Protokół Nr XIX/2016
z XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
29 kwietnia 2016r. 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. 16.45.
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: Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XIX zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości, w tym w szczególności ustępującego Prezesa
„Meblometu” Pana M.Kogutowicza oraz „nowego” Prezesa – Pana P.Morawskiego.
Poinformowała, Ŝe porządek obrad został Radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem
o zwołaniu sesji stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, po czym odczytała jego
treść.
Porządek obrad został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu, natomiast projekty uchwał Rady
Miasta były wyświetlane odpowiednio przy realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 15
Radnych, co stanowi quorum uprawniające Radę do podejmowania wiąŜących uchwał, po czym
zwróciła się z zapytaniem o uwagi co do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady i Wiceprzewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem
Miasta złoŜyli podziękowania za owocną współpracę i najlepsze Ŝyczenia ustępującemu
Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pracy „Meblomet” – Panu M.Kogutowiczowi, a takŜe Ŝyczenia
wszelkiej pomyślności dla „nowego” Prezesa.
Pan M.Kogutowicz podziękował Panu Burmistrzowi za to wszystko, co Pan Burmistrz zrobił dla
Meblometu, za wsparcie, pomoc i poświęcony czas. Pan Prezes M.Kogutowicz wyraził uznanie i
podziw dla Pana Burmistrza za wielkie zaangaŜowanie w zagadnienia przedsiębiorczości.
Podkreślił nieocenione zasługi Pana Burmistrza dla Meblometu, stwierdzając jednocześnie, Ŝe
wdzięczność pracowników „Meblometu” rozpościera się równieŜ o poprzednią kadencję Pana
Burmistrza, bo jak stwierdził, gdyby nie ta pomoc, to los Meblometu byłby bardzo powaŜnie
zagroŜony.
Pan M.Kogutowicz podkreślił teŜ to, Ŝe w ostatnich dwóch latach Jego współpraca z Urzędem
Miasta układała się rewelacyjnie i wyraził przekonanie, Ŝe tak dobrych relacji z samorządem
lokalnym Ŝyczyłby sobie kaŜdy przedsiębiorca w kraju.
Wyrazy podziękowania Pan Prezes M.Kogutowicz skierował równieŜ do Pani Przewodniczącej
Rady jak i kaŜdego Radnego.

1

Pan P.Morawski (obejmujący funkcję Prezesa Meblometu) wyraził natomiast chęć kontynuacji
bardzo dobrej współpracy z samorządem, jak równieŜ kontynuacji i rozwijania tego co przez
Pana M.Kogutowicza zostało zbudowane poprzez wprowadzenie pewnych działań
prospołecznych, o których będzie informował na oddzielnych spotkaniach.
Pan Burmistrz, złoŜył p.P.Morawskiemu (w związku z objęciem funkcji Prezesa) najlepsze
Ŝyczenia: wszelkiej pomyślności, zdrowia, sił i zrealizowania wszelkich planów rozwojowych
gwarantując przy tym chęć współpracy.
Do Ŝyczeń dołączyła się równieŜ Pani Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Miasta,
wyraŜając przy tym otwartość na współpracę z nowym Prezesem Meblometu.
Po tej części, Przewodnicząca Rady zarządziła 3- minutową przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:

Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XVII/2016 i XVIII/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przechodząc do realizacji punktu Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokoły nr
XVII/2016 i XVIII/2016 z sesji Rady Miasta tradycyjnie były wyłoŜone do wglądu w Biurze
Rady Miasta. Zostały one równieŜ przesłane do Radnych drogą elektroniczną.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi do tych protokołów.
Radni nie wnieśli uwag do Ŝadnego z nich.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie w pierwszej
kolejności przyjęcie protokołu nr XVII/2016 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XVII/2016 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
W tym momencie salę obrad opuścił radny p.B.Surówka.
Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu XVIII/2016 z sesji
Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za” przy obecności 14 Radnych)
przyjęła protokół nr XVIII/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – przedstawił waŜniejsze sprawy, którymi zajmował się od
ostatniej sesji. Są to:
– przeprowadzenie przetargu na przebudowę ulicy Słowackiego. Do przetargu przystąpiło 11
firm, wygrała Firma Janda, koszt inwestycji to prawie 500tys.zł.
