Protokół Nr XX/2016
z XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
23 czerwca 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. 15.00 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 XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XX zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
radnych, zaproszonych Gości, a takŜe przybyłych na sesję rodziców uczniów klas III Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej.
Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi
quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
Po stwierdzeniu quorum, 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.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy są zmiany do
porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XIX/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe protokół nr XIX/2016 z sesji Rady Miasta był
wyłoŜony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Został on równieŜ przesłany Radnym drogą
elektroniczną.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś uwagi co do tego
protokołu”. Radni nie wnieśli uwag.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu nr XIX/2016 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XIX/2016 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
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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, tj.:
– sprawy związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w roku bieŜącym, a szczególnie
budowy stacji uzdatniania wody – etap II, tj: uzyskanie zgód na przejście rurociągiem tłocznym
od ulicy Słonecznej, aŜ do zbiorników przy ulicy Leśnej.
Jak poinformował Pan Burmistrz w zdecydowanej większości przypadków te zgody były
bezkosztowe. Uzyskano równieŜ zgody z RZGW na uŜyczenie terenu pod eksploatację studni,
które kiedyś były tam wykopane oraz zgodę na przejście popod potok Szklanówka rurociągiem
tłocznym aŜ do zbiorników.
Burmistrz Miasta poinformował, Ŝe trzeba było zmieniać trasę rurociągu k/ss.zakonnych,
poniewaŜ jeden z właścicieli nie wyraził zgody na przejście z rurociągiem przez swoją działkę.
– staranie o zdobycie środków finansowych – Pan Burmistrz podzielił się z radnymi chwilę
temu otrzymaną wiadomością o przyznaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji promesy na budowę stacji w kwocie 4,8 mln zł.
Pan Burmistrz odczytał treść promesy. Nadmienił, Ŝe nie ma jeszcze rozstrzygnięcia z WFOŚ –
wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację i o poŜyczkę i nie wiemy ile tej dotacji otrzymamy, ale juŜ
moŜna ogłaszać przetarg.
Pan Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe nie będzie juŜ innych przeszkód i w tym roku uda się tą
inwestycję zrealizować.
– ulica Słowackiego została zrobiona z kanalizacją, parkingiem k/ ss.zakonnych, z przebudową
chodnika. W ramach zaoszczędzonych środków w granicach 100tys.zł zrobiono porządek
z oświetleniem ulicznym (przeniesiona została linia energetyczna).
– jesteśmy po przetargu na ulicę Słoneczną i będziemy przystępować do realizacji tej
inwestycji.
– odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami w celu nabycia gruntów pod budowę chodnika na
Słomce. Prawie wszyscy mieszkańcy zgodzili się na nieodpłatne przekazanie gruntu pod
budowę chodnika. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe w duŜym stopniu przyśpieszy to proces
inwestycyjny. Trzeba więc błyskawicznie uregulować stan prawny czyli dokonać podziału
geodezyjnego działek, przekazać GDDKiA. Być moŜe jeszcze w tym roku ta inwestycja
miałaby szanse realizacji.
Przy tej okazji Pan Burmistrz poinformował, Ŝe gorzej „poszły” rozmowy z dwoma
właścicielami działek na osiedlu Pańskie (z Panem Kraską i Panem Świerkiem) nt. wykupienia
gruntu (po ok. 1,5 ar) w celu poszerzenia drogi dojazdowej na osiedlu Pańskie.
Z uwagi na brak przychylności, na tym etapie trudno więc będzie cokolwiek tam dalej działać –
stwierdził Pan Burmistrz.
Natomiast w ramach remontów bieŜących (za 20 tys. zł) udało się poprawić ten najgorszy
odcinek od pieczarkarni do góry (rejon ulicy Ogrodowej). Jak nadmienił Pan Burmistrz, droga
została zrobiona tanim kosztem, bo destrukt otrzymaliśmy za darmo. Zapłaciliśmy tylko za
korytka betonowe i robociznę.
Po przedstawieniu informacji, Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe wszystkich ucieszyła
promesa na kwotę 4,8 mln zł (80% wartości zadania).
