Protokół Nr XV/2015
z XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
29 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. 10.00 do godz. 14.50.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Nieobecni Radni: ----.
Spóźnienie: p.J.Flig, p.S.Dziadkowiec.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XV zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości.
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w chwili obecnej na
sali znajduje się 13 Radnych, a zatem Rada Miasta ma uprawnienie do podejmowania
wiążących uchwał.
Następnie poinformowała, że Radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami, 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 wpłynął wniosek
Pana Burmistrza o wprowadzenie dwóch projektów uchwał. Wniosek ten stanowi załącznik nr
4 do niniejszego protokołu.
Pierwsza uchwała dotyczy zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015 i jak przedstawiła Przewodnicząca Rady jest to zmiana
związana z dostosowaniem Programu Profilaktyki do orzeczenia Sądu Administracyjnego
w Krakowie.
Drugi projekt uchwały to jest projekt przystąpienia do programu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020-Oś priorytetowa
5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie
służb ratunkowych, realizowanego wspólnie z Samorządem Powiatu Limanowskiego pn.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Limanowskiego poprzez stworzenie
systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup niezbędnego
wyposażenia.
Oba te projekty uchwał Radni otrzymali.
W dalszej kolejności Burmistrz Miasta – Pan J.Kowalczyk uzupełniając wyjaśnił, że pierwszy
punkt dotyczy wyników mediacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, gdzie na
wniosek PARP-y wyłączono dwa zadania, a mianowicie: wydatki związane z finansowaniem
wycieczki dla Koła PTTK w kwocie 3 900,00zł oraz ufundowanych nagród dla Koła
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Wędkarskiego w kwocie 5 000,00zł. Łącznie jest to kwota 8 900,00zł, którą proponuje się
zaliczyć do rezerwy programu alkoholowego na rok 2016.
W tej chwili na salę obrad weszły Radne: Pani J.Flig i Pani S.Dziadkowiec.
Od tej chwili liczba Radnych obecnych na sesji wynosi 15 Radnych.
Natomiast co do drugiego punktu Pan Burmistrz wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe
w Limanowej, między innymi na Jego wniosek, postanowiło zakupić beczkowozy na wypadek
potrzeb związanych z klęskami żywiołowymi, a szczególnie dotyczy to suszy.
Pan Burmistrz stwierdził, że jest to jak najbardziej słuszny wniosek, aby dla kilku gmin
(3 naszych gmin) był jeden beczkowóz. Gminy te wspólnie współfinansują – Miasto kwotą
17 000,00zł (tj. 20% wartości zakupu tego beczkowozu). Takie porozumienie ze Starostwa
Powiatowego otrzymaliśmy i dlatego włączamy to jako uzupełnienie do porządku sesji –
uzasadnił Pan Burmistrz.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się zapytaniem: „czy są jeszcze jakieś inne wnioski
co do zmiany dzisiejszego porządku obrad”?
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca obrad przystąpiła do głosowania nad zmianami
porządku obrad w taki sposób, żeby w punkcie 11a wprowadzić projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020-Oś
priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie
5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, realizowanego wspólnie z Samorządem Powiatu
Limanowskiego pn. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Limanowskiego
poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz
zakup niezbędnego wyposażenia.
wynik głosowania: „za” – 15, 0-„przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt tej uchwały został
wprowadzony jako punkt 11a.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015 – jako punktu 11 b dzisiejszego porządku obrad.
wynik głosowania: „za” – 15, 0-„przeciw”, 0-„wstrzymujących się”
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt tej uchwały został
wprowadzony jako punkt 11b dzisiejszego porządku obrad.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XIII/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół nr XIII/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 zarządziła głosowanie nad przyjęciem
protokołu nr XIII/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XIII/2015 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
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Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Józef Kowalczyk – nadmienił, że ostatnia sesja była niedawno, po czym
przedstawił ważniejsze sprawy którymi zajmował się w tym okresie. W szczególności :
► kontynuowano prace związane z rozliczeniami zadania inwestycyjnego stacji uzdatniania
wody z WFOŚ w Krakowie oraz Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Obecnie
wszystkie te dokumenty zostały dostarczone w terminie. Nie ma uwag dotyczących rozliczeń
tego zadania.
