Protokół Nr XXIII/2016
z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
26 września 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. 13.00.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Nieobecni Radni: Spóźnienie: p.S.Dziadkowiec
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXIII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Następnie stwierdziła, Ŝe na chwilę obecną na sali znajduje się 14 Radnych, a więc w dniu
dzisiejszym Rada Miasta ma uprawnienia do podejmowania wiąŜących uchwał.
Po stwierdzeniu quorum, Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad – zgodnie
z zawiadomieniem 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.
Podczas czytania porządku obrad na salę weszła Radna Pani S.Dziadkowiec.
Od tej chwili na sali znajdowało się 15 Radnych.
Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy są wnioski
o wprowadzenie jakiegoś punktu, czy teŜ wykreślenie.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe „po przeanalizowaniu i uzgodnieniu z radcą prawnym” –
składa wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 11) dotyczącego zmiany uchwały Rady
Miasta Mszana Dolna w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a takŜe nauczycieli nie wymienionych w art.42
ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
W związku z wnioskiem Burmistrza Miasta, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem:
„czy w związku z tym, są jakieś pytania do Pana Burmistrza?”
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek
o wykreślenie z porządku obrad punktu 11).
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wykreślenie z porządku obrad punktu 11) tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a takŜe nauczycieli nie
wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
Przewodnicząca Rady wskazała równieŜ, Ŝe na sali było 15 Radnych.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXII/16 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół nr XXII/2016 z sesji Rady Miasta
tradycyjnie był wyłoŜony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Został on równieŜ przesłany do
Radnych drogą elektroniczną.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem o uwagi do protokołu. Radni nie
wnieśli Ŝadnych uwag.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu
nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XXII/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – przedstawił najwaŜniejsze sprawy jakimi zajmował się od
ostatniej sesji, tj:
 budowa stacji uzdatniania wody -SUW Mszanka – na ten moment połoŜony jest rurociąg
tłoczny od stadionu (od studni nad rzeką Mszanką) popod ulicę Słoneczną w kierunku ulicy
Leśnej, aŜ do budowanego zbiornika wody. Na wyświetlaczu zostały przedstawione zdjęcia
aktualnego stanu zbiornika na ul.Leśnej, a takŜe zdjęcia kolejno omawianych Przez Pana
Burmistrza inwestycji.
 połoŜona jest nowa nawierzchnia na ulicy Słonecznej,
 na Zarabiu zrealizowana została droga rolnicza (po 50 latach oczekiwania paru domów Pod
Okrągłą). Wykorzystano płyty zdemontowane z bloków. Do tej pory mieszkańcy tych paru
domów jeździli przez teren Gminy Mszana Dolna, w kierunku Glisnego. Ogólny koszt tej
inwestycji to ponad 100 tys.zł. Dolny odcinek jest utwardzony destruktem, który Miasto
otrzymało bezpłatnie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
 na ukończeniu jest chodnik na ulicy Zakopiańskiej, zrobione zostały dwie zatoczki
autobusowe;
 do realizacji została ulica Grunwaldzka, którą planuje się wykonać wraz z odwodnieniem
w miesiącu październiku;
 Pan Burmistrz Miasta poinformował równieŜ, Ŝe zlecono opracowanie dokumentacji na
kanalizację sanitarną całej ulicy Słonecznej oraz ulicy Spadochroniarzy do Starego Młyna
z przejściem z kolektorem na drugą stronę. Realizacja tej inwestycji byłaby w przyszłym
roku. Ogólny koszt tej inwestycji to ok.1,5 mln zł. Źródłem finansowania ma być zawarte
porozumienie ze Spółką „Górna Raba” w zamian za grunt pod oczyszczalnią ścieków.
 równocześnie zlecono projekt na kanalizację ul.Kolbego – jest to odcinek od obiektu
budowanego nowego Banku Spółdzielczego do p.Szynalika i przejście popod drogę nr 28
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w kierunku starego postoju, Ŝeby dokonać podłączeń i Ŝeby uporządkować łącznik, który
biegnie w kierunku ulicy Starowiejskiej.
Przy tej okazji Pan Burmistrz nadmienił i wyjaśnił, Ŝe mówi o tym w związku z oceną
wykonania budŜetu za I półrocze, gdzie wykazane jest niskie zaangaŜowanie wydatków
majątkowych, a co było spowodowane tym, Ŝe w I półroczu Miasto nie płaciło za
zrealizowane inwestycje - te wydatki będą realizowane w drugim półroczu.
 udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Limanowej w sprawie bezpieczeństwa.
Z informacji przedstawionej przez Komendę Wojewódzką i Komendę Powiatową wynika, Ŝe
jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, z czym my się zgadzamy nie do końca.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe być moŜe, Ŝe ilość wypadków maleje, nie mniej jednak
piractwo na terenie Miasta wcale się nie zmniejszyło i w związku z tym jak poinformował
Pan Burmistrz postulował o częstsze kontrole, szczególnie na ulicy Starowiejskiej oraz na
ulicy Orkana.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe nie otrzymał Ŝadnych konkretnych informacji, jakie
działania Komenda Powiatowa Policji podejmie, aby piractwo drogowe na terenie Mszany
ukrócić, a jak powiedział Burmistrz Miasta „tylko Oni mają do tego narzędzia. Nie wierzę
w to, Ŝeby jedna, dwie akcje nie poskutkowały.”
