Protokół Nr XXII/2016
z XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
26 sierpnia 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. 14.30 do godz. 17.15.
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.R.Sitkowski.
Spóźnienie: p.Ł.Popiołek
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Radni otrzymali porządek obrad wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym odczytała jego treść. Zawiadomienie o zwołaniu
XXII sesji Rady Miasta Mszana Dolna wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe co do zmiany porządku obrad w dniu
dzisiejszym, to wpłynął wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad:
1) projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz
2) projektu uchwały intencyjnej w sprawie aplikowania Miasta Mszana Dolna o środki
finansowe w ramach konkursu RPO na projekt pn. „Termomodernizacja budynków
Miasta Mszana Dolna”.
Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby pierwszy projekt uchwały tj. w sprawie zmiany
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
umieścić w punkcie 8a (po punkcie 8), natomiast drugi projekt uchwały tj. uchwały intencyjnej
w sprawie aplikowania Miasta o środki finansowe … - umieścić po punkcie 8a jako punkt 8b.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad przedstawionych wyŜej zmian.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wprowadzenie w/w projektów uchwał do porządku obrad.
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Następnie Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, Ŝe zgodnie z listą obecności na sali
znajduje się 13 Radnych, a więc w dniu dzisiejszym Rada Miasta ma uprawnienia do
podejmowania uchwał, jak równieŜ do wprowadzania zmian w porządku obrad.
Po stwierdzeniu quorum, Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe w związku z uwagą Pani
Skarbnik, aby punkt 6 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budŜetu Miasta Mszana Dolna na rok 2016” w dniu dzisiejszym
głosować jako punkt 7, a przed nim przegłosować jako punkt 6) „Podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budŜecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków
i przychodów”.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie przyjęcie tej zmiany w porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła przedstawioną
zmianę w porządku obrad.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są jeszcze inne
wnioski co do dzisiejszego porządku obrad. Wniosków nie zgłoszono.
Następnie Przewodnicząca Rady wraz z Panem Burmistrzem w imieniu całej Rady Miasta
złoŜyła gratulacje i Ŝyczenia Radnemu Panu Jackowi Wardyńskiemu w związku z objęciem
przez Niego funkcji Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCH” w Mszanie Dolnej.

Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XX/2016 i XXI/2016 z posiedzeń Rady Miasta Mszana
Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokoły nr XX/2016 i XXI/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 XX/2016 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XX/2016 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu XXI/2016 z sesji
Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XXI/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – poprosił Pana A.Roga – Sekretarza Miasta
o przedstawienie informacji zdjęciowej i omówienie wyświetlanych zdjęć.
p.Sekretarz Miasta przedstawił trzy główne obecnie realizowane inwestycje, którymi są:
1) remont drogi ul.Zarabie w ramach programu dróg rolniczych. Ta droga jest praktycznie na
ukończeniu. Jest to stara droga na Okrągłą/Glisne i dzięki przekazaniu przez mieszkańców
gruntu moŜna było tą drogę wykonać.
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Wybudowany został tam nowy przepust i w tej chwili „nadaje się” ona do jazdy
samochodami osobowymi, a dodatkowo mają być tam połoŜone płyty.
2) kontynuacja budowy chodnika na ulicy Zakopiańskiej – prace potrwają jeszcze przez okres
co najmniej około jednego miesiąca. Ponadto będzie jeszcze wybudowany przystanek
zarówno po jednej jak i po drugiej stronie drogi.
3) remont ulicy Słonecznej – został zerwany asfalt. Część destruktu jest składowana koło
stadionu i ma być przeznaczona na drogę boczną obok stadionu w kierunku do Państwa
Szczypków, Dudzików. Utrudnienia na tej drodze będą trwały przez około 1 miesiąc.
Droga jest częściowo przejezdna, nie będzie zamykana.