Jeśli chodzi o samo zadanie stacja uzdatniania wody jest w okresie rozruchu. Oficjalny odbiór
przesunięty został na miesiąc styczeń, ponieważ jest to związane przede wszystkim
z możliwościami czasowymi nowego Wojewody, którego Pan Burmistrz chciałby zaprosić na
to otwarcie.
► przygotowanie inwestycji do zadań w roku przyszłym, szczególnie sprawy związane
z przebudową klatki schodowej w przedszkolu, jak również sprawy związane z kontynuacją
budowy wodociągu po prawobrzeżnej części Mszany w roku przyszłym.
Pozostałe to sprawy bieżące.
Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Brak zgłoszeń.
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p.J.Szynalik – czy będzie przewidziany jakiś remont drogi Słowackiego, Krasińskiegołącznika Kolbego Starowiejska, bo w budżecie jest przewidziane tylko 200 000 zł na drogi?
Z drugim pytaniem dotyczącym czy będzie jakiś patrol, kontrola Policji w związku
z używaniem petard, fajerwerków z okazji Sylwestra Radny p.Jan Szynalik zwrócił się do
obecnego na sesji Z-cy Komendanta Policji w Mszanie Dolnej.
Radny p.S.Antosz – zwrócił się z zapytaniem w sprawie śmieci, a dokładnie „czy ukaże się
jakieś ogłoszenie o harmonogramie, bo nie mamy jeszcze żadnej informacji, kiedy będą
zbierane, ani o workach. Takiej informacji nie było też na stronie internetowej”.
Radny zwrócił się z prośbą o umieszczenie takiej informacji.
Z-ca Komendanta Policji – p.M.Franczyk poinformował, że jeśli chodzi o Sylwestra, to na
pewno służba Policji będzie wzmocniona.
Radna p.S.Dziadkowiec – zwróciła się z zapytaniem w sprawie świateł na Zarabiu. Zapytała:
„czy coś się ruszyło, czy jest podjęta jakaś decyzja” bo była wizja na ulicy Zarabie
w sprawie tych świateł?
Ad.6. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2016
a)
b)
c)
d)

przedstawienie projektu budżetu
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza
Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
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f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budżetowej.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta poinformowała, że budżet był wielokrotnie przedstawiany,
po czym przypomniała te główne wartości w budżecie, czyli dochody budżetu na 2016r. ustala
się w łącznej kwocie 22.732.369,53zł, w tym dochody bieżące 20.676.879,67zł i dochody
majątkowe 2.055.489,86zł.
Wydatki budżetowe na 2016r. ustala się natomiast w łącznej kwocie 21.848.098,09zł, w tym
wydatki bieżące 18.842.633,67zł i wydatki majątkowe 3.005.464,42zł.
Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka budżetu w kwocie
884.271,44zł.
Rozchody budżetu zaplanowane są w tej samej wysokości czyli 884.271,44zł.
Limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w roku 2016 jest do kwoty 1.500.000,00zł.
Utworzone są dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00zł i na zarządzanie
kryzysowe 50.000,00zł.
W dalszej kolejności p.Skarbnik Miasta zwróciła się o zadawanie pytań co do projektu uchwały
budżetowej.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie opinii RIO
w sprawie projektu budżetu na 2016r.
p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2016.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2016 uzasadniając, że został on sporządzony
z uwzględnieniem wymagań obowiązującego prawa.
Struktura uchwały budżetowej spełnia obowiązujące w tym względzie wymagania wynikające
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Planowane dochody budżetu, a przede wszystkim ich wysokość i źródła pochodzenia pozostają
w zgodzie z ustawami, w tym z wymogiem realności planu dochodów.