Podsumowując Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe czasami statystyka nie odzwierciedla aktualnego
stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta.
Następnie Burmistrz Miasta odniósł się do porządku obrad, w którym znajduje się wiele punktów
dotyczących dzierŜaw i zbycia nieruchomości. Jak wyjaśnił Pan Burmistrz, jest to wynik
weryfikowania uŜytkowania gruntów Miasta zarówno na podstawie zawartych umów, jak
równieŜ do tej pory bezumownie uŜytkowanych.
Na koniec Burmistrz Miasta poinformował o pojawiających się aktach wandalizmu – zostały
rozbite tablice informacyjne na targowicy, pomalowano spreyem toalety, została rozbita tablica
przy cmentarzu Ŝydowskim, umieszczane są róŜnego rodzaju naklejki na znakach drogowych.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
p.F.Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – w imieniu
Stowarzyszenia – Uniwersytetu III Wieku, który rozpoczął trzeci rok swej działalności, zwrócił
się o zaplanowanie w budŜecie miasta wkładu własnego (parę tysięcy złotych) dla organizacji
pozarządowej jaką jest Uniwersytet.
Jako mieszkaniec Miasta zwrócił uwagę i przypomniał o niedokończonej kanalizacji na ulicy
Ogrodowej.
W ustosunkowaniu Pan Burmistrz poinformował, Ŝe trwają prace jeśli chodzi o krótki odcinek
kanalizacji między ulicą Fabryczną a ulicą Ogrodową; powiedział, Ŝe „zbliŜamy się do
połączenia domów w rejonie ulicy Ogrodowej do kanalizacji sanitarnej.”
P.W.Siwiec – Kierownik SP ZOZ w Mszanie Dolnej – w odniesieniu do punktu 6) porządku
obrad podziękował za pracę nad projektem Statutu SP ZOZ, a w szczególności Przewodniczącej
Rady – Pani A.Modrzejewskiej–Potaczek, Burmistrzowi Miasta, jak równieŜ Komisji Zdrowia,
Przewodniczącemu Rady Społecznej i prawnikom.
Kierownik SP ZOZ nadmienił, Ŝe zmiana Statutu jest związana z koniecznością dostosowania go
do zmian, które dotyczyły ustawy o działalności leczniczej w ostatnim czasie. Modyfikując statut
wzięto teŜ pod uwagę kwestie dostosowania Ośrodka do nowych wyzwań, które stoją przez SP
ZOZ-em.
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Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z prośbą o wymalowanie pasów na ulicy Starowiejskiej koło
Skalnego, gdzie jest nowo otwarte przedszkole.
Zwrócił takŜe uwagę na akty wandalizmu, które mają miejsce po sobocie n-pko Tesco.
Radna p.K.Pazdur – w formie przypomnienia zwróciła się w sprawie ulicy ks.J.Popiełuszki oraz
chodnika na ulicy Paderewskiego.
Radny p.R.Sitkowski – zwrócił się:
1) z wnioskiem o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Starowiejskiej, bo
skuteczność Policji i StraŜy Miejskiej jest niewystarczająca i mieszkańcy (zwłaszcza tej
dolnej części) nie widzą moŜliwości upilnowania tych nielegalnych wyścigów
samochodowych,
2) z prośbą o pogłębienie i oczyszczenie końcówki rowu melioracyjnego na osiedlu Wójty
koło p.K.Węglarz.
Radny p.B.Piątkowski – w imieniu mieszkańców ulicy Słonecznej złoŜył podziękowania Panu
Burmistrzowi za zmodernizowanie tej drogi. Radny wyraził zadowolenie, Ŝe zadanie zostało
wykonane kompleksowo (początek ulicy Słonecznej równieŜ został wykonany) i mądrze
(destrukt, który powstał przy modernizacji tej drogi został wykorzystany i wysypany na
poszczególne dojazdy do domów, został takŜe uporządkowany potok Szklanówka).
Radny wyraził nadzieję, Ŝe planowana kanalizacja nie popsuje tej nawierzchni.
Radna p.S.Dziadkowiec – złoŜyła podziękowanie za wykonanie drogi na Zarabiu i jednocześnie
zwróciła się z prośbą o postawienie znaku ograniczającego prędkość, w miejscu gdzie kończy się
droga asfaltowa.
Radna p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – podziękowała za uporządkowanie
i oczyszczenie chodnika na osiedlu przy łączniku na blokach oraz zwróciła się o poprawienie
chodnika pod blokiem nr 89a. W przyszłym tygodniu Pan Prezes Spółdzielni chciałby się
spotkać w tej sprawie z panem Burmistrzem i porozmawiać.
Radny p.J.StoŜek – zwrócił się z prośbą o wymalowanie przejścia dla pieszych na ulicy
Słonecznej, a takŜe odniósł się do kwestii planowanej kanalizacji na ulicy Spadochroniarzy.