Doceniając w tej kwestii starania Pana Burmistrza, Przewodnicząca Rady złoŜyła Mu
gratulacje, bo jak stwierdziła „wiemy ile Pan Burmistrz się za tym najeździł, Ŝeby przyśpieszyć
wydanie tego dokumentu, który jak wiadomo opóźnił się w związku tym, Ŝe było złoŜone pismo,
które sugerowało, Ŝe w poprzednim etapie były pewne nieprawidłowości i to wszystko było
poddawane szczegółowej kontroli i wydanie tej promesy było uzaleŜnione dopiero od wyników
zakończenia tej kontroli. Wszyscy byliśmy w duŜym napięciu, czy w ogóle w tym roku
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zaczniemy, bo jeszcze musimy ogłosić przetarg, wykonać to wszystko –ten drugi etap,
a następnie jeszcze rozliczyć się do końca tego roku, bo w innym przypadku dotacja przepada”.
Na koniec Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe kaŜdy moŜe sobie odpowiedzieć, czy było to
działanie w interesie mieszkańców Miasta.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Komendant Policji w Mszanie Dolnej – p.A.Pękała – przypomniała, Ŝe cały czas moŜna
składać wnioski do krajowej mapy zagroŜeń.
Druga sprawa poruszona przez panią Komendant dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa
pielgrzymom (ilość pielgrzymów 3804 na cały dekanat, a jednocześnie obszar działania
Komisariatu Policji ) podczas Światowych Dni MłodzieŜy.
Na koniec przypomniała i zwróciła się z prośbą od Komendanta Powiatowego Policji w
Limanowej o wsparcie finansowe na zakup kolejnego radiowozu.
W dalszej części Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu przedstawicieli rodziców.
Nadmieniła równieŜ, Ŝe problem dotyczy klas III w Szkole Podstawowej nr 1.
p.A.Baniowski – przedstawiciel rodziców uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował, Ŝe około dwóch tygodni temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami
rodziców uczniów klas III, na którym wpłynęło pismo do pana Burmistrza. Następnie
p.A.Baniowski zwrócił się do Pana Burmistrza z zapytaniem: „czy zajął Pan jakieś stanowisko
w tej sprawie?”
Kontynuując przedstawił, Ŝe z trzech klas mają powstać dwie klasy. „KaŜda klasa będzie
liczyła trzydzieści parę dzieci” - powiedział Pan A.Baniowski. Nadmienił, Ŝe z jego wiedzy
wynika, Ŝe takie rzeczy załatwia się do końca maja, po czym zarzucił, Ŝe rodzice o tym fakcie
nie byli powiadamiani, dowiedzieli się tzw. pocztą „pantoflową”.
Na koniec swego wystąpienia p.A.Baniowski ponownie zwrócił się z zapytaniem do Pana
Burmistrza: „czy da się coś w tej sprawie zrobić? Czy pan zajął jakieś stanowisko w tej
sprawie”?
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe zatwierdził arkusze organizacyjne zarówno Szkoły
Podstawowej Nr 1 jak i Szkoły nr 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W klasach od IV
do VI jest moŜliwość, aby liczba dzieci wynosiła 30 i tak Ŝeśmy zatwierdzili.
Tłumaczyłem i wyjaśniałem przedstawicielom rodziców jakie przesłanki przyświecały temu.
My juŜ nic nie mamy majątku do sprzedania, Ŝebyśmy mogli dołoŜyć więcej do oświaty.
Dopłacamy z budŜetu ponad subwencję oświatową 2.827.000,00 zł. Uruchomienie dodatkowej
klasy to jest koszt minimum około 60 tys.zł.
Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe pomija juŜ fakt, Ŝe poszliśmy na wiele ustępstw i ochronę
nauczycieli, Ŝeby ich nie zwalniać. Poprzez pracę na świetlicach dopełniamy nauczycielom
pełne etaty, Ŝeby ich nie zwalniać.
Na koniec Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jest planowana Komisja Oświaty na poniedziałek
na godz. 8.30, na której Państwa pismo będzie jeszcze omawiane, będziemy dyskutować.