Wydatki budżetu natomiast obejmują środki na zadania własne, w tym zadania własne
obowiązkowe oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zachowany jest normatyw kwoty planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych
dochodów bieżących.
Projekt uchwały budżetowej zakłada wystąpienie nadwyżki budżetu, która zostanie
przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Ponadto wartości ujęte w projekcie budżetu w ocenie RIO nie odstępują od wartości przyjętych
w równolegle opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata
2016-2025.
Następnie p.Skarbnik Miasta poinformowała, że jest też druga Uchwała RIO - Uchwała
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, po czym przystąpiła do jej odczytania.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Mszana Dolna uzasadniając, iż
został on sporządzony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
Kserokopie Uchwał Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz w
sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowią
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Po odczytaniu przedmiotowej opinii, Przewodnicząca Rady – Pani Agnieszka Modrzejewska –
Potaczek zwróciła się z zapytaniem „czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik”?
Pytań nie zadano, natomiast Pan Burmistrz Miasta poinformował, że „przedstawiony budżet
jest budżetem bardzo ostrożnym, co nie oznacza, że nie będziemy dążyć do tego, aby szukać
dodatkowych dochodów na zwiększenie i wprowadzenie korekt w trakcie roku 2016, podobnie
jak to było w roku ubiegłym, gdzie wartość pozyskanych dotacji to była kwota 6,5mln zł
łącznie, co pozwoliło zwiększyć ogólne dochody w roku 2015.
Mam tu na myśli pozyskanie środków na rozbudowę wodociągów, na drogi – chociaż sprawa
z drogami jest bardziej skomplikowana, ponieważ my mamy zbyt krótkie odcinki dróg do
realizacji i nie kwalifikujemy się w punktacji do tzw. „schetynówek”, które mogą być
częściowo dofinansowane. Dlatego będziemy musieli się zastanowić nad zdobyciem własnych
środków”.
W dalszej części swej wypowiedzi Pan Burmistrz poinformował o planach włączenia pewnych
dróg do programu rewitalizacji Miasta. Szczególnie dotyczyłoby to ulicy Fabrycznej, bo
w tamtym rejonie są realizowane zadania związane z rewitalizacją, natomiast ulica
Słowackiego do tego programu nie bardzo się kwalifikuje.
Na koniec swej wypowiedzi Pan Burmistrz podkreślił, że będzie czynił wszelkie starania
o pozyskanie w roku przyszłym dodatkowych środków, po czym krótko przedstawił informację
o zadaniach, które zostały zaplanowane do realizacji. Są to:
- stacja uzdatniania wody i cała infrastruktura po prawobrzeżnej stronie Mszanki.
- wykończenie obiektu obok Biblioteki
- klatka schodowa w Przedszkolu Nr 1 i ewentualnie termomodernizacja,
- termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 (z uwzględnieniem środków zewnętrznych
–dotacji z WFOŚ).
Jeżeli chodzi o drogi to poza ulicą Słowackiego na uwadze pozostają drogi na os.Pańskie.
Jest sprawa kanalizacji ulicy Ogrodowej przynajmniej fragmentu połączenia ulicy Fabrycznej
i przejścia w kierunku ulicy Ogrodowej.
Jest kanalizacja ulicy Zakopiańskiej – ale tu najpierw trzeba zrobić projekt – trzeba
doprojektować linię zasilającą do kanalizacji zaprojektowanej przez Gminę Mszana Dolna od
Raby Niżnej do oczyszczalni ścieków.
Jest również chodnik przy ul. Zakopiańskiej (kontynuacja i zakończenie tej inwestycji w roku
przyszłym). Przy tej okazji Pan Burmistrz podkreślił, że dokumentacja jest w pełni
przygotowana i stan prawny jest nareszcie uregulowany.
Ostatnim zadaniem wskazanym i przedstawionym przez Pana Burmistrza jest potrzeba
przygotowania koncepcji połączenia ulicy Ogrodowej z ulicą Orkana.