UwaŜa, Ŝe jeśli ma być robiony projekt kanalizacji, to naleŜy go robić od dołu i iść do góry i jeśli
robić to całą ulicę Spadochroniarzy, a nie tylko do Młyna, jakby wyłączając tych pozostałych
mieszkańców. Nadmienił przy tym, Ŝe wodociąg teŜ jest tylko do Młyna.
Radny uwaŜa, Ŝe naleŜałoby spotkać się z mieszkańcami i omówić sprawę. Zaproponował zatem,
by 15 października zorganizować spotkanie z mieszkańcami ulicy Spadochroniarzy i ulicy
Słonecznej w tej sprawie.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady – p.A.Modrzejewska-Potaczek – poinformowała, Ŝe projekt Statutu
znajduje się w materiałach, po czym przedstawiła szczegółowo kosmetyczne poprawki do
projektu Statutu SP ZOZ ustalone na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia.
Projekt Statutu został wyświetlony na wyświetlaczu.
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Po przedstawieniu poprawek Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad wyjaśniła dodatkowo, Ŝe projekt od września był trzy
razy procedowany w trakcie Komisji. WiąŜe się to z tym, Ŝe ustawa o działalności leczniczej „w
ostatecznym kształcie” weszła w Ŝycie w okresie wakacyjnym i Statut ten był dostosowywany do
ustawy w nowym brzmieniu, która wprowadzała bardzo istotne zmiany eliminując tzw. pojęcie
przedsiębiorstwa pomiotu leczniczego, zastępując go pojęciem zakładu leczniczego, co miało
duŜe znaczenie jeśli chodzi o sformułowanie statutu.
Po wyjaśnieniu, Przewodnicząca Rady ponownie zwróciła się o zgłaszanie i zadawanie pytań.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady – p.A.Sasal
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, 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 XXIII/195/2016 w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 i wydatków.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o łączne zreferowanie tematyki dotyczącej zarówno
zmian w budŜecie, jak i zmiany WPF.
Przewodnicząca obrad zwróciła uwagę, Ŝe w ostatniej chwili zostały wprowadzone zmiany do tej
uchwały, po czym poprosiła o ich omówienie.
Pani A.Dudzik – główna księgowa UM – odczytała projekt uchwały, po czym szczegółowo
omówiła załączniki do projektu uchwały.
Zmiany te zostały takŜe odpowiednio uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej, która
jest pochodną zmian w budŜecie.
Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Po omówieniu zmian w budŜecie, Przewodnicząca Rady podsumowując temat stwierdziła, Ŝe te
ostatnie zmiany są związane z rozliczeniem solarów.
Natomiast P.A.Róg – Sekretarz Miasta – w uzupełnieniu dodał, Ŝe program solarny kończy się
30 września bieŜącego roku. To ostatni dzień, w którym wydatkowane środki mogą podlegać
refundacji. RóŜnica wyszła z przeliczenia kursu franka i została podzielona na poszczególne
gminy. Po stronie Miasta jako partnera projektu koszt wynosi 2.032,23zł, dotacja 85% , tj.
1.727.39, czyli per saldo Miasto musi ponieść dodatkowo 304zł i musimy to
w budŜecie zapisać, ale jak zaznaczył Pan Sekretarz są to środki przewidziane w wydatkach
dlatego, Ŝe jest wpłata mieszkańców.
Jest to rozliczenie końcowe, a aneks od Pana Wójta B.śaby pojawił się dopiero w piątek.
Po stronie dochodów będzie więc kwota 1.727,39, a po stronie wydatków kwota 2.032,23zł i taka
jest zmiana w stosunku do tych zmian, które na Komisji zostały omówione i zaopiniowane.
Zmiana ta jest równieŜ ujęta w wieloletniej prognozie finansowej.
Zmiana wynikła z ostatecznego rozliczenia z Gminą – liderem projektu, która musi program
zakończyć.
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Po omówieniu tego projektu 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 21 września b.r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał zarówno w sprawie: zmian w budŜecie jak i w sprawie zmiany WPF.
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 XXIII/196/2016 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
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.
W związku z tym, Ŝe projekt uchwały był wcześniej omawiany Przewodnicząca Rady zwróciła
się do p.A.Sasal z prośbą o jego odczytanie.
Po odczytaniu projektu uchwały, 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 XXIII/197/2016 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 zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta
Mszana Dolna w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania
na terenie Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały mają Radni w materiałach, po czym
zwróciła się o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. Projekt został takŜe wyświetlony za pomocą
projektora.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła przy tym, Ŝe zmiana polega na wydłuŜeniu czasu pobierania
opłaty za parkowanie w wyznaczonych miejscach z godz.16.00 do 18.00 i wyłączeniu sobót,
w których to dniach nie pobiera się tej opłaty.
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą
Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących
się” i 0-„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/198/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/185/2008 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego
parkowania na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dodatkowego zwolnienia od obowiązku
realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Dyrektora
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe równieŜ projekt tej uchwały mają Radni w materiałach,
po czym zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Oświaty z prośbą o przedstawienie
stanowiska Komisji.
p.J.Flig – Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, Ŝe 16 września b.r. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań co do tego projektu uchwały.
