Protokół Nr XXI/2016
z XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
27 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. 10.00 do godz. 12.30.
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 – 14 Radnych.
Nieobecni Radni: p.Ł.Popiołek.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXI zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała Radnych
oraz wszystkich zaproszonych Gości, a w szczególności przybyłych na sesję uczniów z miejskich
szkół, którzy wyróŜnili się szczególnymi osiągnięciami.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad, jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji,
które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu, natomiast projekty uchwał Rady
Miasta były wyświetlane odpowiednio przy realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 14 Radnych, co stanowi
quorum uprawniające Radę do podejmowania wiąŜących uchwał, po czym zwróciła się
z zapytaniem czy są uwagi co do porządku obrad poprzez wprowadzenie nowych, czy teŜ
wykreślenie niektórych punktów.
Wobec braku zgłoszeń Przewodnicząca Rady – Pani Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
poinformowała i przedstawiła uwagę zasygnalizowaną przez Pana Sekretarza dotyczącą punktu 12,
tj. „podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Mszana Dolna”.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe jest nowy projekt uchwały i jest to tekst jednolity
Regulaminu, a nie zmiana.
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady złoŜyła wniosek o zmianę brzmienia punktu 12
porządku obrad. Zamiast brzmienia: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna” będzie „Podjęcie uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna”, czyli bez wyrazu
„zmiana”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”) przyjęła wniosek
Przewodniczącej Rady w sprawie zmiany brzmienia punktu 12 porządku obrad na „12. Podjęcie
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana
Dolna”.
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Ad.2. Wręczenie nagród uczniom za szczególne osiągnięcia.
Słowem wstępu Przewodnicząca Rady wyjaśniła, Ŝe Rada Miasta postanowiła co roku nagradzać
uczniów, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami. Poprzez takie wyróŜnienie Rada
pragnie pogratulować osiągnięć, a takŜe zachęcić uczniów do dalszych działań i kolejnych
sukcesów.
Zarówno z jednej jak i z drugiej szkoły zostało wytypowanych łącznie 9 uczniów
z największymi osiągnięciami. Byli wśród nich laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
z biologii, chemii, języka polskiego, przyrody, języka angielskiego, matematyki, itd. Byli teŜ
uczniowie mający bardzo wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe.
Z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 byli to: Agnieszka Radomska, Michał Węgielski,
Magdalena Murzyn, Michał Filipiak, Wojciech Zacharski.
Natomiast najzdolniejsi uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 to: Natalia Klimowska,
Maksymilian Śmieszek, Bartłomiej Gruszkowski, Aleksander Adamczyk.
Następnie Przewodnicząca Rady wspólnie z Burmistrzem Miasta – Panem Józefem Kowalczykiem
i Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury – Panią Janiną Flig, złoŜyła uczniom gratulacje
wręczając nagrody pienięŜne oraz listy gratulacyjne.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, po wzajemnych Ŝyczeniach oraz podziękowaniach
dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów obu miejskich szkół, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min
przerwy.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady, przystępując do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad, tj:
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.:
– otrzymanie dotacji ministerialnej na budowę SUW Mszanka w kwocie 4mln 800 zł. Ogłaszamy
przetarg na budowę stacji. Czekamy jeszcze na decyzję WFOŚ o wysokości dotacji o którą
wystąpiliśmy. Dotacja ministerialna pokrywa 80% kosztów inwestycji. Ogólny koszt inwestycji to
jest 6,5 mln zł obejmujący stację, rurociąg tłoczny + zbiorniki wody na ulicy Leśnej.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe w związku z tym, Ŝe nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, czy
otrzymamy dotację z WFOŚ, składa wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia poŜyczki
z WFOŚ o kwotę 860tys.zł, Ŝeby pokryć pełne finansowanie kosztów inwestycji na etapie
przetargu, a jak będzie dotacja to „ograniczymy wielkość poŜyczki do róŜnicy między kosztem
inwestycji a brakującymi środkami” – powiedział Pan Burmistrz.
– rano odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas III Zespołu Szkół Miejskich nr 1. Dotyczyło
ono łączenia klas trzecich. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia rządowe, jeŜeli chodzi
o organizację szkolnictwa w naszym kraju, bo to będzie nam wytyczać ścieŜkę postępowania.
Do miesiąca podejmiemy ostateczną decyzję.
– Burmistrz Miasta nadmienił teŜ o wichurze na terenie Miasta, podczas której zostało wyłamane
drzewo.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
brak
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
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Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.S.Antosz – w imieniu mieszkańców Słomki osiedli: Wonioły i Majdówka (nad torami)
zwrócił się z prośbą o połatanie dziur w drodze asfaltowej.
Radny p.J.StoŜek – zasygnalizował sprawę programu komputerowego w gospodarce odpadami,
program jest „stary” i radny zwrócił się o wygospodarowanie środków i zakup nowego
oprogramowania.
Radny zwrócił takŜe uwagę, Ŝe na działce Pana Farganusa zgięły się wierzby na kable