– wybór wykonawcy do remontu dróg – remont dróg prowadzi firma p.K.Dudzika.
– przygotowanie inwestycji do realizacji – sprawa kontynuacji przygotowania projektu remontu
Przedszkola przy ulicy Leśnej. Remont generalnie miał dotyczyć przebudowy schodów
zabiegowych w Przedszkolu. Przy zaprojektowaniu przebudowy sanitariatów wyszedł problem
wysokości pomieszczenia na ostatniej kondygnacji (pomieszczenie, w którym przebywają dzieci
jest za niskie i wymagana jest zgoda Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na obniŜenie
stropów).
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– Pan Burmistrz Miasta poinformował, Ŝe „otrzymaliśmy promesę z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych na przebudowę ulicy Słonecznej w kwocie 400tys.zł, która to kwota jest dzisiaj
wprowadzana do budŜetu. W związku z tym przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej."
– przygotowanie dokumentacji kanalizacji (w zasadzie jest juŜ gotowa) na połączenie ulicy
Fabrycznej i ulicy Ogrodowej. Okazuje się, Ŝe nie wszystkie potrzeby mieszkańców znajdują się
w tym projekcie, który był przed dwoma latami opracowany. Przy ulicy Ogrodowej pominięte
zostały takie obiekty jak: restauracja Foksal i kilka domów wzdłuŜ ulicy asfaltowej, która biegnie
od ulicy Ogrodowej aŜ na Pańskie. Mieszkańcy składali petycje w tej sprawie i prosili, aby ich
doprojektować do tego zadania. Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe „musimy ich uwzględnić”.
– SUW Mszanka – dokumentacja jest w trakcie opracowania. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe
dokumentacja dotychczas opracowana ulega zmianie z tego względu, Ŝe budynek („kolos”)
zaprojektowany na górnej płycie – jego zdolność jest 4-krotnie wyŜsza niŜ wydajność studni.
Wydajność stacji miała wynosić 54 kubiki, a maksymalna wydajność studni wynosi 13,5.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe został wezwany przez Zespół Wojewody, który dokonuje oceny
wniosków. Zespół nie ma zastrzeŜeń do wniosku, ma natomiast zastrzeŜenia do projektów, które
były zrealizowane, a mianowicie dlaczego nie dokonano właściwego zbilansowania wydajności
studni i wielkości stacji. RóŜnica w koszcie inwestycji jest ponad 2,6 mln zł i w związku z tym
mamy problemy w uzyskaniu promesy, tym bardziej, Ŝe jeden z aktywnych mieszkańców
Mszany Dolnej napisał „donos”. To blokuje przyznanie dotacji, bo trzeba składać wyjaśnienie,
a czas biegnie.
Burmistrz Miasta wyraził wątpliwość, czy zdąŜymy z realizacją tego zadania do końca roku.
– program 500+ - zostało złoŜonych 496 wniosków (w tym 71 w formie elektronicznej), wydano
140 decyzji. Pan Burmistrz nadmienił równieŜ, Ŝe otrzymaliśmy 123 550,00zł (część na
wdroŜenie programu, reszta – tj. 106 543,00zł do wypłaty).
– Pan Burmistrz poinformował, Ŝe doszło do porozumienia z Panem Duchnikiem w sprawie
eksploatacji kolektorów, podpisana jest umowa na eksploatację kanalizacji.
Przy tej okazji pan Burmistrz odniósł się do artykułu w gazecie w tym temacie, stwierdzając, Ŝe
informacje tam podane są nieprawdziwe.
Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe to Pan Duchnik wypowiedział umowę uŜyczenia, która była
bezpłatna, a poniewaŜ wypowiedzenie skutkowało tym, Ŝe przerzucało na Miasto obowiązek
utrzymania droŜności kanalizacji przez Miasto, do której oprócz Miasta Mszana Dolna
podłączone są równieŜ Gmina Mszana Dolna i Gmina Niedźwiedź. Ostatecznie Pan Duchnik
doszedł do logicznego wniosku i podpisaliśmy stosowną umowę na eksploatację kanalizacji –
powiedział Pan Burmistrz.