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą
Rady o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
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 XXIII/199/2016 w sprawie udzielenia dodatkowego
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.11. skreślony z porządku obrad.
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 4703/3) z dotychczasowymi dzierŜawcami.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o zabranie głosu przez P.B.Surówkę – Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej i przedstawienie łącznej
wypowiedzi nt. wszystkich uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami.
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P.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
poinformował, Ŝe wszystkie uchwały od punktu 12 do 23 porządku obrad dotyczą gospodarki
nieruchomościami. Są to uchwały dotyczące zbycia, przedłuŜenia dzierŜawy, jak teŜ zamiany
nieruchomości. Jak powiedział Radny P.B.Surówka, wszystkie te sprawy były omawiane na
Komisji i uzyskały pozytywną opinię.
Następnie Przewodnicząca Rady – p.A.Modrzejewska-Potaczek odczytała uzasadnienie
załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym „Wnioskodawcy p.P.Trybus i P.A.Trzupek
złoŜyli wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy działki. Dotychczasowa umowa wygasła
z dniem 31 lipca 2016r. Obecnie dzierŜawcy na mocy porozumienia w sprawie wydania
nieruchomości korzystają z gruntu i płacą czynsz dzierŜawny. Zawarcie kolejnej umowy na tą
samą nieruchomość wymaga zgody Rady wyraŜonej stosowną uchwałą”.
Burmistrz Miasta – przedstawił, Ŝe jest to działka wydzierŜawiona w trybie bezprzetragowym na
targowicy, gdzie „stoi” hurtownia warzyw. Działka została wydzierŜawiona z wolnej ręki przez
poprzedniego burmistrza.
Kontynuując, Burmistrz Miasta powiedział, Ŝe „ta hurtownia musi być rozebrana, poniewaŜ w
tamtym kierunku musi być wydzielona droga dojazdowa, tak do targowicy jak i do działki
przylegającej, o której będzie mowa w dalszej części – chodzi o dołek nie utwardzony na
targowicy, który praktycznie raz w tygodniu jest wykorzystywany, resztę parkują nieodpłatnie
tiry, nie tiry, itd.
Sprawa ciągła się kilka miesięcy – ostateczne uzgodnienia, równieŜ na Komisji są takie, Ŝe
Panowie wpłacą kaucję 10 tys.zł, gdyby nie rozebrali do końca marca tego obiektu.
JeŜeli my sprzedamy działkę przylegającą, to wjazd musi być i na targowicę (hurtownia leŜy
dokładnie na tej drodze dojazdowej, która tam ma być). Aktualnie uzgadniana jest formalna
sprawa zjazdu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, bo tam będzie jak gdyby skrzyŜowanie drogi
naprzeciw ulicy Marka.
Panowie zgodzili się na to, Ŝe przedłuŜymy im umowę dzierŜawy o te kilka miesięcy, natomiast
do końca marca mają rozebrać obiekt.”
Po przedstawieniu sprawy związanej z projektem uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się
o zadawanie pytań.
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady 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-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/200/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości, w celu
regulacji stanu prawnego drogi wewnętrznej.
Przewodnicząca Rady – p.A.Modrzejewska-Potaczek odczytała uzasadnienie załączone do
projektu uchwały, zgodnie z którym podjęcie uchwały i doprowadzenie do zamiany gruntów
pozwoli na uregulowanie stanu faktycznego istniejącego na gruncie, a w szczególności
kwestii dotyczącej zajęcia części działki PP.Wróbel pod drogę – ulica Mroza i droga wewnętrzna
boczna z ul.Mroza .”
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Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca obrad zwróciła się o zadawanie pytań. Zwróciła się
teŜ z zapytaniem, czy istnieje potrzeba dodatkowych wyjaśnień.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą
Rady o odczytanie projektu uchwały.
Projekt został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
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 XXIII/201/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zamianę nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanych
nieruchomości (działek ewid. nr 4703/8 i 4703/9) połoŜonych w Mszanie Dolnej przy
ul.Orkana.
Przewodnicząca Rady – p.A.Modrzejewska-Potaczek odczytała uzasadnienie załączone do
projektu uchwały, zgodnie z którym działki, o których mowa w projekcie uchwały są połoŜone
przy ulicy Orkana, za placem targowym. Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego to tereny usług komercyjnych (UC).
Projekt uchwały wraz z mapą obrazującą przedmiotowe działki został wyświetlony na
wyświetlaczu.
Następnie Burmistrz Miasta – w uzupełnieniu przedstawił, Ŝe „chcemy pozyskać środki
finansowe na cele inwestycyjne, a szczególnie na remont ulicy Fabrycznej oraz łącznika między
ulicą Kolbego i ulicą Starowiejską. Chcemy zbyć ten teren za targowicą – ten dołek przy ulicy
Orkana, nieutwardzony” i jak kolejny raz podkreślił Pan Burmistrz „wykorzystywany
praktycznie tylko jeden raz w tygodniu. Środków nie ma i nie będzie utwardzania tego placu
w tamtym miejscu. MoŜe on przynieść Miastu dochody z tytułu sprzedaŜy, jak równieŜ to, Ŝe teren
ten zostanie zainwestowany. Jest to przeznaczenie na tereny usług komercyjnych.