Destrukt, który był w górnej części został wyłoŜony obok Pana Pachołka (w kierunku
P.Kulka). Tu jest teŜ problem, bo sąsiadująca Pani nie wyraziła zgody na poszerzenie drogi
i w związku z tym, droga na pewnym odcinku będzie miała szerokość 2,5m. W górnej
części był sfalowany asfalt, a powodem tego jest przepust u Pana Szczypki (który od wielu
lat przebywa w Stanach Zjednoczonych) i jest zgoda Pana Burmistrza, Ŝebyśmy na własny
koszt ten przepust wymienili - powiedział Pan Sekretarz. Brak wymiany tego przepustu
spowoduje, Ŝe po pierwszej zimie moŜna asfalt sfalować.
– czwarta realizowana inwestycja, choć jej jeszcze nie widać to SUW Mszanka. Stacje
kontenerowe są juŜ na końcowym etapie. Natomiast z końcem miesiąca września rozpoczną się
prace fundamentowe.
W dalszej części tego tematu Pan Burmistrz Miasta przedstawił koszty tej inwestycji: ogólny
koszt po przetargu łącznie z rurociągiem tłocznym, ze zbiornikiem na 600 kubików to jest 5,5
mln. zł , 80% z tego to dotacja, 1,1 mln zł trzeba dołoŜyć i zamierzamy to sfinansować
częściowo kredytem, częściowo poŜyczką. Po spłacie połowy poŜyczki jest moŜliwość jej
częściowego umorzenia.
Ostatnia umowa w sprawie wykonania zbiornika o pojemności 600 kubików została podpisana
z podwykonawcą – jest to firma z Myślenic.
Jak powiedział Pan Burmistrz, wszystko wskazuje na to, Ŝe mimo opóźnień spowodowanych
„donosami” do MSWiA i późno otrzymaną promesą uda się do końca listopada zrealizować tą
inwestycję i to będzie zadanie chyba najwaŜniejsze w tym roku.
JeŜeli chodzi o przyszłoroczne inwestycje to do końca miesiąca sierpnia musimy złoŜyć
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich nr 1.
Do tego wymagana jest sterta dokumentacji, której nie ma, bo 10 lat przeleŜał w szafce audyt
energetyczny i w międzyczasie się zdezaktualizował i trzeba go było robić od nowa. Jest juŜ
skończony audyt energetyczny. Do tego robione są projekty wykonawcze jeŜeli chodzi o
wykonanie samej termomodernizacji plus wymiany instalacji c.o., szczególnie kotłów, które
mają juŜ ponad 15 –letnią Ŝywotność.
Kolejna sprawa: jest juŜ kompletny projekt na modernizację Przedszkola przy ulicy Leśnej.
Wartość kosztorysowa tej inwestycji jest dość powaŜna, stąd dzisiejsze zmiany w projekcie
budŜetu. Myślę, Ŝe w trakcie przetargu wartość inwestycji spadnie – powiedział Pan Burmistrz.
Wystąpiliśmy z wnioskiem do Starosty o wyraŜenie zgody na wynajęcie na okres remontu
Przedszkola części Szkoły przy ul.Matejki, na co otrzymaliśmy zgodę.
Pani Dyrektor udostępnia nam 4 sale lekcyjne wymalowane z oddzielnym wejściem – t.j. część
budynku od strony Przedszkola. Będą załoŜone drzwi między szkołą a przedszkolem, tak, Ŝe
nie ma mowy o tym, Ŝeby dzieci ze szkoły średniej miały kontakt z dziećmi z przedszkola.
Są oddzielne toalety, udostępniona jest stołówka, która w tej chwili jest nieczynna, bo Pani
zrezygnowała z prowadzenia stołówki w szkole średniej. Stołówka jest wymalowana, tylko
zaplecze w niewielkim stopniu wymaga jakiejś kosmetycznej poprawy. Nie ma tu Ŝadnych
obaw – będzie moŜna spokojnie robić remont, bo zrobienie tak powaŜnego remontu w ciągu
jednego miesiąca to graniczyłoby z cudem.
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Przeciągła się sprawa uzgodnień dokumentacji i nie byliśmy w stanie tego remontu zrobić
w czasie wakacji, ale mamy zabezpieczone lokum dla Przedszkola i moŜemy spokojnie
realizować tą inwestycję.
We wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji.
Na koniec Burmistrz miasta wyraził nadzieję, Ŝe w tym roku uda się ten remont zrobić.
Poinformował równieŜ, Ŝe w związku z duŜym zainteresowaniem mieszkańców (180 osób)
w sprawie wymiany pieców zlecono opracowanie programu ochrony niskoemisyjnej, bo taki
program jest wymagany. Za opracowanie programu trzeba zapłacić 9tys.zł.
Wystąpiliśmy równieŜ do Urzędu Marszałkowskiego o wprowadzenie zmian w planie
wojewódzkim, bo Mszana pozostała poza programem wojewódzkim.
Niektórzy chcieliby juŜ w tym roku wymieniać te piece, ale w tym roku się nie da, bo najpierw
musimy wejść do tego finansowania. Będzie spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami.
Odpłatność procentowa będzie nieco wyŜsza niŜ przy kolektorach słonecznych, ale mimo tego
mieszkańcy są zainteresowani tym tematem.
Pan Burmistrz Miasta poinformował równieŜ, Ŝe poprzedni wniosek radnego P.R.Sitkowskiego
został zrealizowany, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w komunikacji na łączniku
Kolbego-Starowiejska. Jest wprowadzony ruch jednokierunkowy od ulicy Kolbego do ulicy
Starowiejskiej. Było to podyktowane tym, Ŝe przy szerokości drogi 2,5 m przy wjeździe
i wyjeździe nie było moŜliwości Ŝeby się minąć. Wiele samochodów „cofało” na ulicę
Starowiejską co zagraŜało bezpieczeństwu. Wpłynęło tylko jedno zastrzeŜenie byłego
burmistrza, który wprowadził na tym odcinku ruch dwukierunkowy, a mnie pyta, czy robiłem
projekty organizacji ruchu – powiedział Pan Burmistrz, a jest to droga wewnętrzna i nigdy
uchwałą Rady nie została zaliczona do dróg publicznych, do dróg miejskich.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
p.A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej – poinformowała, Ŝe doszło do 8 prób
wyłudzenia pieniędzy od osób starszych tzw. "metodą na wnuczka". Nie ma informacji, Ŝeby
ktoś został oszukany, ale próby były podjęte i niech to będzie ostrzeŜenie, bo oszuści próbowali
tą metodą wyłudzić od osób starszych od 40 do nawet 80 tys. złotych. Dzwonili na telefony
stacjonarne, Ŝeby trudno było zidentyfikować numery telefonów. Podają się za wnuka lub
wnuczkę, informując, Ŝe miał wypadek samochodowy i pilnie potrzebuje gotówki. Później
prosi o pieniądze, po które zgłosi się jego kolega.
Pani Komendant poinformowała, ze prześle taką informację do kościołów, bo tu najszybciej
moŜna dotrzeć do osób starszych, ale prosiła teŜ Radnych o przekazywanie tej informacji.
Pani Komendant ponowiła takŜe prośbę o dofinansowanie zakupu radiowozu.
W ustosunkowaniu Pan Burmistrz przedstawił, Ŝe będzie wnioskował do Rady
o wyasygnowanie środków, ale na zakup fotoradaru. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe wczoraj
dzwonił na Policję i zgłaszał sprawę samochodu poruszającego się wieczorem
z nieprawdopodobną prędkością ulicą Starowiejską. Otrzymał odpowiedź, Ŝe Policja nie ma
fotoradaru.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe mieszkańcy ulicy Starowiejskiej napisali do Niego, Ŝeby coś
zrobić, Ŝeby ograniczyć prędkość na ulicy Starowiejskiej.
Burmistrz Miasta powiedział: „musimy coś zrobić, kupmy ten fotoradar dla Mszany i wtedy
nie będzie dyskusji, bo problemy które zagraŜają bezpieczeństwu nie są eliminowane”.
Pani Komendant wyraziła aprobatę wobec przedstawionej propozycji pana Burmistrza Miasta.