Na koniec Burmistrz Miasta zwracając się do obecnego na sesji redaktora p.Figury nadmienił, Ŝe
uczciwe będzie, jeśli poda prawdziwą wersję tej sprawy.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
p.F.Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – prosił o zwracanie się ze
sprawami z zakresu powiatu, po czym sam jako mieszkaniec Mszany Dolnej zwrócił się z prośbą
o wykonanie kanalizacji przy ulicy Ogrodowej.
Odniósł się teŜ do kwestii komentarzy pod informacjami znajdującymi się na niektórych
portalach informacyjnych. Pan F.Dziedzina stwierdził, Ŝe niejednokrotnie są one pełne
oszczerstw. UwaŜa, Ŝe nie moŜna tak szkalować samorządu, czy teŜ osób pełniących funkcje
publiczne i pisać anonimy, czy teŜ uŜywać pseudonimów. UwaŜa, Ŝe nie moŜna się tak
zachowywać i Ŝe wszelkie komentarze powinny być podpisywane z imienia i nazwiska.
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Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.StoŜek
– zwrócił się z zapytaniem od mieszkańców: „co było powodem
zdemontowania siłowni?”- prosił o oficjalne stanowisko Urzędu, bo w internecie są domysły.
Radny p.J.Wardyński – zwrócił się z prośbą o:
1) uzupełnienie ubytków w górnej części ulicy Marka (od Pana Kuziaka aŜ do Pana Fliga);
2) usunięcie chwastów, które przerastają na parkingu przy Orliku i na chodniku oraz
budynku dawnej Weterynarii;
3) jak najszybsze wykonanie kanalizacji na os.Pańskie i całej ulicy Ogrodowej.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt statutu Radni otrzymali wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, był on omawiany na stosownej Komisji, po czym zwróciła
się do Pani S.Dziadkowiec o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.S.Dziadkowiec – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki UzaleŜnień i Spraw
Socjalnych poinformowała, Ŝe Komisja jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi
i pytania co do tego projektu uchwały.
Radny p.R.Sitkowski zwrócił uwagę na błąd w zapisie §8 ust.7 dotyczącym upowaŜnień,
„o których mowa w ust.7” - powinno być: „o których mowa w ust.6”.
Wobec braku innych uwag i pytań, Przewodnicząca obrad wyjaśniła, Ŝe uwaga zgłoszona przez
Radnego p.Sitkowskiego to kwestia omyłki i nie będzie formalnie wprowadzana, bo wynika ona
z treści.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIX/161/2016 w sprawie uchwalenia Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2016 po stronie
dochodów, wydatków i przychodów.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do pani Skarbnik Miasta o zreferowanie tematyki
dotyczącej zmian w budŜecie.
Pani Skarbnik Miasta wyjaśniła, Ŝe w tej uchwale zwiększa się dochody budŜetu o kwotę
370.824,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.
Zwiększa się równieŜ wydatki o kwotę 1.470.824,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Załącznik nr 2.1 – to uszczegółowienie wydatków według grup wydatków.
Załącznik nr 2.2 – to zmiany w planie wydatków majątkowych budŜetu Miasta Mszana Dolna,
czyli teŜ rozszerzenie załącznika nr 2.
Załącznik nr 3 – to zmiany w planie przychodów budŜetu miasta.
Załączniki do projektu uchwały zostały szczegółowo omówione przez p.Skarbnik Miasta.
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Po omówieniu tego projektu Pani Skarbnik Miasta, jak równieŜ Przewodnicząca Rady zwróciła
się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji BudŜetowoGospodarczej o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe w dniu
27 kwietnia b.r. odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i ten projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIX/162/2016 w sprawie zmian w budŜecie miasta
na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2016-2025.
p.Skarbnik Miasta poinformowała, Ŝe zmiana WPF jest pochodną zmian w budŜecie miasta, po
czym omówiła zmiany w WPF, zgodnie z objaśnieniem, załączonym do projektu uchwały.