energetyczne. UwaŜa, Ŝe trzeba je podciąć, Ŝeby nie spadły na kable i ich nie urwały.
Radny p.R.Sitkowski – zwrócił się do Burmistrza Miasta o przemyślenie sprawy ograniczenia
ruchu (z jednej strony od strony Kolbego) albo jego całkowite wyłączenie na starym postoju
taksówek zwłaszcza w okresie letnim, bo ruch na tym odcinku stanowi zagroŜenie dla ruchu
kołowego.
Radna p.K.Pazdur – zwróciła się z prośbą o utwardzenie ulicy ks.J.Popiełuszki, bo jak stwierdziła,
„nie idzie przejść tą drogą jak popada”.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2016 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady Miasta – p.A.Modrzejewska-Potaczek zasygnalizowała, Ŝe jest tutaj
wnioskowana zmiana uchwały w stosunku do tego, co Radni otrzymali w materiałach, po czym
zwróciła się do Pani Skarbnik o przedstawienie zmian.
p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła projekt uchwały, jak równieŜ
poszczególne załączniki do tego projektu z wyszczególnieniem zmian.
W projekcie uchwały zwiększa się dochody budŜetu miasta Mszana Dolna o kwotę 4.511.142,14
zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały (w tym m.in. 30tys.zł stanowi dotacja
z Urzędu Wojewódzkiego na drogi rolnicze i 4,8 mln zł – promesa z MSWiA na budowę SUW
Mszanka).
Zwiększa się równieŜ wydatki budŜetu miasta o kwotę 5.371.142,14 zł, zgodnie z zał. nr 2.
Załącznik nr 2.1 – to uszczegółowienie wydatków bieŜących w podziale na grupy wydatków.
Załącznik nr 2.2 – to zmiany w planie wydatków majątkowych.
Załącznik nr 3 – to zmiany w planie przychodów budŜetu miasta.
Natomiast załącznik nr 4 do projektu uchwały zawiera uszczegółowienie planu dochodów
i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi JST, zaś
załącznik nr 5 – to zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone.
Po omówieniu projektu uchwały p.Skarbnik zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe Komisja
pozytywnie zaopiniowała omówione zmiany w budŜecie miasta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal - Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów –„za”) podjęła Uchwałę Nr
XXI/176/2016 w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków
i przychodów.
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2016-2025.
p.Skarbnik Miasta poinformowała, Ŝe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są pochodną
zmian, które dokonuje się w uchwale budŜetowej, po czym przedstawiła te zmiany zgodnie
z objaśnieniem, załączonym do projektu uchwały.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji BudŜetowoGospodarczej o wskazanie stanowiska Komisji, a następnie odczytanie projektu uchwały.
p.A.Sasal – poinformowała, Ŝe opinia Komisji BudŜetowej była pozytywna, po czym przystąpiła
do odczytania projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXI/177/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2016 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości (działki ewid.
nr 2773/1 o pow. 0,0138ha) do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna na poszerzenie
drogi wewnętrznej.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta.
Poinformował, Ŝe zarówno ta sprawa jak i następna dotyczy drogi na Zarabiu. W latach
poprzednich została wykonana asfaltowa droga na nieruchomościach osób, z którymi nie
uregulowano stanu prawnego. Te osoby wystąpiły aktualnie o uregulowanie lub rozebranie drogi.
Po długich negocjacjach nabywamy te skrawki po cenie 6tys.zł za ar.
Pan Burmistrz dodał równieŜ, Ŝe powinno to być wcześniej załatwione z właścicielami, tym
bardziej, Ŝe przychodzili oni do poprzedniego burmistrza i chcieli tą sprawę uregulować.
Przy tej okazji Pan Burmistrz nadmienił o potrzebie uregulowania stanu prawnego zajeŜdŜonych
dróg, jeszcze nie wykonanych, na Pańskim.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi co do tego punktu,
jak i kolejnego.
Wobec braku pytań, 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 obydwa wnioski, które przedstawił Pan
Burmistrz.
Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła p.A.Sasal o odczytanie projektu uchwały. Projekt
uchwały został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”,
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXI/178/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie
nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości (działki ewid.
nr 2774/3 o pow. 0,0103ha) do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna na poszerzenie
drogi wewnętrznej.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały został juŜ omówiony, po czym zwróciła się
z prośbą o jego odczytanie.
Projekt uchwały został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXI/179/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie
nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy
gruntu (działki ewid. 4633/1 połoŜonej w Mszanie Dolnej przy ul.Orkana).
Burmistrz Miasta – przedstawił, Ŝe działkę tą dzierŜawi gospodarz. Działka połoŜona jest na końcu
ulicy Orkana – jest to działka (zbocze) o charakterze rolnym, leśnym i sprawa dotyczy propozycji
przedłuŜenia tej umowy na 3 lata.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „czy są
jakieś pytania”?
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. Projekt uchwały został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXI/180/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 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.11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat lokalu uŜytkowego nr 5
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Burmistrz Miasta – przedstawił, Ŝe jest to ostatni lokal przy ul.Starowiejskiej 2. Dotychczasowy
uŜytkownik Pan Kurek dwa lata temu wystąpił o zwrot nakładów poniesionych na budowę lokalu.