JeŜeli Rada Miasta wskaŜe mi gdzie ściąć wydatki, Ŝeby dołoŜyć do oświaty to będziemy to
realizować.
Pan Burmistrz wyraził Ŝal, stwierdził, Ŝe zarówno treść pisma skierowana do Dyrektora Szkoły
jak i do Rady Miasta daje Mu duŜo do myślenia jakimi intencjami autorzy tych pism się
kierowali.
Pan Burmistrz podkreślił to, Ŝe Pani Dyrektor chyba ma Ŝal, Ŝe została obarczona
odpowiedzialnością za połączenie tych klas, kiedy jak powiedział Pan Burmistrz „jest Ona
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Bogu ducha winna”. Następnie Pan Burmistrz pokreślił, Ŝe szkoda, Ŝe rodzice nie dostrzegają
tego, Ŝe szkoła ta ma bardzo wysokie wyniki w nauczaniu.
Zaznaczył równieŜ, Ŝe dyskusja na tym spotkaniu, w którym uczestniczyła Pani
Przewodnicząca skoncentrowana była nie na trudnościach finansowych tylko na jednym
uczniu, który chodzi do Szkoły nr 1. Nadmienił, Ŝe nie moŜna robić wojny z tego, Ŝe ktoś
przyjechał tu, kupił dom i mieszka tutaj.
Na koniec Pan Burmistrz zaapelował o wstrzemięźliwość, by nie robić wojny, a arkusze
organizacyjne zatwierdził, bo miał do tego pełne prawo.
p.A.Róg – w uzupełnieniu do informacji przedstawionej przez Pana Burmistrza dodał, Ŝe
faktycznie są trzy trzecie klasy które liczą: 21,17,22 – co daje razem 60. Przepis mówi, Ŝe
w szkołach, juŜ od klasy IV liczba uczniów w klasie moŜe być 30. Nie robimy Ŝadnego
wykroczenia, Ŝadnego naruszenia przepisów. Ale aŜ się ciśnie pytanie, a co za rok, jak są 4
klasy II, a co za następny rok jak jest jedna klasa I. Czy dzisiaj nauczyciele, nie zdają sobie
sprawy, Ŝe za 3 lata być moŜe 5-ciu nie będzie miało pracy. Te dzieci kiedyś skończą szkołę
podstawową, gimnazjum i pójdą do szkoły średniej, a tam klasa jest 35 osób. Tam juŜ rodzice
nie mają takiej moŜliwości, Ŝeby ingerować w pracę dyrektora szkoły.
Przewodnicząca Rady potwierdziła informację, Ŝe w poniedziałek odbędzie się Komisja
Oświaty połączona z Komisją BudŜetową. JeŜeli przedstawiciele rodziców chcieliby wziąć
udział w Komisji to zapraszamy na godz. 9.00.
W dalszej części głos zabrał Pan F.Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Limanowskiego, który podziękował za zaproszenie na sesję, po czym złoŜył Panu
Burmistrzowi Ŝyczenia, by w 100% uzyskał absolutorium ze strony Rady Miasta, w związku z
tym, Ŝe jest to główny temat dzisiejszej sesji.
Jako mieszkaniec Miasta podziękował za „to co się robi na tym terenie, m.in. za ulicę
Ogrodową boczną”. Dobrą wiadomością jest teŜ to, Ŝe chodnik na Słomce będzie realizowany.
Wspomniał teŜ o wyremontowanej ulicy Słowackiego.
Odniósł się równieŜ do kwestii dróg powiatowych takich jak ulica Orkana i Zarabie
przypominając potrzeby wykonania chodników.
Na koniec podziękował za wsparcie finansowe udzielone Uniwersytetowi Trzeciego Wieku,
które jak stwierdził zostanie przeznaczone zgodnie z wnioskiem.

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radna A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady - w imieniu mieszkańców zwróciła się
z zapytaniem kiedy będą zamontowane siłownie na świeŜym powietrzu w Parku Miejskim?