Po omówieniu zmian w WPF, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą
o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIX/163/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budŜetu Miasta Mszana Dolna na rok 2016.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych oprócz zapisów w uchwale budŜetowej miasta naleŜy podjąć uchwałę
uszczegółowiającą ten temat, a mianowicie, Ŝe kredyt naleŜy zaciągnąć z uwzględnieniem
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, określić jakie są lata spłaty tego kredytu i ustalić
zabezpieczenie spłaty tegoŜ kredytu.
Taka uchwała uszczegóławiająca jest niezbędna, Ŝeby potem uzyskać opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o moŜliwości sfinansowania zaciągniętego kredytu.
Po omówieniu tego projektu Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
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Wobec ich braku, zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe Komisja
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIX/164/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta Mszana Dolna na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – przeniesienie
ujęcia wody pitnej - etap II.
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe nie mamy jeszcze promesy z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, ale zakłada, Ŝe ta promesa w miesiącu maju będzie. Jak
poinformował Pan Burmistrz „promesa na pewno nie będzie przekraczać 80% kosztów zadania
inwestycyjnego. 20% musimy dołoŜyć z własnych środków. PoniewaŜ tych wolnych środków
własnych nie mamy zakładamy to sfinansować w następujący sposób: wystąpić z wnioskiem
o dotację w kwocie 300tys.zł. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 950 tys.zł poŜyczka. PoniewaŜ termin składania wniosków upływa z dniem 5 maja br. stąd niezbędne jest
pokazanie w budŜecie, Ŝe my o te środki się ubiegamy mimo, Ŝe nie wprowadzamy promesy
dotacyjnej z MSWiA.
Do poŜyczki potrzebna jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej więc to trochę trwa”.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „czy są pytania co do tej tematyki?”
Wobec ich braku, zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe Komisja
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących
się” i 0-„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XIX/165/2016 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.: Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą zlokalizowanego na
potoku Szklanówka (dz.ew.nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagroŜenia ruchami
masowymi ziemi - budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą - ETAP II - SUW
Mszanka”.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został Radnym
przedłoŜony razem z materiałami o zwołaniu sesji, po czym zwróciła się o zadawanie pytań co
do tego projektu.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie załączone do projektu uchwały.
Zgodnie z tym uzasadnieniem do programu wprowadza się kwotę: 8.900,00zł (niewykorzystane
środki za 2015 r. – zadania, które po mediacjach w sądzie wykreślono z programu)
Rozdysponowuje się ją w następujący sposób:
1) Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej Program profilaktyczny „Trzeźwy Świat
Dziecka” 922,40zł – dołoŜono środki, w związku z wzrostem kosztów realizacji
programu.
2) Impreza plenerowa o charakterze profilaktycznym III Mini Talent Show oraz Koncert
DruŜyny Mistrzów organizowane przez MOK - 3.000,00zł
3) Rezerwa - zostaje dołoŜone - 4.977,60zł
Po odczytaniu uzasadnienia i wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 wprowadzającego te zmiany, które
zostały powyŜej odczytane. Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących
się” i 0-„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XIX/166/2016 w sprawie zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła 10- minutową
przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały został Radnym przedłoŜony razem
z materiałami o zwołaniu sesji, po czym zwróciła się o krótkie jego omówienie.
Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. Poinformował, Ŝe dotyczy to działki za
budynkiem na stadionie miejskim, przedstawiając graficznie połoŜenie i zarys tej działki na
mapie, która została wyświetlona na wyświetlaczu.
Wolą właścicieli jest przekazanie tej działki nie na budynki, budowle tylko na drogę i parking
słuŜący ogółowi mieszkańców.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie
stanowiska Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości.

7

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „czy do tego projektu uchwały są
jakieś pytania”?
Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, poprosiła p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu
uchwały, który został takŜe wyświetlony za pomocą projektora.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIX/167/2016 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu
nieruchomości Miasta Mszana Dolna (działki ewid. nr 1581/1 o pow. 0,0074ha).
