwróciła się do Pani Wiceprzewodniczącej Rady z prośbą o odczytanie
projektu uchwały. Po jego odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0–„przeciw” i
0-„wstrzymujących się) podjęła Uchwałę Nr XIV/123/2015 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy gruntu (części działki 4703/5) stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Burmistrz Miasta – przedstawił, że jest to działka za Pszczelarzem, tam gdzie Państwo
Kornasiowie mają wybudowany zakład wulkanizacyjny (zarys tego obszaru działki został
wyświetlony za pomocą projektora). Sytuacja wyglądała w ten sposób, że 3 lata temu Burmistrz
Miasta podpisał umowę w trybie bezprzetargowym na dzierżawę na okres 3 lat, po czym wyraził
zgodę na zabudowę trwałym budynkiem tej nieruchomości. Umowa się skończyła i stajemy
przed faktem dokonanym, co zrobić z zabudowaną nieruchomością i w jakim trybie dalej ją
dzierżawić.
Na Komisji Rozwoju Przestrzennego doszliśmy do porozumienia, że Państwo Kornasiowie mają
na Pańskim dużą działkę budowlaną przy drodze i że dokonamy zamiany gruntu po wycenie obu
nieruchomości i dokonamy zamiany tego gruntu i w ten sposób uporządkujemy tą sprawę raz na
zawsze.
Natomiast do czasu formalnego przeprowadzenia tej zamiany wymagana jest zgoda Rady na
przedłużenie umowy dzierżawy, ale tylko na ten krótki okres czasu.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że Pan Burmistrz przedstawił już w swej wypowiedzi
stanowisko Komisji Rady (co potwierdził p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji), po czym
zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0–„przeciw” i
0-„wstrzymujących się) podjęła Uchwałę Nr XIV/124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
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Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. nr
10090/99) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, położonej na os. Krakowska.
Burmistrz Miasta – przedstawił, że ta działka mieści się między blokiem, który p.Nocoń buduje,
Panem Szczudłowskim i zabudowaniami, które są przy ulicy Krakowska (działka ta została
również przedstawiona na mapie wyświetlonej na wyświetlaczu).
Działka była dzierżawiona przez Pana Szczudłowskiego, który nie płacił za dzierżawę. Umowa
dzierżawy została wypowiedziana i chcemy sprzedać tą działkę. Działka nie posiada dostępu do
drogi publicznej.
W dalszej części p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej poinformował, że w dniu 23 listopada br. Komisja wyraziła pozytywną opinię.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały. Po jego odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 0–„przeciw” i 1-„wstrzymującym
się podjęła Uchwałę Nr XIV/125/2015 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy gruntu (części działki ewid.4312/6) stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Burmistrz Miasta – przedstawił, że jest to działka położona na zapleczu stacji obsługi przy
dawnym Motelu. Obecnym dzierżawcą jest Pan Uchacz, który nabył całą stację. Ponieważ Pan
Uchacz wystąpił o sprzedaż tego skrawka ziemi (zarys tego obszaru działki został wyświetlony
za pomocą wyświetlacza), trwają prace wydzielenia działki geodezyjnej oraz wycena i do czasu
uregulowania tych formalnych spraw musimy przedłużyć umowę dzierżawy.
W dalszej części Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska
właściwej Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
poinformował, że stanowisko Komisji jest takie jak przedstawił Pan Burmistrz (przygotowanie
działki do sprzedaży jest w toku).
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały. Po jego odczytaniu Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem „czy są jakieś
pytania co do tego projektu”?
Wobec ich braku, przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0–„przeciw” i
0-„wstrzymujących się) podjęła Uchwałę Nr XIV/126/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
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Ad.8a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/122/2015 Rady Miasta Mszana
Dolna 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 zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu poinformowała, że projekt tej uchwały był omawiany przy okazji
wprowadzania tego projektu do porządku obrad. Zwróciła się zatem z zapytaniem: „czy są jakieś
pytania?”.
Wobec braku pytań, poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0–„przeciw” i
0-„wstrzymujących się) podjęła Uchwałę Nr XIV/127/2015 w sprawie zmiany uchwały nr
XIII/122/2015 Rady Miasta Mszana Dolna 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 8 do protokołu z sesji.

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
nie zgłoszono interpelacji
Ad.10. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
W tej części Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Miasta od
ostatniej sesji, przedstawiając ich zakres tematyczny i od kogo wpłynęły. Tych pism było pięć, tj:
1) prośba o wsparcie materialne dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” – pismo zostało
skierowane na Komisję Budżetową,
2) pismo do wiadomości Przewodniczącej Rady, a kierowane do Pana Burmistrza Miasta od
Pana T.Filipiaka.
3) prośba o częściowe dofinansowanie zakupu i montażu kotła gazowego dla PSOUU – prośba
została skierowana na Komisję Budżetową.
4) skarga od Pani Niżnik
5) pismo z RIO w Krakowie dotyczące zmiany uchwały, która dzisiaj była wprowadzana.
Wszystkie pisma są do wglądu i każdy Radny może się z nimi zapoznać.
Ad.11. Wolne wnioski.
p.T.Dul – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej poinformował o zakupie
nowej koparko-ładowarki ze środków zaoszczędzonych przez Zakład.
Burmistrz Miasta – poinformował o świątecznym wydaniu gazetki, gdzie zamieszczono zakres
zrealizowanych inwestycji ogólnie na kwotę ponad 8,2 mln zł oraz o wykonaniu przez ZGK
w miesiącu grudniu odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul.Krakowskiej.
W przygotowaniu jest dokumentacja na ulicę Fabryczną w kierunku ulicy Ogrodowej.
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Ad.12. Zamknięcie obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta.

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