Radny p.J.Szynalik – w imieniu swoim i mieszkańców złoŜył serdeczne podziękowania Panu
Burmistrzowi i Radzie Miasta za wykonanie kapitalnego remontu ulicy Słowackiego.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem został
dostarczony razem z materiałami. Był on takŜe przedmiotem analizy Komisji BudŜetowo-
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Gospodarczej. W związku z tym Przewodnicząca Rady zwróciła się o wskazanie opinii tej
Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe Komisja
wyraziła pozytywną opinię.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o pytania, uwagi co
do tego projektu.
Wobec braku zgłoszeń i uwag, Przewodnicząca Rady p.A.Modrzejewska-Potaczek zwróciła się
z prośbą o odczytanie projektu uchwały. Projekt ten został równieŜ wyświetlony.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
XX/172/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 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.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały został Radnym dostarczony razem z
materiałami. Był teŜ przedmiotem posiedzenia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej.
Przewodnicząca Rady poprosiła zatem o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miasta – poinformowała,
Ŝe w dniu 22 czerwca 2016r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy
są pytania co do tego projektu uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą do p.A.Sasal Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały został takŜe
wyświetlony na wyświetlaczu.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 2- „wstrzymujących się” i
0–„przeciw” podjęła Uchwałę Nr XX/173/2016 w sprawie zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
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Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2015 rok.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe ta tematyka była przedmiotem obrad Komisji
BudŜetowo-Gospodarczej, po czym zwróciła się o zabranie głosu przez Przewodniczącą tej
Komisji i wskazanie stanowiska Komisji.
Radna p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – poinformowała, Ŝe
„po analizie sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu miasta Mszana Dolna za rok 2015
naleŜy stwierdzić, Ŝe Burmistrz Miasta Mszana Dolna podejmując decyzję w sprawie realizacji
planów i zamierzeń kierował się celowością wydatkowania środków publicznych poprzez
pozyskiwanie oraz racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami i środkami.
Realizowane i planowane były zadania odpowiadające podstawowym potrzebom mieszkańców.
NaleŜą się tu naszym zdaniem ogromne słowa uznania dla Pana Burmistrza Józefa
Kowalczyka, który mimo licznych napotykanych trudności i przeciwności budował
i właściwie zrealizował zaplanowane zadania oraz osiągnął zamierzony cel. NaleŜy ponadto
podkreślić, Ŝe kwota zadłuŜenia Miasta pozostała na tym samym poziomie, co na początku roku
budŜetowego, mimo zaciągniętych w trakcie roku poŜyczki i kredytu.
Mając powyŜsze na uwadze, Komisja BudŜetowo –Gospodarcza Rady Miasta Mszana Dolna
pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2015 rok”.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani
Skarbnik o omówienie projektu uchwały.
Pani B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – poinformowała, Ŝe odczyta opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej, bo tam jest cała sentencja wykonania budŜetu, po czym przystąpiła do jej
odczytania.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budŜetu za 2015 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu opinii, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań co do
sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2015.
Radna p.J.Flig – zwróciła się z zapytaniem o wielkość pozyskanych środków zewnętrznych.
Odpowiedzi udzieliła p.Skarbnik Miasta – która poinformowała, Ŝe jest to dotacja celowapłatności w ramach budŜetu środków europejskich w wysokości 800.573,97 zł, dotacje celowe
z budŜetu państwa: 9.227.626,17 zł - czyli ponad 10 mln zł.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z kolei z prośbą o przedstawienie Radnym, jak
kształtował się plan w stosunku do wykonania, jeśli chodzi o wpływy podatkowe, jak równieŜ
przedstawienie ile wynoszą dochody z majątku miasta.
p.Skarbnik Miasta – jeśli chodzi o dochody podatkowe to plan był: 7.370.681,00 zł,
wykonanie: 7.545.678,03zł, czyli podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane na
poziomie 102,4%.
Dochody z majątku: plan był 566.039,00zł, wykonanie 582.711,23 zł, czyli 102,9%.
Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu uchwały. Został on takŜe wyświetlony na
wyświetlaczu.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XX/174/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budŜetu za 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za 2015 rok.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
wskazanie stanowiska Komisji i zabranie głosu.