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta. Projekt dotyczy wyraŜenia zgody na nabycie
niezabudowanej działki o pow. 0,0074 ha na poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej
(stanowiącej juŜ własność Miasta), za cenę uzgodnioną z właścicielami w wysokości 3.000,00zł.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „czy są jakieś pytania do
tej tematyki”?
Pytań nie zgłoszono.
Następnie Przewodnicząca Rady zauwaŜyła, Ŝe w uzasadnieniu jest zawarta informacja, Ŝe
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej wyraziła pozytywną opinię.
Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła p.A.Sasal o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIX/168/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości (działki
ewid. 4703/16 na działkę ewid. 4216/15) w celu regulacji stanu prawnego.
Burmistrz Miasta – przedstawił, Ŝe zamiana dotyczy działki przy ulicy Orkana, gdzie jest
wybudowany zakład wulkanizacyjny Państwa Kornasiów w zamian za działkę na os.Pańskie.
Zamiany dokonuje się w celu regulacji stanu prawnego – zakład został wybudowany na
podstawie umowy uŜyczenia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym i ta umowa kończy się
w tym roku.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zadawanie
pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad poprosiła o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
poinformował, Ŝe Komisja wyraziła pozytywną opinię.
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Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały. Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą zamieniane nieruchomości, o
których mowa w projekcie uchwały zostały wyświetlone na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących
się” i 0-„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XIX/169/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę
nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości w celu
urządzenia drogi dojazdowej do działek połoŜonych przy ulicy Zakopiańskiej.
Burmistrz Miasta – przedstawił, Ŝe w roku ubiegłym w wyniku wybudowania części chodnika od
mostu na Zarabie w kierunku Rabki odcięta została droga dojazdowa do pól nad rzeką Rabą.
W związku z tym mieszkańcy i Radny (Pan J.Szynalik) kilkakrotnie interpelowali, Ŝeby wykonać
im zastępczy dojazd.
Poprzez tą zamianę zapewniony byłby dojazd do wszystkich działek nad rzeką Rabą od ulicy
Zakopiańskiej.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „czy do
tej problematyki są jakieś pytania, uwagi”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie opinii Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
poinformował, Ŝe Komisja wyraziła pozytywną opinię.
Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących
się” i 0-„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XIX/170/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę
nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw oraz
terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach. Projekt
zawiera cztery regulaminy:
1) regulamin korzystania z placów zabaw –załącznik nr 1,
2) regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych – załącznik nr 2,
3) regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej – załącznik nr 3,
4) regulamin korzystania z kompleksu boisk „Orlik” 2012 – załącznik nr 4.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta, który poinformował, Ŝe do tej pory Miasto miało
tylko regulamin korzystania z Orlika, który obecnie został w niewielkim stopniu zmodyfikowany
(zmienione zostały godziny korzystania z Orlika w niektóre dni). Oprócz tego opracowane
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zostały regulaminy korzystania z placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni zewnętrznej,
które są w posiadaniu Miasta. Regulaminy określają zasady i tryb korzystania z nich, jak równieŜ
uściślają kwestie odpowiedzialności - chodzi o sprawy ubezpieczenia i sprawy odszkodowawcze.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem „czy są jakieś pytania co do tej
problematyki”?
Radny p.J.StoŜek – zwrócił się z zapytaniem odnośnie regulaminu korzystania z Orlika: „czy nie
zasadnym byłoby wprowadzenie w tym regulaminie czegoś takiego, Ŝe jeśli korzystają osoby
spoza terenu Miasta, Ŝeby pokrywali przynajmniej koszt energii?”
Sekretarz Miasta – odpowiedział, Ŝe program Orlik jest uchwalony przez Sejm i nie moŜna
pobierać opłat niezaleŜnie skąd te grupy są. RównieŜ ze względu na okres trwałości projektu, nie
ma takiej moŜliwości, aby wprowadzić opłaty za korzystanie z Orlika.