Uchwała Rady Miasta pozwoli przede wszystkim na przygotowanie wyceny tejŜe nieruchomości.”
Na koniec Pan Burmistrz dodał równieŜ, Ŝe musi być zapewniony dostęp do tej działki, tą drogą,
gdzie jest hurtownia.
Po wyjaśnieniu Pana Burmistrza, Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy są
jakieś pytania co do tego projektu uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią 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 XXIII/202/2016 w sprawie zbycia
niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
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Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia niezabudowanej
nieruchomości (działki ewid. 1334/23 o pow. 0,0077ha) połoŜonej w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady odczytała komentarz do projektu uchwały. Zgodnie z uzasadnieniem
sprawa dotyczy sprzedaŜy części gruntu (o powierzchni 77m2) przylegającego do działki
Wnioskodawcy zabudowanej domem mieszkalnym, wcześniej wywłaszczonej pod ulicę
Starowiejską, a pozostającą do tej pory w Jego posiadaniu (ogrodzeniu).
Właściciel wydzielonej działki poniósł koszty podziału geodezyjnego oraz poniesie koszty
wyceny.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą działkę, o której mowa w projekcie uchwały
został wyświetlony na wyświetlaczu.
Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania co
do tego projektu uchwały”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Wobec powyŜszego, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Pani A.Sasal przystąpiła do czytania
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/203/2016 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (części działki ewid. 7925 o powierzchni 0,0300 ha) na okres 3 lat z
dotychczasowym dzierŜawcą.
Przewodnicząca Rady przedstawiła, Ŝe zgodnie z pisemnym uzasadnieniem, Wnioskodawczyni
złoŜyła wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy działki objętej uchwałą. Dotychczasowa
umowa, zawarta na okres 10 lat, wygasa z dniem 30 września 2016r. Zawarcie kolejnej umowy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymaga zgody Rady wyraŜonej stosowną
uchwałą.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą działkę, o której mowa w projekcie uchwały
został wyświetlony na wyświetlaczu.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy są jakieś pytania co do tego
projektu uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/204/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działek ewid. nr 9029/2 o powierzchni 0,0411 ha i 9033/2 o powierzchni
0,0375 ha) na okres 10 lat z dotychczasowym dzierŜawcą.
Przewodnicząca Rady przedstawiła, Ŝe zgodnie z pisemnym uzasadnieniem do projektu uchwały,
wnioskodawca złoŜył wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy działek objętych uchwałą.
Dotychczasowa umowa zawarta na okres 10 lat wygasa z dniem 30 września bieŜącego roku.
Zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wymaga zgody Rady.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą działki, o których mowa w projekcie uchwały
został wyświetlony za pomocą projektora.
Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Pytania:
Radny p.J.StoŜek – zwrócił się z zapytaniem: „pan Setlak nie chciał tego kupić?”.
Odpowiedzi przeczącej udzielili: P.Przewodnicząca Rady oraz p.B.Surówka – Przewodniczący
Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy są jakieś pytania?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/205/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działek ewid. nr 7318/2 o powierzchni 0,0049 ha, 7320/2 o powierzchni
0,0018 i 7321/2 o powierzchni 0,0009 ha) na okres 10 lat z dotychczasowym dzierŜawcą.
Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym
wnioskodawca złoŜył wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy działek objętych uchwałą.
Dotychczasowa umowa zawarta na okres 10 lat wygasa z dniem 30 września 2016r. a zawarcie
kolejnej umowy wymaga zgody Rady.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą działki, o których mowa w projekcie uchwały
został wyświetlony na wyświetlaczu.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy są pytania?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/206/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działki ewid. nr 3960/1 o powierzchni 0,0178 ha) na okres 10 lat z
dotychczasowym dzierŜawcą.
Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym
wnioskodawca złoŜył wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy działek objętych uchwałą.
Dotychczasowa umowa zawarta na okres 10 lat wygasa z dniem 30 września 2016r. a zawarcie
kolejnej umowy wymaga zgody Rady.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą działkę, o której mowa w projekcie uchwały
został wyświetlony na wyświetlaczu.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy są jakieś pytania co do tej
tematyki?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/207/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zbycie
niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. 1334/25 o pow. 0,0122 ha) połoŜonej
w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym
wnioskodawca wystąpił o sprzedaŜ na Jego rzecz części gruntu przylegającego do jego działki
zabudowanej domem mieszkalnym, wcześniej wywłaszczonej pod ulicę Starowiejską,
a pozostającą do tej pory w jego posiadaniu (ogrodzeniu).
Wydzielona do sprzedaŜy działka posiada powierzchnię 122m2.
Właściciel wydzielonej działki poniósł koszty podziału geodezyjnego oraz poniesie koszty
wyceny.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą działkę, o której mowa w projekcie uchwały
został wyświetlony na wyświetlaczu.
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe jest to działka n-pko Orlenu, tam chodnik w zasadzie jest
wykonany i ten teren jest zbędny.
Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy ktoś ma
pytania, co do tej tematyki”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Wobec powyŜszego, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Pani A.Sasal przystąpiła do czytania
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/208/2016 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zbycie
niezabudowanej nieruchomości (mającej się wydzielić z działki ewid. 9586) stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady odczytała komentarz do projektu uchwały. Zgodnie z uzasadnieniem
działka 9586 była dzierŜawiona w części od roku 1983, przez właścicieli działki przyległej.
Obecna umowa dzierŜawy wygasa z dniem 30 września 2016 roku.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą działkę, o której mowa w projekcie uchwały
został wyświetlony na wyświetlaczu. Przedmiotem uchwały jest natomiast część tej
nieruchomości, która ma zostać wydzielona (część, która znajduje się w ogrodzeniu).
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy są jakieś pytania co do tej
tematyki?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/209/2016 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę na okres 5 lat niezabudowanej
nieruchomości (działki ewid. nr 8882/2 o powierzchni 0,0448 ha) stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna na rzecz Pani GraŜyny Gibadło.
Przewodnicząca Rady odczytała komentarz do projektu uchwały, zgodnie z którym
wnioskodawczyni złoŜyła wniosek o wydzierŜawienie działki, która jest połoŜona przy potoku
Słomka. Działka stanowi własność Miasta.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą działkę, o której mowa w projekcie uchwały
został wyświetlony za pomocą projektora.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy są jakieś pytania co do tej
tematyki?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/210/2016 w sprawie oddania w dzierŜawę na
okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości, mającej się
wydzielić z działki ewid.1334/22 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, na rzecz
właścicieli nieruchomości przyległej.
Przewodnicząca Rady odczytała komentarz do projektu uchwały. Zgodnie z uzasadnieniem
działka 1334/22 będąca własnością Miasta jest w części uŜytkowana oraz zabudowana przez
lokal uŜytkowy Pana J.Łabuza.
Projekt uchwały wraz z mapą przedstawiającą omawianą działkę został wyświetlony na
wyświetlaczu.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy ktoś ma jakieś pytania?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIII/211/2016 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.24. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2016r., kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Mieście Mszana Dolna
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe informacja o przebiegu wykonania budŜetu,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Mieście Mszana Dolna była omawiana na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Gospodarczej.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe temat ten był
w porządku obrad na posiedzeniu Komisji w dniu 21 września 2016r. Podczas posiedzenia Pani
Skarbnik przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, który
wydał pozytywną opinię na temat realizacji budŜetu za I półrocze.
Pani A.Sasal nadmieniła równieŜ, Ŝe „natomiast jak wspomniał Pan Burmistrz niskie są wydatki
majątkowe w tej chwili, poniewaŜ wszelakie inwestycje realizowane przez Miasto będą płacone
w drugiej połowie roku, listopadzie - największa inwestycja tj. II etap SUW).

Ad.25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► odnośnie oznakowania przejść dla pieszych – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe na terenie
Miasta jest parę przejść niewłaściwie oznakowanych (niewłaściwymi materiałami). Okazało się,
Ŝe na tych kolorowych pasach następował poślizg, szczególnie przed ulicą Tolińskiego, dlatego
to przejście na jezdni zostało tam zlikwidowane.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe na terenie całej ulicy Starowiejskiej wystąpił do Policji Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, aby zebrać opinie o prawidłowości oznakowania
Miasta. W oparciu o tą opinię będą oznakowane przejścia.
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Jest 20m. dalej oznakowane przejście (teŜ dwukolorowe) do przedszkola (chodzi o nowe
przedszkole w „Skalnym” na ul.Tolińskiego), gdzie moŜna dojść. Nie ma takiej sytuacji, Ŝeby nie
było jak dojść do przedszkola – powiedział Pan Burmistrz.
Podkreślił, Ŝe nie da się byle czym malować po jezdni, bo to „rodzi” zagroŜenie, natomiast
weryfikacja przejść i ich usytuowanie będzie tylko w oparciu o uzgodnienia z Policją.
Przy tej okazji poinformował, Ŝe jutro na terenie Miasta (na drodze wojewódzkiej 968) będzie
cała Komisja z Wydziału Ruchu Drogowego z Krakowa i z Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu
wyznaczenia przejścia na ulicy Orkana, naprzeciw pawilonu Kroll i apteki, która tam powstała.
Jest tam bardzo długi odcinek (od Parku do skrzyŜowania na Mszanę Górną) gdzie nie ma
przejścia; jest przystanek autobusowy i ludzie nie mają, gdzie przejść.
Pan Burmistrz nadmienił równieŜ, Ŝe wystąpił o wstępną opinię w sprawie pasów zwalniających
na ulicy Starowiejskiej.
► chodnik i ulica Popiełuszki – myślimy o chodniku, ulicę – trochę później.
► pogłębienie rowu popod ulicę Krakowską – Burmistrz Miasta poinformował, Ŝe posłał zdjęcia
do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo to jest w ich gestii i będzie interweniował, jak
w najbliŜszych dniach ich tam nie będzie. Połowa przepustu jest zamulona. Pewne prace
(oczyszczenie) wykonają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ŝeby nie podtapiało
mieszkańców, którzy mieszkają koło tego cieku wodnego.
► sprawa oznakowania drogi – znak „postawimy”, gorzej będzie z egzekwowaniem prędkości.