5

Sprawa była w sądzie. Obecnie lokal jest w dyspozycji Miasta. Ogłoszony został przetarg na
dzierŜawę tego lokalu.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zgłaszanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXI/181/2016 w sprawie oddania w najem na okres 10 lat
lokalu uŜytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawił p.A.Róg – Sekretarz Miasta. Tytułem wstępu poinformował, Ŝe
w związku z nowelizacją ustawy trzeba dostosować uchwały podjęte w 2012r. do obowiązujących
przepisów. Ponadto po przeprowadzonej kontroli realizacji przez Miasto zadań z zakresu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaproponowano pewne zmiany.
Po słowie wstępu Sekretarz Miasta – pan A.Róg omówił szczegółowo zmiany w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
Zmiany polegają głównie na doprecyzowaniu istniejących zapisów poprzez skreślenie, czy teŜ
dodanie pewnych wyrazów, jak równieŜ paragrafów. Między innymi dodane zostały §3a - §3c.
§3a mówi o obowiązkach właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza.
W §3b określono czynności, które zabrania się biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości
i porządku.
Natomiast §3c zobowiązuje właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne
na mocy umowy zawartej między gminą a przedsiębiorcą, do umoŜliwienia kontroli osobom
upowaŜnionym przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna, w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
NajwaŜniejsza rzecz, która się zmienia, to w starych przepisach moŜliwy był mobilny punkt
zbierania odpadów, teraz nie moŜe być mobilny musi być stacjonarny. Zgodnie z przepisami
gmina ma obowiązek utworzyć na własnym terenie punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
W związku z tym, w regulaminie określono co w tym punkcie moŜe być przyjmowane, jak
równieŜ określono pewne ograniczenia.
Po omówieniu projektu uchwały Pan Sekretarz nadmienił, Ŝe ze względów praktycznych
i obowiązku przyjmowania tekstu jednolitego raz na 12 miesięcy od pierwszej nowelizacji aktu
proponuje się od razu formę tekstu jednolitego Regulaminu, a nie jego zmiany.
Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie opinii Komisji.
p.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, Ŝe Komisja pracowała
nad zmianami, ale lepiej będzie, Ŝe będzie to w formie tekstu jednolitego. Komisja wyraziła
pozytywną opinię.
Następnie Przewodnicząca obrad odczytała opinię sanitarną do projektów uchwał.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej pozytywnie zaopiniował projekt
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna, jak równieŜ
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
Po odczytaniu opinii sanitarnej, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXI/182/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
p.A.Róg – Sekretarz Miasta poinformował, Ŝe Radni otrzymali poprawiony projekt uchwały
dlatego, Ŝe na Komisji rozpatrywany był projekt w pierwszej dostarczonej wersji, a w wyniku
dyskusji i tego, Ŝe przetarg mamy ogłoszony do czerwca przyszłego roku, nie ma moŜliwości
zmiany zasad odbierania. Ustaliliśmy, Ŝe domki letniskowe i itp. zostaną wprowadzone w roku
przyszłym. Stąd poprawiono projekt uchwały przez wykreślenie domków letniskowych i do tego
się ta zmiana sprowadza.
Następnie p.A.Róg – Sekretarz Miasta przedstawił projekt uchwały. Zmiany dotyczą terminów
wnoszenia opłat za śmieci. Do tej pory było co miesiąc (do 15 kaŜdego miesiąca) i 12 razy trzeba
było księgować te wpłaty, w projekcie uchwały proponuje się więc raz na dwa miesiące, co nie
oznacza, Ŝe nie moŜna wpłacać co miesiąc. Druga zmiana dotyczy doprecyzowania sytuacji, jeŜeli
termin zapłaty wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zgłaszanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska
Komisji.
p.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska przedstawił, Ŝe Komisja wyraziła
