Protokół Nr XXIV/2016
z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
18 października 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. 11.00 do godz. 13.20.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Nieobecni Radni: Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXIV zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości, w tym równieŜ kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Radni otrzymali porządek obrad wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym odczytała jego treść – zgodnie z zawiadomieniem,
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.
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy są jakieś
zmiany do porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 15 Radnych,
a więc w dniu dzisiejszym Rada Miasta moŜe podejmować wiąŜące uchwały.
Po stwierdzeniu quorum, Przewodnicząca Rady wraz z Panem Burmistrzem złoŜyła gratulacje
Panu P.Armatysowi w związku ze zdobyciem medali (złotego - druŜynowo i brązowego –
indywidualnie) podczas Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Muchowym.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół nr XXIII/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 XXIII/2016 z XXIII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XXIII/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:
 jeŜeli chodzi o sprawy dróg: to Słoneczna i Zarabie zostały skończone.
 ulica Grunwaldzka jest w trakcie realizacji – koryta odwadniające są połoŜone praktycznie na
całej długości, przygotowywana jest podbudowa pod połoŜenie asfaltu. Pan Burmistrz
nadmienił, Ŝe występują problemy z realizacją tej inwestycji.
Pan Burmistrz dodał: „chcemy ją tak zrealizować, aby słuŜyła ona wszystkim, a nie tylko
wybranym osobom.”
Etap budowy tej drogi został przedstawiony za pomącą zdjęć wyświetlonych na
wyświetlaczu.
 SUW (stacja uzdatniania wody) – za pomocą wyświetlonych zdjęć zobrazowano
i przedstawiono stan robót w zakresie tej inwestycji. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe
fundament (płyta) pod stację kontenerową jest gotowa, stacja jest w kontenerach i dzisiaj jest
montowana. Jest połoŜone 1 900m. rurociągu. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe dzięki tej
metodzie przepychu uniknęliśmy ścięcia ponad 25 drzew. Podsumowując, Pan Burmistrz
nadmienił, Ŝe nie ma zagroŜenia co do terminu realizacji tej inwestycji i na koniec listopada
powinniśmy dokonać odbioru.
 chodnik na ulicy Zakopiańskiej – zrobiony. Ogólny koszt ok. 2 mln zł.
 projekty:
- przedstawiona została przez projektanta (przy udziale Prezesa p.Duchnika) koncepcja
budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Słonecznej i na ulicy Spadochroniarzy, zlecony został
projekt na ul.Kolbego przez stary postój i moŜe w przyszłym roku udałoby się to
zrealizować.
- jest w opracowaniu projekt planu gospodarki niskoemisyjnej. Zainteresowanie wymianą
pieców jest olbrzymie.
- zostały złoŜone wnioski do środków unijnych i do środków krajowych, tj. Ministerstwa
Kultury na budowę centrum obok Biblioteki.
- złoŜony jest wniosek na termomodernizację ZSM nr 1;
- zlecono projekt organizacji ruchu na całej długości ulicy Starowiejskiej. W tym projekcie
ma być uwzględniona sprawa zjazdu przez stary postój taksówek na ulicę Kolbego. Przy tej
okazji Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe był patrol Policji na ul.Starowiejskiej o godz. 13.00,
a niebezpiecznie na tej ulicy jest wieczorami. Policja stwierdziła więc, Ŝe na ulicy
Starowiejskiej Ŝadnego zagroŜenia nie ma. Burmistrz Miasta stwierdził natomiast, Ŝe pisać
nie ma sensu i trzeba robić projekt, załoŜyć progi i skończyć temat.
 wizytacja przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
przejścia na ul.Orkana. Przejście jest w końcu wyznaczone n-pko Krolla;
 wywóz eternitu: Pan Burmistrz podał informację w tym zakresie, zgodnie z którą 89 osób
zgłosiło wywóz eternitu, czy to gruzu, czy teŜ demontaŜ, 55 osób juŜ skorzystało z tej
bezpłatnej pomocy, 9 osób otrzymało blachę na dach. Termin zbierania azbestu przesunięto
do 31 marca przyszłego roku.