W dalszej części Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Pytania zadali:
Radny p.J.Stożek – w dziale 801 „Oświata i wychowanie” jest przebudowa klatki schodowej kwota 284.780zł – czy ta kwota wystarczy?
Drugie pytanie: w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – jest 100 tys.zł
na dokumentację projektową budowy kanalizacji – gdzie by to miało być?
i kolejna sprawa odnośnie punktu selektywnej zbiórki odpadów, który miał powstać przy
oczyszczalni ścieków – w tym dziale nie jest on w ogóle ujęty.
Burmistrz Miasta w ustosunkowaniu wyjaśnił, że jeżeli chodzi o klatkę schodową, to nie sądzi
by ona więcej kosztowała, mimo, że tamta przeróbka będzie dosyć poważna. Aktualnie trudno
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też operować dokładną kwotą, ponieważ jest zmiana dokumentacji projektowej, ale wg
orientacyjnej ceny podanej przez projektanta powinno to wystarczyć.
Jeżeli chodzi o punkt selektywnej zbiórki odpadów, to kwestia szukania środków zewnętrznych
(dotacja z WFOŚ). Obecnie nie ma też projektu – więc trudno było określić kwotę na to
zadanie.
Jeżeli chodzi o dokumentację na kanalizację, to jak wspomniał już Pan Burmistrz dotyczy to
szczególnie ulicy Zakopiańskiej (doprojektowanie sięgaczy do głównego kanału, który ma iść
z Raby Niżnej do oczyszczalni) oraz połączenie ulicy Fabrycznej z ulicą Ogrodową – z tym, że
tu jest deklaracja Spółki „Raba”, że będziemy mieć dofinansowanie tego zadania –
poinformował Pan Burmistrz.
Radna p.J.Flig – w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział
„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – jest tam na inwestycje i zakupy
inwestycyjne kwota 1.964.000 zł.
Pan Burmistrz Miasta oraz Pani Skarbnik Miasta wyjaśnili, że jest to na solary (ostatni etap
realizacji solarów).
Przewodnicząca Rady zwróciła zaś uwagę, że Miasto przystępowało do programu usuwania
azbestu i w związku z tym zwróciła się z zapytaniem, czy to zadanie będzie realizowane?
Pani Skarbnik Miasta wyjaśniła, że na realizację tego zadania są zabezpieczone środki na
wkład własny w rozdziale 90003.
W dalszej kolejności, wobec braku innych pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą
o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej wspomniała krótko, że „na
konstruowanie budżetu na rok 2016 miały również wpływ uchwały Rady Miasta dotyczące
podatków i opłat dla mieszkańców naszego Miasta, a mianowicie podatki te oraz opłaty za
wodę, ścieki pozostały na tym samym poziomie na rok 2016, a opłaty za odbiór odpadów
komunalnych zostały obniżone.
Projekt budżetu tak jak już wspominała Pani Skarbnik zakłada nadwyżkę, która przeznaczona
będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz
w projekcie nie planuje się przychodów z tytułu kredytu. Tak jak Pan Burmistrz też wspominał
jest to budżet oszczędny.”
P.A.Sasal wspomniała również, że „przy pracach nad konstruowaniem tego budżetu
rozpatrywane były także wnioski od mieszkańców Miasta. Uważamy, że wszystkie są istotne i
ważne – i będą stopniowo na pewno realizowane w tym i w kolejnych latach. Zadania te, będą
realizowane ze środków własnych, ale również przy udziale środków zewnętrznych.
Biorąc pod uwagę te wszystkie przesłanki, Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie
opiniuje projekt budżetu miasta na rok 2016.”
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest autopoprawka
do projektu budżetu, po czym zwróciła się z prośbą o jej omówienie.
p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta poinformowała, że do projektu budżetu przedstawiamy jedną
autopoprawkę, a dotyczy ona:
1) zapłaty za solary, które zostały wykonane w IV kwartale 2015r., a faktura zostanie
zapłacona w 2016r. i w związku z tym, należy zabezpieczyć w planie wydatków taką kwotę.