Wobec braku innych pytań, Przewodnicząca obrad poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały. Projekt uchwały wraz załącznikami (1-4) – regulaminami został wyświetlony na
wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących
się” i 0-„przeciw” ) podjęła Uchwałę Nr XIX/171/2016 w sprawie ustalenia zasad korzystania z
placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► odnośnie siłowni – Burmistrz Miasta przedstawił chronologicznie czynności urzędowe jakie
zostały wykonane zanim siłownie zostały zamontowane.
Pierwszą czynnością przed zamontowaniem tych siłowni było wystąpienie do Urzędu
Marszałkowskiego o udzielenie odpowiedzi czy zamontowanie tych siłowni nie naruszy
trwałości projektu „Rewitalizacji centrum Miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji
Rynku” – wystąpienie datowane na dzień 1 lipca.
Następnie otrzymaliśmy odpowiedź instytucji zarządzającej MRPO, która wyraŜa zgodę na
zamontowanie 6-ciu urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim.
PoniewaŜ jest to na terenie objętym nadzorem konserwatorskim wystąpiliśmy do
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
z zapytaniem w tej sprawie. Pismem z dnia 20 października 2015r. Kierownik Delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu działający z upowaŜnienia
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wnosi zastrzeŜeń ze stanowiska
konserwatorskiego do montaŜu elementów siłowni zewnętrznych w Parku Miejskim.
Ponadto w wyniku interpretacji i zapytań w Wydziale Budownictwa Starostwa i ich stanowiska,
Ŝe siłownie zewnętrzne do wysokości 3 m nie wymagają pozwolenia na budowę, te siłownie
zostały zamontowane, po czym wpłynął „donos” do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytków. Wynikiem tego była kontrola i pismem z dnia 28 stycznia 2016r. Wojewódzki
Konserwator zobowiązał Miasto do doprowadzenia zabytków w tamtym miejscu do jak
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najlepszego stanu poprzez wykonanie nasadzeń krzewami średniej wielkości i niskimi drzewami
o gatunkach rodzimych wokół zamontowanych elementów siłowni zewnętrznej, w oparciu o
projekt nasadzeń, który naleŜało uzgodnić w terminie do 30 kwietnia 2016r.
Do tego trzeba było znaleźć wykwalifikowanego projektanta zrobić projekt, mapę, itd. i zapłacić.
Projektant – pracownik naukowy Gorczańskiego Parku Narodowego zrobił projekt nasadzeń
terenu wokół tych siłowni, który to projekt uzgodnił z Panią A.Rak – pracownikiem Delegatury.
Następnie Pan Burmistrz przedstawił zestawienie roślin do projektu nasadzeń przy urządzeniach
siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim.
W projekcie przewidziano takie nasadzenia jak: klon pospolity lub jarząb pospolity – 4szt.,
forsycja pośrednia – 6 szt., krzewuszka cudowna – 14 szt., tawuła japońska – 15 szt.
Na koniec Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe pozostaje nam zlecić te nasadzenia i przykręcić siłownie.
Radny pan Surówka zapytał – ile nas to kosztowało oprócz „zabiegów” czasowych i
administracyjnych?
Pan Burmistrz Miasta odpowiedział, Ŝe około 2 tys. zł + te krzewy.
► sprawa bieŜących utrzymań chodników – mamy umowę zawartą z ZGK (Zakładem
Gospodarki Komunalnej), który wykonuje te zadania – moŜe jeszcze nie doszli do ulicy Mroza,
zwrócę im uwagę.
Z remontem dziur na ulicy Marka – to będzie robił P.Dudzik.
Jeśli chodzi o sprawę kanalizacji na os.Pańskie – to Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe ten temat
częściowo poruszał juŜ na początku sesji. Projekt jest zrobiony, rura jest zaprojektowana (jedna
rura z wodą, druga z kanalizacją) od ulicy Ogrodowej do samej góry os.Pańskie bez przyłączy i
bez pozwolenia na budowę. Teraz trzeba doprojektować te przyłącza.
Radna p.J.Flig – podziękowała za połoŜenie asfaltu na ulicy Leśnej.