pozytywną opinię.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXI/183/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się do pana Sekretarza Miasta o przedstawienie projektu uchwały.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta poinformował, Ŝe naleŜy zmienić uchwałę w tej sprawie z 2012 roku
w związku ze zmianą ustawy i przyjąć w wersji obecnie obowiązujących przepisów prawnych.
Jest tu mowa m.in. o Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, a nie punkcie mobilnym.
Reszta zmian to dostosowanie pojęć i nazw do Regulaminu.
Ta zmiana pociąga za sobą równieŜ to, co określono w §6, Ŝe w Gminnym Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów, odpady będą odbierane po okazaniu dowodu dokonania opłaty za śmieci.
Przy tej okazji Pan Sekretarz poinformował, Ŝe do końca roku taki Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów (PSZOK) trzeba utworzyć.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem co do §4 ust.3 - jest tam ograniczenie o ilości
przyjmowanych odpadów w ramach pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do 0,5m3. Przewodnicząca Rady spytała, czy to jest jednorazowo te 0,5m3.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta odpowiedział, Ŝe tak, Ŝe remont nie trwa ciągle.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały Radni
otrzymali w materiałach, po czym poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXI/184/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk:
► odnośnie dziury na Słomce – Burmistrz Miasta poinformował, Ŝe zleci to błyskawicznie Panu
Dyrektorowi ZGK. Gdyby były inne jeszcze niedoróbki, to proszę o telefoniczne zgłoszenie.
► sprawa zakupu programu komputerowego – Burmistrz Miasta odpowiedział, Ŝe zna problem
i wiąŜe się to w ogóle ze zmianą programu w Urzędzie. Obecnie korzystamy z dwóch róŜnych
programów i musimy to ujednolicić. Oprogramowanie powinno być i wydajne i dostosowane do
potrzeb Urzędu.
► sprawa wierzb na ulicy Spadochroniarzy – wierzby zostaną przycięte.
► sprawa poruszona przez Radnego Pana Sitkowskiego – przewiązka między ulicą Kolbego
a ulicą Starowiejską ( na starym postoju taksówek) wymaga generalnego uporządkowania,
przynajmniej ograniczenia ruchu na tym odcinku. Trzeba zastanowić się nad sposobem
zagospodarowania tego zakątka łącznie z tym „dołkiem”. Pan Burmistrz uwaŜa, Ŝe najlepszym
rozwiązaniem byłoby zrobić tam ulicę ślepą i wjazd do posesji od ulicy Kolbego.
Odcinek między sklepem p.Huziora a ulicą Starowiejską zamknąć całkowicie, bo droga jest za
wąska, dziurawa i nie nadająca się do ruchu dwukierunkowego.
W najbliŜszych dniach ograniczymy ten ruch, zamkniemy od ulicy Starowiejskiej i będzie to droga
ślepa z dojazdem tylko do posesji.
► sprawa zgłoszona przez p.K.Pazdur – wystąpiliśmy o destrukt (100 ton) do Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Podobnie w zeszłym roku wykonano drogę na osiedlu Pańskie.
Przyszła umowa, to prawdopodobnie w miesiącu lipcu dostaniemy i moŜe by to poprawiło
sytuację.

8

Są teŜ propozycje, Ŝeby ulicę Popiełuszki zrobić ulicą ślepą i ograniczyć wjazd od bloków. Jak
utwardzimy całość Popiełuszki, to powaŜnie moŜe się zwiększyć ruch na osiedlu Krakowska.
Będziemy próbować coś zrobić.

Ad.16. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe punkt zostanie pominięty z uwagi na to, Ŝe w tak
krótkim okresie od ostatniej sesji poza zaproszeniami, ofertami, itp. nie było pism kierowanych do
Rady.

Ad.17. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na stroje sportowe niektórych radnych
ubranych w oryginalne koszulki sportowe, a takŜe udekorowane stoły w biało-czerwone szaliki
z napisem „POLSKA”.
Radny p.B.Surówka – odpowiedział, Ŝe jest to forma wspierania naszej druŜyny narodowej. Dodał:
„czekaliśmy 30 lat na taki sukces”. Jest to wyraz tego, Ŝe Rada Miasta kibicuje i wspiera polską
druŜynę narodową.
Na koniec Przewodnicząca Rady – zwróciła się do Radnych z prośbą o pomoc i dostarczenie
listów do sponsorów w związku z organizacją Dni Mszany Dolnej.

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

Obradom przewodniczył:
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