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Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.Szynalik – był preferowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych program
„Dzielnicowy bliŜej nas”, czy jest to realizowane?
p.A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej – program jest uruchomiony i wdraŜany
w takich terminach jakie przyjęła sobie Komenda Główna. Od 1 września platforma „Moja
komenda” ma być uruchomiona, ma być większy dostęp do dzielnicowego, mają być specjalne
skrzynki e-mailowe dla potrzeb mieszkańców. KaŜdy dzielnicowy otrzymał telefon
komórkowy, (numery telefonów kom. były podawane na sesji), będą one teŜ dostępne na
stronie internetowej. Nastąpiły teŜ zmiany, jeśli chodzi o uregulowania prawne – dzielnicowi
będą odciąŜeni teŜ od pewnych zadań, które do tej pory wykonywali.
W dalszej kolejności P.Komendant na zapytanie Radnego p.J.Szynalika kto jest dzielnicowym
w Mszanie Dolnej odpowiedziała, Ŝe taką informację juŜ wiele razy podawała, po czym
poinformowała, Ŝe po prawobrzeŜnej części Miasta – p.Tomasz Piętoń, natomiast po drugiej
mł. aspirant p.Tobiasz Ligęza. Dzielnicowi nie zmienili się od co najmniej 4 lat.
Radna p.K.Pazdur – zwróciła się z zapytaniem: „czy jest moŜliwość otworzenia toalet na
placu targowym, tak, Ŝeby były dostępne nie tylko we wtorki”?
Radny p.S.Antosz – zwrócił się z zapytaniem: „co w sprawie chodnika na ulicy Słomka”?
Radny zwrócił się takŜe z prośbą, aby zlecić Zakładowi Gospodarki Komunalnej zabranie 8
podrzuconych worków śmieci na Słomce. W imieniu mieszkańców osiedla Spyrki na Słomce
którzy przejeŜdŜają przez Kasinę Wielką zwrócił się takŜe z prośbą o udzielenie informacji
w sprawie drogi.
Radna p.S.Dziadkowiec – przy wyjeździe/zjeździe z głównej drogi do Zagórzanki odpadł znak
drogowy. Radna zwróciła się z prośbą o jego zainstalowanie, a przy okazji skoszenie trawy
przy głównej drodze, która zasłania i utrudnia wyjazd z tej drogi.
Radny p.J.StoŜek – zwrócił się z propozycją i zapytaniem, czy z destruktu z ulicy Słonecznej
moŜna byłoby dokończyć pobocza na ulicy Spadochroniarzy?
Radny zwrócił się takŜe z prośbą mieszkańców osiedla Kołacze w sprawie drogi – sugerując:
jakby był jakiś destrukt to moŜna byłoby zawieźć na tą drogę, a oni by sobie rozrównali.
Radna p.J.Flig – zwróciła się z zapytaniem: „czy nie dałoby się zlecić Zakładowi Gospodarki
Komunalnej uporządkowania chodnika przy ulicy ks.J.Stabrawy. Chodnik jest zarośnięty
chwastami.
Radna p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – równieŜ zwróciła się o uporządkowanie
nowego chodnika przy łączniku na blokach. Chodnik jest zarośnięty, a sprawa była juŜ
zgłaszana.
Następnie Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi mieszkańcom Słomki – osiedla Spyrki
w sprawie drogi. Jak powiedział Pan Burmistrz, jest to ostatnie osiedle na granicy z Kasiną
Wielką. Wójt Pan B.śaba zlecił remont drogi krajowej. Jest 600m2 drogi do utwardzenia. W tej
chwili jest prowizoryczna podbudowa ze Ŝwiru. Wymagane jest załoŜenie jednego przepustu
przez drogę, bo dotychczasowy jest za wąski.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe nawiązał kontakt z Panem Kośmidrem, który jest wykonawcą
tej drogi na zlecenie Gminy i który oszacował ten koszt w granicach 50tys.zł.
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Porównywałem to z ceną Pana Dudzika, który stwierdził, Ŝe dwuwarstwowy asfalt na tej
powierzchni kosztowałby około 36tys.zł. W poniedziałek będziemy rozmawiać z Panem
Kośmidrem, czy zejdzie z tej ceny, czy nie.