Na koniec Pan Burmistrz wspomniał o pełnej mobilizacji w celu zorganizowania imprezy na
stadionie w czasie Światowych Dni MłodzieŜy. Organizatorem jest proboszcz – ks.Jerzy Raźny.
Miasto bierze na siebie cięŜar zabezpieczenia tej imprezy, równieŜ sceny, nagłośnienia, toalet,
itd.
Pan Burmistrz nadmienił równieŜ o programie uroczystości obchodów Święta 3 Maja.

Ad.18. 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. Poinformowała, Ŝe tych pism było kilka, część z nich została
skierowana do odpowiednich Komisji, po czym przedstawiła ich tematykę i podała od kogo
wpłynęło, zgodnie z prowadzonym spisem spraw.
Przewodnicząca Rady dodała równieŜ, Ŝe wszystkie pisma są do wglądu w Biurze Rady.

Ad.19. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Radny p.J.Szynalik – w imieniu właścicieli działek przylegających do ul.
Zakopiańskiej podziękował za powstanie nowej drogi do tych działek.
Radny p.J.StoŜek – w imieniu Komisji Ochrony Środowiska podziękował za udział w akcji
zbierania śmieci.
Przewodnicząca Rady – zwróciła uwagę na śmieci, które znajdują się na odcinku od Instalu
w dół. Zasugerowała, by zwrócić się do Dyrektora Szkoły „Instal” o zaangaŜowanie młodzieŜy
w akcję zbierania tych śmieci, a które znajdują się w bliskim otoczeniu szkoły.
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Pan Burmistrz – odpowiedział, Ŝe zwróci uwagę Dyrektorowi ZGK, Ŝeby pozbierał te śmieci, bo
ma pracowników do prac interwencyjnych.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta – poinformował, Ŝe jest złoŜony wniosek o plac zabaw dla dzieci
„Nivea” na placu przy ul.Starowiejskiej, ale Ŝeby wygrać to trzeba głosować w internecie.
Zwrócił się zatem z prośbą o zmobilizowanie i głosowanie.
Pan Sekretarz poinformował równieŜ, Ŝe karta projektu dotycząca modernizacji bieŜni stadionu
wraz infrastrukturą została zaakceptowana na pierwszym etapie (9 maja jest II etap).
Radny p.J.Szynalik – przypomniał, Ŝe zwracał się z prośbą o posprzątanie składowiska śmieci
pod wiaduktem na ulicy Zakopiańskiej n-pko komisu. Zwrócił się z prośbą, aby przypomnieć
ZGK, aby to uprzątnąć.
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – na ręce Przewodniczącego Komisji podziękowała
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za akceptację wniosku w sprawie
organizacji imprezy o charakterze profilaktycznym „Mini Talent Show”. Wiceprzewodnicząca
Rady nadmieniła kilka zdań o programie tej imprezy po czym zaprosiła wszystkich do udziału.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się do Radnych z prośbą, aby mieszkańcom przekazywać
informację o moŜliwości podawania adresów mailowych celem otrzymywania przez nich
wszelkich informacji z Urzędu Miasta, czy to o spotkaniach, waŜniejszych wydarzeniach, itd.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe informacja o tym ukazała się w gazetce, ale zwróciła się
z prośbą, aby ta informacja ukazała się teŜ na stronie Urzędu Miasta.
W tej części posiedzenia Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi Miasta, który
zwrócił się z prośbą o ujęcie w projekcie budowy kanalizacji ulicy Ogrodowej domów
i obiektów przy ulicy bocznej Ogrodowej
Burmistrz Miasta – w ustosunkowaniu odpowiedział, Ŝe weźmie to pod uwagę, uznając, Ŝe
„trzeba tą kanalizację pociągnąć na tym odcinku, bo tam drogi nie da się zrobić.”
Radna p.K.Pazdur – złoŜyła podziękowanie za wymalowanie przejścia.
Radna p.S.Dziadkowiec – zwróciła się natomiast z prośbą o podjęcie działań w celu
powstrzymania osuwania się drogi prowadzącej do Zagórzanki.

Ad.20. Zamknięcie obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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