► chodnik – znam temat. Burmistrz zapytał, czy Spółdzielnia pomoŜe.
Pani A.Sasal poinformowała, Ŝe taka jest intencja Spółdzielni. Spółdzielnia zakupiłaby materiał,
a Miasto partycypowałoby w kosztach realizacji.
► sprawa kanalizacji – myślimy o całym odcinku ulicy Spadochroniarzy, jeśli chodzi
o kanalizację (podobnie jak i sprawa wody). Czy wszyscy są zainteresowani podłączeniem mam co do tego wątpliwość, natomiast nie mam wątpliwości o konieczności podłączenia tych
mieszkańców.
Będziemy się starać na podstawie tych materiałów i opracowań, które mamy zrobione w zakresie
osuwisk, Ŝeby pozyskać środki na dofinansowanie. Zrobienie kanalizacji wzdłuŜ całej ulicy
Spadochroniarzy to wydatek minimum 3 mln zł.
Pan Burmistrz zasugerował, Ŝeby robić pierwszy etap – bo jest to związane z eksploatacją stacji
uzdatniania wody, jak równieŜ z porządkowaniem tego terenu.
Nadmienił, Ŝe zrobienie projektu na całość i wydanie pieniędzy, a nie rozpoczęcie budowy
kanalizacji – do niczego nie prowadzi.
Burmistrz sugeruje, by robić to etapami. Spotkanie z mieszkańcami będzie.
Niewykluczone, Ŝe w przyszłym roku będziemy kontynuować projektowanie i szukać pieniędzy.
Chciałbym z mieszkańcami rozmawiać równieŜ n.t. wody.
Informację w tym temacie uzupełnił takŜe Pan Sekretarz Miasta, który wyjaśnił, powody
wyznaczenia opracowania projektu na część kanalizacji, a nie całość. Jak poinformował, wynika
to równieŜ z istniejących warunków gruntowych – ta część ulicy Spadochroniarzy (do Młyna)
jak i ulica Słoneczna byłaby podłączona do kanalizacji grawitacyjnie, bez konieczności
montowania przepompowni, gdyŜ na skrzyŜowaniu ulicy Kopernika z ul.Zagórzan jest
studzienka na 4,5 m. głębokości.
► sprawa przejścia przy stadionie – droga co dopiero została wykonana. Przejście musi być
oznakowane.
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Ad.26. 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. Były to pisma:
1) informacja o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2016 roku, które było dzisiaj na
sesji przedstawiane;
2) pismo Pana Burmistrza w sprawie wydania opinii w sprawie poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na ulicy Starowiejskiej i usytuowania progów zwalniających oraz
reklamy na skrzyŜowaniu ul.Kolbego/ul.Orkana. Pismo kierowane do Komendanta
Powiatowego Policji w Limanowej;
3) przedłoŜenie informacji o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Miasta Mszana Dolna – pismo ZGK w Mszanie Dolnej;
4) prośba o dofinansowanie podstawowych celów rozwojowych MGKS „Mszanka” oraz
nieodpłatne uŜyczenie hali sportowej – pismo Miejsko-Gminnego Klubu Siatkarskiego
„Mszanka” skierowane na Komisję Sportu i Komisję BudŜetowo-Gospodarczą i juŜ
procedowane przez te Komisje;
5) prośba o zmniejszenie liczby godzin wychowawczo-dydaktycznych w pracy z dziećmi –
pismo Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 – w związku z tym pismem w dniu
dzisiejszym została podjęta uchwała;
6) pismo Kierownika SP ZOZ dotyczące propozycji poprawek do projektu statutu SP ZOZ
w Mszanie Dolnej; - Statut teŜ został dzisiaj przyjęty;
7) pismo do wiadomości Rady a adresowane do Pani M.Maj – Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie dotyczące prośby o rozwiązanie sprawy dojazdu w Mszanie
Dolnej z drogi powiatowej nr 1629K (z Gminy Niedźwiedź) do drogi wojewódzkiej nr
968 – pismo Urzędu Gminy Niedźwiedź.
8) Pismo Dyrektora Wydziału Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Limanowej
dotyczące „Programu zdrowotnego profilaktyki zakaŜeń wirusem brodawczaka (HPV)
w Małopolsce”- pismo skierowane zostało na Komisję Zdrowia i Komisję BudŜetową;
9) Pismo PTL (Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego ) w Mszanie Dolnej dotyczące
wsparcia finansowego na organizację obchodów rocznicowych 70-lecia PTL.
10) Pismo z Prokuratury Rejonowej w Limanowej – wniosek o przesłanie dokumentów
odnośnie wydzierŜawienia pasa drogowego prywatnym podmiotom i pobieranie opłat za
parkowanie; - pismo w trakcie opracowywania.
Przewodnicząca Rady dodała równieŜ, Ŝe wszystkie pisma są w teczce i dostępne w Biurze
Rady.

Ad.27. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady wraz z Panią Wiceprzewodniczącą Rady złoŜyła
podziękowania Radnym, którzy włączyli się w inicjatywę wsparcia ZHP i z własnych środków
współfinansowali tą imprezę, jak równieŜ imprezę turystyczną na Lubogoszczy
w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” . Organizatorzy obu tych imprez bardzo dziękują.