Rzeczywiście w czasie opadów jest tam duŜy napływ wody z Lubogoszczy i jak nie będzie
połoŜona nawierzchnia, to pewnie ten Ŝwir zabierze i dlatego tak mieszkańcy usilnie o to
proszą.
Będę rozmawiał. Nie ukrywam, Ŝe jest to nowy temat i takimi tematami jestem zaskakiwany
niemal codziennie.
Na koniec Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe jak cena nie zostanie obniŜona to nie wie, czy nie
będzie myślał, Ŝeby zlecić to komu innemu przy okazji remontu ulicy Grunwaldzkiej, która jest
jeszcze w planie.
Przy tej okazji Pan Burmistrz poinformował, Ŝe otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego
30tys.zł na drugą drogę rolniczą.

Ad.6. 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
5.720,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.
Zwiększa się równieŜ wydatki o kwotę 5.720,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Załącznik nr 2.1 – to zmiany w planie wydatków bieŜących.
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 (jest tylko zmiana tytułu
zaciągnięcia przychodów).
Załączniki do projektu uchwały zostały szczegółowo omówione przez p.Skarbnik Miasta.
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 na
posiedzeniu w dniu 23 sierpnia b.r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie
zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: zmian w budŜecie, zmiany WPF, a takŜe zmiany
GPPiRPA (Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
oraz zaciągnięcia kredytu na II etap SUW.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta. Projekt uchwały został wyświetlony na
wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/185/2016 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Ad.7. 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.
Jest to uchwała uszczegóławiająca, określająca w jakim okresie zostanie spłacony ten kredyt,
jakie jest zabezpieczenie, co jest niezbędne do wystąpienia do Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Po omówieniu tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Dodatkowo nadmieniła, Ŝe projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na Komisjach,
a zwłaszcza Komisji BudŜetowo-Gospodarczej.
Wobec braku pytań, 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 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/186/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu
na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta Mszana Dolna na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2016-2025.
p.Skarbnik Miasta omówiła zmiany w WPF, zgodnie z objaśnieniem, załączonym do projektu
uchwały. Zwróciła uwagę na dopisanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć Miasta Mszana
Dolna (do złącznika nr 2) termomodernizacji budynków Miasta Mszana Dolna, poniewaŜ taki
zapis w uchwale jest niezbędny do złoŜenia wniosku. Jak poinformowała Pani Skarbnik te
wydatki będą realizowane nie tylko w 2017 roku, ale tak naprawdę okres trwania tego projektu
będzie od sierpnia 2016 roku do końca grudnia 2017r., czyli jest to przedsięwzięcie wieloletnie.
Po omówieniu zmian w WPF, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, 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 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/187/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.8a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały mają Radni w materiałach. Projekt
tej uchwały zawiera uzasadnienie, które określa na co zostały przesunięte środki.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań co do tego projektu.
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Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady przedstawiła zakres zmian w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z uzasadnieniem
załączonym do projektu uchwały. Zmiana obejmuje przyznanie środków na realizację
programu profilaktycznego realizowanego przez MOK tj. organizację imprezy plenerowej o
charakterze profilaktycznym. Na zadanie to przeznacza się kwotę: 5.500,00zł.
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.
Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących
się” i 0-„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXII/188/2016 w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8b. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie aplikowania Miasta Mszana Dolna
o środki finansowe w ramach konkursu RPO na projekt pn. „Termomodernizacja
budynków Miasta Mszana Dolna”.
Burmistrz Miasta – przedstawił krótko, Ŝe osoba, która pisze wniosek uzasadnia potrzebę
podjęcia takiej uchwały, aby zadanie na termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich nr 1 było
wyszczególnione do sfinansowania w budŜecie w roku przyszłym.
Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin zwróciła uwagę na zmianę w §2 projektu uchwały
intencyjnej, gdzie jest „rozbita” kwota, czyli w 2016r. jest to kwota 44.990,00zł, a w 2017r.
zostaje kwota 600.000,00 zł, czyli dołoŜona jest kwota w 2016 roku, o czym była mowa przy
omawianiu zmian w WPF.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały intencyjnej przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go
pod głosowanie. Projekt uchwały został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących
się” i 0-„przeciw”) podjęła Uchwałę intencyjną Nr XXII/189/2016 w sprawie aplikowania
Miasta Mszana Dolna o środki finansowe w ramach konkursu RPO na projekt pn.
„Termomodernizacja budynków Miasta Mszana Dolna”.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działek ewid. 7416/2, 7523/3, 7460/2, 7439/2 połoŜonych w Mszanie
Dolnej w obrębie ewidencyjnym Słomka).
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe przy kaŜdej z uchwał znajduje się krótki komentarz,
wszystkie te tematy (chodzi o sprawy gospodarowania nieruchomościami) były przedmiotem
analizy przez Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej, po czym
zwróciła się o zadawanie pytań.
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Burmistrz Miasta – przedstawił projekt uchwały. Poinformował, Ŝe kończy się okres dzierŜawy
tych gruntów, najwięcej tych gruntów jest w obrębie Słomki i są to w szczególności tereny
nadrzeczne oraz na ul.Zakopiańskiej – chodzi o uregulowanie stanu prawnego uŜytkowanych
nieruchomości.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe w ostatniej chwili wpłynęła poprawka do
projektu uchwały (wynikająca z błędu pisarskiego) i zamiast działki ewid. 7416/2 powinno być
7516/2; ponadto przy kaŜdym z numerów działek wskazano powierzchnię.
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła
Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu uchwały wraz z poprawkami.

p.A.Sasal

–

Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/190/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości (działek ewid. 7630/3, 7733, 7732/2) stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna na rzecz Pani Zofii Guzara.
Ogólny komentarz do projektów uchwał z zakresu geodezji przedstawił Pan Burmistrz we
wcześniejszym punkcie tj. przy omawianiu punktu 9 porządku obrad.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/191/2016 w sprawie oddania w dzierŜawę
na okres 10 lat niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości (działek ewid. 8871/3, 8873/2, 8874/2 i 8875/2) stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna na rzecz Pana Jacka Bieńka.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej- przedstawił, Ŝe Pan Bieniek wnioskował o zakup tych działek, co Komisja
zaopiniowała negatywnie. Komisja wyraziła natomiast zgodę na ich dzierŜawę.
Następnie p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta przystąpiła do odczytania projektu
uchwały, który został takŜe wyświetlony za pomocą projektora.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/192/2016 w sprawie oddania w dzierŜawę
na okres 10 lat niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.

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 wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działki ewid. nr 10004) na okres 10 lat z dotychczasowym dzierŜawcą.
Komentarz do projektu uchwały był przedstawiony przy omawianiu punktu 9 porządku obrad.
Wobec tego, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Pani A.Sasal przystąpiła do odczytania
projektu uchwały, który został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakiejś pytania co
do tego projektu uchwały”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/193/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działki ewid. nr 3922/3) na okres 10 lat z dotychczasowym dzierŜawcą.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Pani A.Sasal odczytała projekt uchwały, który został
takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu i wobec braku uwag i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/194/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► odnośnie toalet – Pan Burmistrz powiedział, Ŝe problem znany, ale rzecze mówiąc nie wie
jak ten problem rozwiązać. Pan Niedośpiał kilkakrotnie zgłaszał, Ŝe jak te toalety zostawi się
bezpańsko to są nie do poznania, nie mówiąc juŜ o róŜnego typu dewastacjach, itd.
Był pomysł, Ŝeby wstawić tam zamek na monety, ale z kolei jest 5-cioletnia ochrona projektu
i nie moŜna zarabiać. Zaś utrzymanie człowieka przy toaletach to są koszty niebotyczne.
W tym momencie rozwinęła się dyskusja i padły takie pomysły jak: toalety na zamek cyfrowy,
a moŜe toi-toi. Po dyskusji pan Burmistrz stwierdził, Ŝe „zastanowimy się jak to zrobić”.