Z dotacji na pokrycie tego zadania będzie 439.450,00zł, natomiast wpłaty mieszkańców
wynoszą 119.550,00zł.
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2) dofinansowania do zakupu beczkowozu, o czym wspominał Pan Burmistrz w kwocie
17.048,00zł, ponieważ w momencie konstruowania budżetu nie było porozumienia.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania co do tej
autopoprawki”?
Wobec braku pytań, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Komisji
Budżetowo-Gospodarczej o odniesienie się do tej autopoprawki.
P.A.Sasal – poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady wobec braku zgłoszeń i pytań, przystąpiła do
głosowania nad autopoprawką nr 1 do projektu budżetu, która to autopoprawka była już
przedstawiona i omówiona.
Autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że autopoprawka nr 1 została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Wiceprzewodniczącej Rady o
odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 po uwzględnieniu przegłosowanej
autopoprawki.
Po jego odczytaniu, zwróciła się jeszcze o zadawanie pytań, ale wobec ich braku poddała
projekt uchwały budżetowej pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę
Budżetową na rok 2016 Nr XV/128/2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2016-2025.
p.Skarbnik Miasta – nadmieniła, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej była już wcześniej odczytywana. Są również objaśnienia do
WPF.
Następnie Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin poinformowała, że zmiany nastąpiły jako
pochodna zmian po autopoprawce w uchwale budżetowej, więc oczywiście zmieniły się
dochody ogółem i wydatki ogółem. Jeżeli chodzi o wynik budżetu to on się nie zmienił.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Radyp.A.Sasal o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XV/129/2015 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła 15 minutową
przerwę.
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Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie
dochodów i wydatków.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik
Miasta, która szczegółowo omówiła również poszczególne załączniki do tego projektu.
W projekcie uchwały zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna o kwotę
67.905,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.
Zwiększa się również wydatki o tą samą kwotę, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Załącznik nr 2.1 – to uszczegółowienie wydatków według grup wydatków zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.
Załącznik nr 3 – to zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta.
Natomiast załącznik nr 4 do projektu uchwały zawiera uszczegółowienie planu dochodów
i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień.
Po omówieniu tego projektu i wobec braku co do niego pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła
się o jednoczesne omówienie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
która jest powiązana z uchwałą w sprawie zmian w budżecie.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wiadomym jest, że WPF jest pochodną do tej
uchwały, po czym odczytała objaśnienia do przyjętych wartości WPF.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały.
Po jego odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XV/130/2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2015-2025.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, w związku z tym, że projekt został już omówiony i nie było pytań ani
uwag, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XV/131/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 20152025.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
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Ogólną informację o programie przedstawił p.M.Magierski - Przewodniczący Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który poinformował, że program zawiera:
 część opisową, w której zawarta jest diagnoza sporządzona na podstawie informacji
pozyskanych z instytucji takich jak: Policji, Powiatowego Biura Pracy, MOPS
(Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 program finansowy, gdzie na podstawie rekomendacji PARP-y zawarto zadania, które
są do zrealizowania.
Przewodniczący Komisji poinformował, że „jeżeli chodzi o środki finansowe to z tytułu
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane jest 300 tys. zł wydatków, z czego
297 tys.zł przeznacza się na profilaktykę, a 3 tys. zł na narkomanię związaną również
z programem przeciwdziałania i profilaktyki”.
Po przedstawieniu Programu, zarówno Przewodniczący Miejskiej Komisji jak
i Przewodnicząca Rady zwrócili się o zadawanie pytań.
Przewodnicząca Rady – Pani Agnieszka Modrzejewska-Potaczek zwróciła się ponadto
o wyjaśnienie jak w nadchodzącym roku będzie wyglądała kwestia ubiegania się o te środki.