Radny p.J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – zanim przedstawił
stanowisko Komisji, przytoczył stwierdzenia z odczytywanej juŜ opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu, które jak stwierdził
Przewodniczący Komisji są bardzo waŜne, a mianowicie są to:
1) „planowane dochody budŜetu ogółem, zrealizowano na wysokim poziomie; nie wystąpiły
przy tym istotne odchylenia od planu ustalonego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budŜetowej”.
2) „z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r. wynika, Ŝe w 2015 roku, pomimo
planowanego deficytu, wystąpiła dodatnia róŜnica pomiędzy uzyskanymi dochodami oraz
zrealizowanymi wydatkami (nadwyŜka) w kwocie 176.558,02 zł”.
P.J.Matoga kontynuując przedstawił, Ŝe Komisja Rewizyjna w dniu 25 maja 2016 roku po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budŜetu za rok 2015, przytoczoną
wcześniej opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdaniami z wykonania planu
finansowego w jednostkach samorządowych i informacją o stanie mienia komunalnego –
podjęła decyzję o wystąpieniu do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna za rok 2015.
Następnie Przewodnicząca Rady – Pani Agnieszka Modrzejewska-Potaczek odczytała uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Mszana
Dolna z tytułu wykonania budŜetu za 2015 rok.
Uchwała RIO w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowił
pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budŜetu za 2015 rok.
Po odczytaniu opinii RIO, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal - Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały, prowadząca obrady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XX/175/2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu za 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
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Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady oraz
Wiceprzewodnicząca Rady złoŜyły gratulacje Panu Burmistrzowi, a takŜe podziękowania dla
Pani Skarbnik i Pana Sekretarza.
Burmistrz Miasta – powiedział: „na tą pracę nie tylko moja praca się składała, ale praca i
Wasza oraz całego zespołu: wszystkich pracowników, Pana Sekretarza – p.A.Roga, Pani
Skarbnik – p.B.Ziemianin oraz wszystkich pracowników. Był to rok dosyć trudny i cieszy nas
chyba to najbardziej, Ŝe zrealizowaliśmy te zadania, które mieszkańcom były najbardziej
potrzebne. Być moŜe, Ŝe tego nie widać na mieście, ale dość często słyszę opinie, Ŝe ludzie jak
naleją wody do wanny, to nie widzą, czy mają wodę, bo jest tak przeźroczysta.
Cieszy nas realizacja tych zadań. Oby się udało w tym roku zrealizować te nasze zamierzenia.
Mam nadzieję, Ŝe się uda”.
Na koniec Pan Burmistrz złoŜył Radnym podziękowania za współpracę.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► siłownie byłyby ponownie zamontowane, gdyby nie trzeci donos, który został zredagowany,
tym razem na Panią Kierownik Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu, która wydała
pozytywną opinię o nasadzeniach w tym miejscu.
„Podjąłem decyzję, Ŝe montujemy wszystkie siłownie na stadionie, natomiast załatwiamy do
końca formalności i dokupimy jeszcze 4 siłownie, Ŝeby w parku teŜ były” – powiedział Pan
Burmistrz.
„Bo my to robimy nie na pokaz tylko pod potrzeby mieszkańców, bo ludzie chcą tam korzystać
z tego”.
W związku z podziękowaniami Radnego p.J.Szynalika za wyremontowanie ulicy Słowackiego
Burmistrz Miasta odniósł się takŜe do tej kwestii. Stwierdził, Ŝe przebudowa tej ulicy była
w szczególności potrzebna, bo jest tam i przedszkole, i szkoła, Elektret, a ponadto jest to droga
wyjazdowa od galerii i centrum.
Nadmienił przy tej okazji o innych potrzebach (przebudowy dróg) takich jak; ulica Fabryczna,
ul.Krasińskiego, łącznik ulicy Kolbego z ulicą Starowiejską – dawny postój taxi , itp.
Poinformował równieŜ, Ŝe po raz drugi wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego
o dotację na drogi do pól. To nie będą drogi w szczere pola tylko są tam osiedla mieszkaniowe,
jak np. rejon ulicy Grunwaldzkiej, a takŜe na Zarabiu.