 Pan Burmistrz poinformował, Ŝe był w Zarządzie RZGW w Krakowie w sprawie uŜyczenia
terenu pod ścieŜki rowerowe wzdłuŜ rzeki Mszanki i Raby. Przekazał, Ŝe „musimy formalnie
wystąpić o ustalenie linii brzegowej, a później ten teren pozyskać”. Promesę Miasto otrzyma
w listopadzie.
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 Pan Burmistrz poinformował równieŜ, Ŝe rozmawiał w Komendzie Wojewódzkiej
w sprawie remontu kotłowni. W tej chwili jest jeden piec, który ogrzewa i Policję i Urząd.
W związku z tym, Ŝe Urząd nie pracuje w soboty i w niedziele i jak się „przykręci” na piecu,
to Policja ma zimno – dlatego zasugerowano, by Policja miała swój piec, a Urząd swój.
Instalacja nie wymaga większych przeróbek za wyjątkiem pokoju Komendanta. Pan
Burmistrz poinformował, Ŝe wystąpił równieŜ z ofertą sprzedaŜy pokoju dla Komendanta
Policji, tak by załatwić sprawę uŜyczenia tego pokoju w przyszłym roku.
 sprawa Przedszkola, tj. dobudowy klatki schodowej – jest w przygotowywaniu do przetargu.
Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.S.Antosz – w imieniu mieszkańców Słomki osiedla Mrózki i Jamrozy zwrócił się
z prośbą do Pana Burmistrza, by wystąpić do PKP o naprawienie przejazdu kolejowego na
Słomce (drewniane bele są pognite i stwarzają zagroŜenie przy przejeździe).

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2016 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o omówienie zmian w budŜecie.
Pani Skarbnik Miasta wyjaśniła, Ŝe w tej uchwale zwiększa się dochody budŜetu o kwotę
84.558,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.
O taką samą kwotę zwiększa się budŜet Miasta po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr
2.
Załącznik nr 2.1 – to uszczegółowienie wydatków na odpowiednie grupy wydatków.
Załącznik nr 3 – to zmiany w planie dotacji udzielanych z budŜetu miasta.
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 wskazanie stanowiska Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe na
posiedzeniu w dniu dzisiejszym 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) na rok 2016.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu
uchwały.
Po jego odczytaniu przez P.A.Sasal, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta. Projekt uchwały został takŜe wyświetlony na
wyświetlaczu.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIV/212/2016 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
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.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o omówienie zmian w WPF.
Pani Skarbnik Miasta wyjaśniła, Ŝe załącznik nr 1 to pochodna zmian w budŜecie, natomiast
w załączniku nr 2 wprowadzono limit wydatków na odśnieŜanie na lata 2017-2019 w związku
z tym, Ŝe przetarg i podpisanie umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg będzie na
3 kolejne sezony.
Po omówieniu tego projektu Pani Skarbnik Miasta, jak równieŜ Przewodnicząca Rady zwróciła
się o zadawanie pytań.
Burmistrz Miasta – dodatkowo wyjaśnił, Ŝe generalnie chodzi o to, Ŝeby dać stabilność
wykonawcy. Największe problemy to są na wiosnę z posprzątaniem - Ŝeby szybko się z tym
uporać. Przetarg jest juŜ ogłoszony.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały. Projekt uchwały został takŜe wyświetlony za pomocą projektora.
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 XXIV/213/2016 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 upowaŜnienia Kierownika Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Oświaty z prośbą
o przedstawienie projektu.
p.J.Flig – Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, Ŝe w związku ze zmianą na stanowisku
Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół udziela się obecnemu
kierownikowi upowaŜnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania
pomocy materialnej (chodzi o stypendia socjalne).
Po wyjaśnieniu, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania 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 takŜe wyświetlony na
wyświetlaczu.
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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 XXIV/214/2016 w sprawie upowaŜnienia
Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy
gruntu (działek ewid. nr 9030/2 i 9101/2) na okres 10 lat z dotychczasowym dzierŜawcą.