► chodnik na Słomce – jest zrobiony podział geodezyjny i regulowanie stanu prawnego idzie
do przodu. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe we wrześniu uda się to załatwić.
► sprawa śmieci – zaraz przekaŜę sprawę – powiedział Pan Burmistrz, śmieci zabiorą i dołoŜą
do kontenera na targowicy.
► sprawa znaku drogowego – pan Dyrektor ZGK zapisał; na pewno to zamontujemy.
► przeznaczenie destruktu – nie wiadomo gdzie go dać, bo wszędzie go nie wystarczy. Do
odebrania mamy 100 ton destruktu z Myślenic.
Destrukt z Myślenic damy pewnie na Zarabie, natomiast tutaj mieszkańcy osiedla za stadionem
zdeklarowali nieodpłatne przekazanie gruntu – „winkla” za budynkiem stadionu, Ŝeby im
poprawić drogę dojazdową do Państwa Szczypków, więc chcieliśmy tam podsypać.
Jest teŜ droga na Słomce (ale tam jest spór). Jest teŜ droga boczna na Słonecznej, która jest
w złym stanie i wymaga podsypania.
Na pobocza zaś musi być drobny destrukt. Pan Burmistrz Miasta oświadczył, Ŝe będzie czynił
starania i moŜe uda Mu się załatwić dodatkową pulę destruktu w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich.
Ulica Spadochroniarzy jest wąska, ruchliwa i pobocza wymagają podsypania.
► sprawa Kołaczy – sukcesywnie będziemy starać się gdzieś zdobyć ten destrukt i podsypać.
► chodniki Krakowska i Stawowa – zmobilizujemy Pana Dula, Ŝeby randapem skutecznie
poprawił.
Na koniec Pan Burmistrz Miasta poinformował, Ŝe przed sesją rozdał radnym dzisiaj
otrzymaną wersję skrzyŜowania na ulicy Orkana – jest to wersja poprawiona, pierwotna
obejmowała jedno rondo.
Projekt skrzyŜowania został wyświetlony na wyświetlaczu. Pan Burmistrz natomiast, omówił
szczegółowo projekt. Droga przebiegała tak, Ŝe trzeba by było zburzyć dom. Zasugerowano
więc drugie rondo (tzw. ronda bliźniacze), Ŝeby nie burzyć tego domu, a ponadto przy takim
rozwiązaniu droga łączy się z ulicą Ogrodową.
Droga 968 ma być w przyszłym roku remontowana. Jeśli w porę zgłosimy, to do planu zostanie
ujęte.
Informację w tym temacie uzupełnił takŜe Pan Sekretarz Miasta.
Radni nie zgłosili zastrzeŜeń do przedstawionej koncepcji.

Ad.15. 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 ma te pisma ze sobą i zapytała czy ma je
odczytywać. Radni stwierdzili, Ŝe nie - poprosili tylko o ich streszczenie. Przewodnicząca
Rady nadmieniła teŜ, Ŝe część pism „poszło” (zostało przekazanych) na Komisje.
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Pisma, które wpłynęły do Rady, to:
1) pismo dotyczące wyceny pomnika króla Kazimierza Wielkiego;
2) prośba o dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkoły oraz w drodze powrotnej;
3) pismo dotyczące analizy oświadczeń majątkowych – pismo Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie dotyczące oświadczeń Przewodniczącej Rady i Pana
Burmistrza, w którym stwierdzono, Ŝe nie ma Ŝadnych uwag do tych oświadczeń.
4) prośba Prokuratury o przesłanie, tym razem, uwierzytelnionych uchwał Rady Miasta
w sprawie ustalenia wysokości opłat parkingowych i sposobu ich pobierania, celem ich
słuŜbowego wykorzystania.
Przy tej okazji Pan Burmistrz dodał, Ŝe dzisiaj w poczcie „przyszło” pismo z Nadzoru
Prawnego, Ŝeby nie pobierać opłat parkingowych w soboty – nie tylko w Mszanie ale
w ogóle.