Na koniec Pan Burmistrz poinformował, Ŝe wczoraj był na podpisaniu umowy azbestu.
Rusza juŜ wywóz gruzu azbestowego i demontaŜ azbestu. Osiem gospodarstw zakwalifikowało
się równieŜ nie tylko na zdjęcie azbestu ale i do dotacji na blachę na dach. Od 15 sierpnia ta
blacha będzie i mieszkańcy mają 45 dni na przekrycie i rozliczenie się z tej blachy.
Na zakończenie Pan Burmistrz zwrócił się do Radnych o sygnalizowanie potrzeb w zakresie
wywozu azbestu.

Ad. 11. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie od
ostatniej sesji. Głównie były to pisma dotyczące organizacji dzisiejszej sesji, tj.: wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta, korespondencja z
Regionalną Izbą Obrachunkową, korespondencja dotycząca sprawozdawczości, która została
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skierowana do stosownych Komisji. Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wpłynęło
równieŜ pismo, którego sprawa była dzisiaj poruszona, tj. pismo rodziców uczniów klas III w
sprawie łączenia tych klas – pismo to będzie procedowane w poniedziałek zarówno przez
Komisję Oświaty jak i Komisję BudŜetową.
Ad.12. Wolne wnioski.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta – przedstawił informację n.t. solarów. Z rezerwy zostanie
uruchomionych jeszcze około 30 dodatkowych instalacji na terenie Miasta (mają być
zamontowane do końca sierpnia). Na tym kończą się pieniądze z programu szwajcarskiego.
Łącznie zostanie zamontowanych w 6-ciu gminach ponad 3,5 tys. instalacji, a w planie było
2.300.
Poinformował równieŜ, Ŝe Miasto nie jest w Wojewódzkim Planie Ochrony Powietrza, choć z
taką propozycją Marszałek Województwa zwracał się do Miasta w 2012 i 2013 roku.
W związku z tym Miasto Mszana Dolna nie moŜe korzystać z programu KAWKA, czyli
programu poprawy jakości powietrza.
Aby skorzystać z następnych programów, które są i będą dostępne zarówno ze środków
unijnych jak i wojewódzkich musimy opracować Program Gospodarki Niskoemisyjnej.
Po zatwierdzeniu tego programu będzie moŜna złoŜyć wnioski o dodatkowe środki praktycznie
„na wszystko”: solary, fotowoltaikę, wymianę pieców na piątą generację, monitory, itp. Nie
mając programu nie zrobimy nic.
Dlatego pan Burmistrz będzie prosił o wyasygnowanie środków na opracowanie tego
programu.
Pan Sekretarz przekazał teŜ informację z sesji Rady Powiatu i tematy, które poruszył na tej
sesji, tj. złoŜonych przez Miasto wniosków na remont stadionu, który został odrzucony
i skreślony z programu subregionalnego oraz wniosku dot. ścieŜek rowerowych, który uzyskał
pozytywną opinię. Wniosek - merytorycznie i prawnie prawidłowo złoŜony, który teraz
„pójdzie” do subregionu.
Pan Sekretarz Miasta nadmienił, Ŝe mówił na sesji Rady Powiatu, Ŝe moŜna było robić wspólny
projekt.
Stwierdził, Ŝe „jak Powiat nie jest razem to nie jesteśmy w stanie przeforsować Ŝadnego
projektu w subregionie.”
Pan Sekretarz poinformował równieŜ, Ŝe wszystkie szkoły w Powiecie Limanowskim nie mogą
realizować obowiązkowych zajęć z w-f, jak tylko na stadionie w Mszanie Dolnej, bo nie ma w
Powiecie innego stadionu.
ZłoŜył więc wniosek o dotację – pomoc Powiatu w realizacji bieŜni na stadionie z rezerwy
budŜetowej Powiatu Limanowskiego, albo jak nadmienił „ogłosimy jak inni to robią, Ŝe za
wejście młodzieŜy ze szkół średnich pobierzemy opłatę i znajdziemy pieniądze na remont
stadionu”, bo został on skreślony z programu subregionalnego.

Ad.13. Zamknięcie obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

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