Przewodnicząca Rady – p.A.Modrzejewska-Potaczek odczytała uzasadnienie załączone do
projektu uchwały, zgodnie z którym wnioskodawca złoŜył wniosek o zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy działek objętych uchwałą. Dotychczasowa umowa zawarta na okres 10 lat wygasła
z dniem 30 września 2016r. Zawarcie kolejnej umowy na tę samą nieruchomość wymaga zgody
Rady wyraŜonej stosowną uchwałą. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca obrad zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji
o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji – przedstawił, Ŝe niniejszy projekt jak i wszystkie cztery
kolejne, uzyskały pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu
uchwały.
Projekt został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu i wobec braku pytań i uwag, 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 XXIV/215/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid.
3143/4 o pow. 0,0066 ha) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady – p.A.Modrzejewska-Potaczek odczytała uzasadnienie załączone do
projektu uchwały, zgodnie z którym właścicielka działek przyległych wystąpiła z wnioskiem
o sprzedaŜ działki 3143/4, będącej własnością Miasta. Wniosek o sprzedaŜ był omawiany na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 10.10.2016r.
i uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy do tego
projektu uchwały są jakieś pytania ”?
Radny p.J.StoŜek – gdzie ta działka się znajduje?
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Radni p.J.Matoga i p.B.Surówka – przy ul.Podhalan.
Burmistrz Miasta natomiast, szczegółowo wyjaśnił w którym miejscu (nad rzeką Mszanką) oraz
Ŝe chodzi o wąski długi pasek, który przecina działkę wnioskodawczyni.
Wobec braku innych pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Wobec powyŜszego, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Pani A.Sasal przystąpiła do czytania
projektu uchwały. Projekt został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
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 XXIV/216/2016 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działki ewid. nr 6834/2 o pow. 0,0086 ha) połoŜonej w Mszanie Dolnej
obręb ewidencyjny Słomka.
Przewodnicząca Rady odczytała komentarz do projektu uchwały. Zgodnie z uzasadnieniem
wnioskodawcy złoŜyli wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy działki 6834/2 w związku
z tym, iŜ dotychczasowa umowa zawarta na okres 10 lat wygasła z końcem września bieŜącego
roku. Zawarcie kolejnej umowy wymaga zgody Rady wyraŜonej stosowną uchwałą.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej.
Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy do tego
projektu uchwały są jakieś pytania”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Miasta – Panią
A.Sasal o odczytanie projektu uchwały. Projekt został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
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 XXIV/217/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działki ewid. nr 8195/2 o pow. 0,0307 ha) na okres 10 lat
z dotychczasowymi dzierŜawcami.
Przewodnicząca Rady – p.A.Modrzejewska-Potaczek odczytała uzasadnienie załączone do
projektu uchwały, zgodnie z którym wnioskodawca złoŜył wniosek o zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy działki objętej uchwałą. Dotychczasowa umowa zawarta na okres 10 lat wygasła
z dniem 30 września 2016r.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej w dniu 10 października 2016r.
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Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy do tego
projektu uchwały są jakieś pytania”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Miasta – Panią
A.Sasal o odczytanie projektu uchwały. Projekt został takŜe wyświetlony za pomocą projektora.
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 XXIV/218/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działek ewid. nr 3486/2, 3496/2 i 3811/2) połoŜonych w Mszanie Dolnej
obręb ewidencyjny Zarabie.
Przewodnicząca Rady odczytała komentarz do projektu uchwały. Zgodnie z pisemnym
uzasadnieniem wnioskodawca złoŜył wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy działek
objętych uchwałą.
Dotychczasowa umowa zawarta na okres 10 lat wygasła z dniem 30 września 2016r. Zawarcie
kolejnej umowy na tę samą nieruchomość wymaga zgody Rady wyraŜonej stosowną uchwałą.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem, „czy do tego projektu uchwały są
jakieś pytania?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały. Projekt
uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
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 XXIV/219/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Programu

Profilaktyki

p.M.Magierski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
poinformował, Ŝe do Komisji wpłynęły dwa projekty (wnioski) o dofinansowanie i Komisja
pozytywnie zaakceptowała obydwa wnioski.