Jaka będzie procedura, jak to będzie wyglądało, bo jak zauważyła - to się będzie zmieniało
w stosunku do tego co jest teraz.
p.M.Magierski - Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych poinformował, że „środki jakie tutaj są przedstawione w tej kwocie ogólnej są
to zarówno kwoty związane z instytucjami pozarządowymi, gdzie będzie odbywał się konkurs.
Konkurs będzie ogłoszony przez Pana Burmistrza. Na ten konkurs przeznaczona jest kwota
81tys.zł, natomiast pozostałe środki zostały podzielone na podstawie wniosków, jakie wpłynęły
do Miejskiej Komisji.”
Następnie p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że na
wczorajszym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała program finansowy Miejskiej
Komisji.
W dalszej kolejności, wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XV/132/2015 w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania
Narkomanii na rok 2016.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały również znajduje się
w materiałach, po czym poprosiła Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o zabranie głosu.
p.M.Magierski - Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych poinformował, że jest to zadanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Kwota jaka została na ten cel przeznaczona to 3 tys.zł.
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Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „czy są jakieś pytania co do tego
programu przeciwdziałania narkomanii?”
Pytań nie zgłoszono, natomiast p.A.Sasal – zwróciła uwagę, że środki są przeznaczone na
prelekcje związane z tematyką przeciwdziałania narkomanii, na szkolenia dla rodziców, dla
nauczycieli. Przeważnie w szkołach odbywają się takie działania z udziałem osób z zewnątrz.
Podczas gromkiej dyskusji na sali, Radni zwrócili uwagę na to, aby poinformować organizacje
pozarządowe o zmianie procedury przyznawania środków z gminnego funduszu alkoholowego,
a przede wszystkim o możliwości występowania (składania ofert - wniosków) przez nie
o środki z tego funduszu, ale w ramach konkursu ofert, który zostanie ogłoszony, jak wcześniej
wspomniał Pan Burmistrz w miesiącu styczniu.
Przewodnicząca Rady przypomniała i zaznaczyła, że trzeba pamiętać o tym, że
w tym roku będą zmieniały się zasady sięgania po te środki w stosunku do lat poprzednich.
Wobec zakończenia dyskusji i braku innych uwag, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
XV/133/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.11a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020-Oś
priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu,
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, realizowanego wspólnie z
Samorządem Powiatu Limanowskiego pn. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Powiatu Limanowskiego poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania
przed klęskami żywiołowymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, po czym zwróciła się z zapytaniem:
„czy są jakieś pytania co do tego projektu?”
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
XV/134/2015 w sprawie przystąpienia do projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020-Oś priorytetowa 5.Ochrona
środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb
ratunkowych, realizowanego wspólnie z Samorządem Powiatu Limanowskiego pn.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Limanowskiego poprzez stworzenie
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systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup niezbędnego
wyposażenia.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Ad.11b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że projekt dotyczy zmian w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest związany z wcieleniem
porozumienia, które zostało zawarte przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały, a po
jego odczytaniu, zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
Radny p.J.Stożek – wyrażając swoje zdanie (komentarz) w tym temacie powiedział: „lepiej
żeby ludzie szli w góry, niż siedzieli np. przy sklepie. Ktoś, kto podejmuje na szczeblu
wyższym te decyzje, to twierdzę (nazwałbym), że są one „durne”, ale ktoś podejmuje te
decyzje.”
Burmistrz Miasta w uzupełnieniu dodał, że osobiście z radcą prawnym uczestniczył
w rozprawie mediacyjnej i wg Nadzoru Prawnego Wojewody, gdyby była lista uczestników
wycieczki ale uczestników objętych pomocą społeczną, to te wydatki mogłyby być
zakwalifikowane.
Pan Burmistrz poinformował, że zadania muszą być szeroko opisywane, co Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma już na uwadze.