5) Pismo do wiadomości Rady Miasta, a adresowane do Prezesa Stowarzyszenia „Piękna
Ziemia Gorczańska” w sprawie wypowiedzenia uŜyczenia lokalu Stowarzyszeniu –
decyzja jest ostateczna.
6) Pismo ze Starostwa Powiatowego w Limanowej, które w załączeniu przesyła pismo
pani NiŜnik;
7) Pismo Ministra Edukacji Narodowej – Pani A.Zalewskiej dotyczące szkolnictwa
i nowej reformy struktury szkolnej (chodzi o przywrócenie 8-klasowej szkoły
podstawowej).
Przewodnicząca Rady dodała równieŜ, Ŝe wszystkie pisma są w teczce i dostępne w Biurze
Rady.
Pan Burmistrz poinformował z kolei o piśmie Pana T.Filipiaka dotyczące łącznika między
Kolbego a Starowiejską, Ŝe jest nieprawidłowo wprowadzona organizacja ruchu. Pan Burmistrz
poinformował, Ŝe udzielił odpowiedzi w terminie.
Pan Burmistrz nadmienił teŜ, Ŝe w piśmie poruszona została teŜ kwestia ulicy Słowackiego, Ŝe
będzie niebezpieczeństwo dla dzieci, które idą do szkoły i przedszkola.
Burmistrz Miasta stwierdził, Ŝe takiego zagroŜenia nie ma, ulica jest wyremontowana i
oznakowana.

Ad.16. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe rodzice klas III (łączonych)
chcieli na sesji w dniu dzisiejszym zabrać głos. Z uwagi na ograniczony czas rodzica, który
miał zgłosić uwagi, nie zostały one przedstawione na sesji.
Niemniej jednak, jak powiedziała Przewodnicząca Rady, z rozmowy z rodzicem w trakcie
przerwy wynika, Ŝe rodzice nie pogodzili się z łączeniem tych klas, dalej mają zastrzeŜenia.
Przewodnicząca Rady szczegółowo przedstawiła radnym sposób załatwienia sprawy pisma
rodziców w sprawie łączenia klas III i jak równieŜ poinformowała o zakresie rozmowy.
Przypomniała równieŜ o doŜynkach, które odbędą się w niedzielę w Parafii Miłosierdzia
BoŜego.
Z kolei Pan Burmistrz zaprosił na szczyt Lubogoszczy – na Mszę Św. (4 września br.
godz.11.00).
Radny p.B.Piątkowski – zgłosił propozycję aby pisma skanować i przesyłać e-mailem do
Radnych.
Część Radnych była temu przeciwna, niektórzy stwierdzili, Ŝe nie ma sensu.
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Radna p.S.Dziadkowiec – zasygnalizowała sprawę przekazaną przez Panią Dyrektor Biblioteki
Miejskiej, a dotyczącą remontu Sokoła, Ŝeby jeszcze raz się nad tym zastanowić.
Burmistrz Miasta powiedział, Ŝe wniosek będziemy składać, powtórzymy ten wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego. Zaznaczył, Ŝe do wniosku potrzebna jest dokumentacja, a jej
opracowanie jest czasochłonne i wymaga nieraz dłuŜszego okresu niŜ 1 m-c, ale sprawa jest
waŜna.
W dalszej części pan Sekretarz Miasta przedstawił zakres wymaganej do wniosku
dokumentacji, a następnie przedstawił trwające nabory wniosków o środki unijne.
Poinformował, Ŝe próbujemy składać wnioski do naboru do zadań z zakresu oświaty (tj.
podniesie poziomu edukacji szkół podstawowych i gimnazjów). Kryterium – wynik z
egzaminu/sprawdzianu poniŜej średniej wojewódzkiej.
Drugi wniosek jaki chcemy złoŜyć to imprezy kulturalno oświatowe (dotyczy Dni Mszany
Dolnej). Tu preferowane są wnioski z partnerem zagranicznym.
Na koniec Pan Burmistrz Miasta zaznaczył, Ŝe tematy dotyczące budynku biblioteki oraz tras
rowerowych – będziemy na pewno kontynuować.

Ad.17. Zamknięcie obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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