Burmistrz Miasta wyjaśnił natomiast, Ŝe są to wnioski: jeden wniosek Zespołu Szkół Miejskich
nr 1 na zajęcia sportowe z młodzieŜą na kwotę 2.000 zł, drugi wniosek – Zespołu Szkół
Miejskich nr 2 - program edukacji audiowizualnej na kwotę 1730 zł. Na pokrycie tych zadań
proponuje się środki z rezerwy.
Z kolei p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe
w dniu dzisiejszym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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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. Projekt
uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Uzasadnienie do projektu uchwały zostało równieŜ odczytane przez p.A.Sasal.
Po odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2016.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIV/220/2016 w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► odnośnie naprawienia przejazdu – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jutro postara się przesłać
pismo i moŜe jeszcze w tym roku uda się go naprawić.
W dalszej części, Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady. Są
to następujące pisma:
1) wniosek Radnego p.Piątkowskiego o pozytywne rozpatrzenie kwestii reklamy miasta za
pomocą bilbordów firmy AMS;
2) pismo w sprawie naraŜenia domu na zalanie w związku z trwającą budową i podniesieniem
drogi – ulicy Grunwaldzkiej;
3) prośba o przyznanie dodatkowych godzin na organizację zajęć logopedycznych,
bibliotecznych i wyrównawczych.
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.16. Informacja o zakończeniu inwestycji przez GDDKiA w zakresie budowy chodnika
w Mszanie Dolnej przy ulicy Zakopiańskiej.
Przewodnicząca Rady przywitała przybyłych na sesję Gości: Panią A.Wachowską - Z-cę
Dyrektora ds.Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA w Krakowie oraz Pana Tadeusza Pytko
– Kierownika Rejonu GDDKiA w Nowym Sączu.
Po słowach powitania, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Gości z prośbą o zabranie głosu.
p.A.Wachowska – podziękowała za zaproszenie na sesję, po czym poinformowała, Ŝe
w bieŜącym roku GDKKiA zakończyła, przy duŜym zaangaŜowaniu i współpracy Miasta
Mszana Dolna, zadanie związane z budową chodnika, w ramach ogólnopolskiego programu
likwidacji miejsc niebezpiecznych.
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Zadanie obejmowało budowę chodnika na długości prawie 1,5 km i było realizowane w trzech
latach. Na początku zadanie było realizowane małymi odcinkami, poniewaŜ nie było
dofinansowania. W tym roku udało się zrealizować całość inwestycji. W sumie koszt inwestycji
to 1,5 mln zł.
Patrząc na drogę, która przenosi tranzyt to wydaje się, Ŝe jest to niewielka inwestycja, ale
z punktu widzenia obsługi ruchu lokalnego jest to bardzo waŜna inwestycja – jak zaznaczyła
p.A.Wachowska. Został odseparowany ruch pieszy od ruchu kołowego i to jest najwaŜniejsze.
Pani A.Wachowska podkreśliła teŜ zasługi Pana Dyrektora T.Pytki, szczególnie w zakresie
wyłonienia wykonawcy i realizacji zadania bez większych problemów.
W przyszłym roku w planach jest realizacja 1,5 km odcinka przy ul.Słomka. Koszt 2,7 mln zł.
Zadanie jest przygotowane równieŜ we współpracy z samorządem.
Na koniec p.A.Wachowska podziękowała Panu Burmistrzowi za tą współpracę.
Burmistrz Miasta – równieŜ złoŜył podziękowanie za sfinalizowanie tego waŜnego odcinka
i wyraził wdzięczność w imieniu mieszkańców i całej Rady. Dodał: „wszyscy wiemy o tym, Ŝe
jest to odcinek bardzo ruchliwy, z uwagi na częste objazdy z Zakopianki w kierunku
Zakopanego”.
Wyraził równieŜ radość z informacji przekazanej przez Panią A.Wachowską, Ŝe w przyszłym
roku będzie realizowany chodnik na ul.Słomka.
Na koniec Przewodnicząca Rady zaprosiła wszystkich na ulicę Zakopiańską, gdzie została
zrealizowana inwestycja budowy chodnika.
Ad.17. Zamknięcie obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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