W trakcie dalszej dyskusji, Radny p.J.Stożek zauważył, że dużą rolę do odegrania ma tu
Komisja, aby te wnioski były prawidłowo opisywane, dlatego część Radnych zwróciła się
z postulatem do Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, aby pomóc tym, którzy będą występować z takimi wnioskami.
Wobec braku zgłoszeń i uwag, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
XV/135/2015 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► w odniesieniu do sprawy dróg zgłoszonej przez radnego p.J.Szynalika – Pan Burmistrz
nadmienił, że w zasadzie to już wcześniej udzielił odpowiedzi, ale ustosunkowując się do tej
kwestii poinformował, że „na pewno będziemy w przyszłym roku tym tematem, szczególnie
ulicą od Elektretu do ss.Zakonnych interesować się”.
► Radny Pan S.Antosz pytał nt. harmonogramu – dzisiaj, jutro w rejonie Słomki Pan T.Żmuda
roznosi harmonogramy i stawki dotyczące opłat za śmieci i wszyscy będą mieli je doręczone.
► oświetlenie na Zarabiu – w międzyczasie skierowałem między innymi do Pani pismo, jakie
otrzymaliśmy z Zarządu Dróg Powiatowych na wniosek Pana Sekretarza, a zarazem Radnego
Powiatowego, który występował z wnioskiem o wprowadzenie do planu budowy chodnika na
pewnym odcinku na Zarabiu, który bardziej by poprawił bezpieczeństwo niż samo oświetlenie.
Pan Burmistrz powiedział, że będziemy tu nad tym tematem pracować wspólnie z Powiatem,
żeby Powiat też coś zainwestował w tej materii.
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Tak czy inaczej „podejmiemy jakieś działania, czy to przy współudziale z Powiatem, czy też
sami – żebyśmy poprawili bezpieczeństwo” - zapewnił Pan Burmistrz.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o ulicę Zarabie to wystąpił do
Starosty z kolejnym pismem - propozycją rozwiązania problemu na ul.Zarabie, aby na płaskim
terenie tj. do Pensjonatu Aleksandra wybudować chodnik (bo tam można go wybudować
zgodnie z przepisami), a w części górnej, gdzie występuje nachylenie w granicach 12%-16%
tj. na odcinku kilometra tj. za Ślusarczyka zrobić poszerzenie jezdni z pasem poszerzającym.
Jest propozycja, żeby również zrobić przystanki k/Pana Szarka i po drugiej stronie k/p.Łabuza
i następny ewentualnie na górze.
Pan Sekretarz zasugerował, że jeżeli będzie realizowany ten projekt to wystąpimy do Starostwa
o wykonanie przy tej okazji również projektu oświetlenia, żeby połączyć to w całość jako jedno
zadanie w części Powiatu, w części własne (jeden projekt, jedna realizacja). Byłoby to
najbardziej optymalne rozwiązanie.
Pan Sekretarz poinformował, że takie pismo wysłał wczoraj do Powiatu, a także zaprosił
Zarząd Powiatu na wizję lokalną.
Odnośnie śmieci tj. harmonogramu – to on jest. Zostanie przeniesiony z zakładki
i umieszczony na głównej stronie. Pan Sekretarz wyjaśnił zasady odbioru odpadów w miesiącu
styczniu, w którym to miesiącu odpady komunalne będzie odbierała już nowa firma, która
wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Pan Sekretarz poinformował, że nie ma
potrzeby wcześniejszego rozdawania nowych worków, bo w styczniu nowa firma weźmie
worki z napisem Firmy Empol, natomiast w lutym już takich worków tj. z napisem „EMPOL”
nie weźmie, bo w styczniu nowa firma będzie rozdawać swoje worki.
Na koniec Sekretarz Miasta nadmienił o potrzebie i zakresie zmiany regulaminu, a także
o kwestii zapisów na kosze (jest 160-170 zapisów na 500, czyli są wolne miejsca).
Ad.13. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja była tydzień temu i nie było pism
merytorycznych, było natomiast dużo życzeń świątecznych, noworocznych oraz zaproszeń.