Przewodnicząca Rady podziękowała równieŜ Radnym za udział z pocztem sztandarowym
w uroczystościach odpustowych, a takŜe tym Radnym, którzy w jakikolwiek sposób angaŜują
się, poświęcają swój prywatny czas i reprezentują Miasto w róŜnego rodzaju uroczystościach.
Radny p.J.StoŜek – zgłosił propozycję, aby zwołać połączone komisje i zaprosić Komendanta
Powiatowego i Komendanta StraŜy i porozmawiać o problemach, o których była mowa na sesji.
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Radny zaprosił takŜe na bieg „odblaskowy” organizowany w piątek, po czym zasygnalizował, Ŝe
na ulicy Spadochroniarzy są osiedla, którym w tym roku brakuje wody, pomimo tego, „Ŝe ten rok
jest mokry”. Radny zwrócił się o zaplanowanie w budŜecie na przyszły rok środków na ten cel,
aby choć w części wspomóc tych mieszkańców.
W dalszej kolejności pan Sekretarz Miasta poinformował, Ŝe kończy się projekt chodnika na
ulicy Zarabie i jeŜeli byłyby środki, to w przyszłym roku istniałaby moŜliwość wykonania tego
chodnika. Finansowanie – udział pół na pół z powiatem. Powiat takie środki juŜ zabezpieczył.
Drugi niedokończony chodnik to chodnik przy ul.Orkana.
Pan Sekretarz zwrócił równieŜ uwagę na zatłoczoną ulicę Sienkiewicza koło Szkoły nr 1,
szczególnie w godzinach rannych, kiedy rodzice odwoŜą dzieci do szkoły. Samochody są
parkowane zarówno po jednej jak i po drugiej stronie drogi i nie ma moŜliwości by przejechać tą
drogą. Pan Sekretarz zasugerował, Ŝe jest moŜliwość wjazdu od tyłu, koło hali sportowej
i objazdu, albo kwestia wyznaczenia jednej strony drogi do parkowania koło Szkoły, Ŝeby nie
blokować przejazdu tą drogą.
To samo dotyczy parkingu przy ulicy Słowackiego koło Przedszkola ss.Franciszkanek. Jak
zauwaŜył Pan Sekretarz, rano kilka miejsc parkingowych (2 - 3) jest zajętych przez pracowników
przedszkola, natomiast rodzice zawoŜący dzieci do przedszkola parkują w róŜnych miejscach,
nawet w niedozwolonych, łamiąc przepisy.
Burmistrz Miasta – w ustosunkowaniu poinformował, Ŝe jutro ma być Pan Kurzeja – Naczelnik
Ruchu Drogowego i będzie z Nim rozmawiać, zaproponuje teŜ spotkanie z Radnymi.
Wiceprzewodnicząca Rady p.A.Sasal – zwróciła się z zapytaniem w sprawie bilbordów.
Pan Sekretarz Miasta – przedstawił, Ŝe pseudo nagroda polega na tym, Ŝe jest moŜliwość
wywieszenia przez miesiąc lub dwa tygodnie promocji Miasta (bilbordów) nie wzdłuŜ tras tylko
w 54 miastach (nie wiadomo których). Zaproponowany termin wywieszenia bilbordów to
grudzień.
Miasto musi ponieść koszty wydruku, opracowania zdjęć. Oszacowana wartość pseudo nagrody
to 100tys.zł.
Wiceprzewodnicząca Rady p.A.Sasal – przedstawiła informacje uzyskane w tym temacie po
rozmowie telefonicznej z Firmą AMS. Cena wywieszenia bilbordu (2mx5m) na 2 tygodnie to
490zł brutto (przez m-c 650 zł) x 54 co daje 26.460zł – taka jest realna wartość nagrody, a nie
100tys.zł. Firma zakłada, Ŝe my na tej reklamie zarobimy 74tys.zł – to wirtualna nagroda. My
płacimy 6 – 10tys.zł.
Radna P.S.Dziadkowiec – uwaŜa, Ŝe warto umieścić te bilbordy i nie ma się nad czym
zastanawiać.
Niektórzy zaś radni mieli odmienne zdanie i uwaŜają, Ŝe waŜne jest teŜ to, w jakich miastach
będą wywieszone te bilbordy.
Pan Burmistrz Miasta przypomniał natomiast, Ŝe Miasto przystąpiło do duŜej imprezy
turystycznej i szeroko promowanej, jaką jest „Odkryj Beskid Wyspowy”. Pan Burmistrz
powiedział: „chcemy dalej w tym uczestniczyć. Trzeba wydać foldery (miniprzewodnik), na co
trzeba przeznaczyć środki. To ma sens.
Natomiast Firma, która dała wirtualną nagrodę, którą wyceniła czterokrotnie droŜej – to
powiedziałem Im, Ŝeby dali nam w gotówce 25tys.zł, to my będziemy wiedzieć, co z tym zrobić.
Trzeba zastanowić się, gdzie się reklamować, Ŝeby efekt tego był najlepszy”.
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Ad.28. Zamknięcie obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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