Ad.14. Wolne wnioski.
Radny p.R.Sitkowski – złożył wniosek o:
1) ochronę dróg osiedlowych, które są budowane - żeby po tych drogach nie jeździły
samochody o tonażu powyżej 10 ton. Radny zasugerował, aby na początku każdej takiej
drogi był posadowiony znak określający dopuszczalny całkowity ciężar samochodu,
który może wjechać na taką drogę. Dla przykładu podał informację o uszkodzeniu co
dopiero wybudowanej drogi do os.Wójty.
2) ochronę powietrza szczególnie w okresie zimowym – uczulić Straż Miejską, aby
zwracała uwagę, że niektórzy spalają w swoich piecach plastikowe, gumowe
opakowania.
Przewodnicząca Rady – zasugerowała, że może warto byłoby umieścić na naszej stronie
informację (czy też bezpośrednio link) o zagrożeniu pyłem i różnego rodzaju
zanieczyszczeniami.
Burmistrz Miasta – ustosunkowując się do wniosków Radnego p.R.Sitkowskiego stwierdził, że
popiera oba te wnioski, po czym odniósł się do sprawy ochrony powietrza i poinformował, że
szczególnie na ulicy Piłsudskiego jest zagęszczenie domów, gdzie najwięcej jest palonych tego
typu odpadów.
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W dalszej części trwała dyskusja na temat zanieczyszczenia powietrza i potrzeby ochrony jego
czystości.
Podczas tej dyskusji Pan Burmistrz nadmienił o programie niskiej emisji z 40%
dofinansowaniem (WFOŚ) na wymianę kotłów. Średnio cena wymiany kotła to 10tys.zł.
Niektóre gminy przystąpiły do tego programu, ale zainteresowanie mieszkańców nie jest zbyt
wielkie ze względu na niskie dofinansowanie.
Gdyby dofinansowanie było tak wysokie jak przy solarach, to na pewno wiele osób by
wymieniło te kotły – stwierdził Pan Burmistrz.
Pan Burmistrz nadmienił również, że sprawy te będą jeszcze przedstawiane na Komisji
Ochrony Środowiska, po czym zadeklarował, że póki co, to poprzez Straż Miejską będzie
reagować na te zjawiska, gdzie to spalanie różnych odpadów występuje.
Radny p.J.Stożek – złożył wniosek o zajęcie się sprawą wyrzucania śmieci nad rzeką Rabą za
Biedronką i potrzebą ich posprzątania. Zasugerował też ewentualnie zorganizowanie takiej
akcji na wiosnę.
W tej części posiedzenia, Przewodnicząca Rady z okazji kończącego się Roku, a jednocześnie
upływu pierwszego roku wspólnej pracy złożyła wszystkim podziękowania za współpracę, w
szczególności Panu Burmistrzowi, za włożony wkład codziennej pracy, a także Skarbnikowi
i Sekretarzowi Miasta oraz każdemu z Radnych za współpracę, zaangażowanie w pracę Rady,
a także pracę poza sesjami i Komisjami, czyli tą pracę społeczną.
Przewodnicząca Rady złożyła także podziękowania pracownikom Urzędu Miasta,
kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, z którymi jak podkreśliła Przewodnicząca
Rady współpraca układa się pomyślnie oraz
Przewodniczącemu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku Przewodnicząca Rady – Pani Agnieszka
Modrzejewska-Potaczek złożyła najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia
i tego, aby ta współpraca w kolejnych układała się równie pomyślnie.
Z kolei podziękowania dla Pani Przewodniczącej Rady i całej Rady Miasta za rok wspólnej
pracy w imieniu własnym i wszystkich pracowników złożył również Burmistrz Miasta – Pan
Józef Kowalczyk.
Na koniec Pan Burmistrz złożył życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku.
Ad.15. Zamknięcie obrad XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Obradom przewodniczyła:
……………………………………
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