Protokół Nr XXV/2016
z XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
7 listopada 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. 16.35.
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 XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXV 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 – 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, stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 15 Radnych, a więc w dniu
dzisiejszym Rada Miasta moŜe podejmować wiąŜące uchwały.
Po stwierdzeniu quorum Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe jest jeden wniosek Burmistrza
Miasta o wprowadzenie punktu do porządku obrad, tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2017.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały wraz z załącznikiem, kaŜdy Radny
otrzymał przed sesją.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby ten projekt uchwały wprowadzić jako punkt 11a
porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu
współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2017 - jako punkt 11a porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady złoŜyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
następujących punktów:
1) informacji Przewodniczącej Rady o analizie oświadczeń majątkowych Radnych Rady
Miasta Mszana Dolna za rok 2015 – jako punkt 11b;
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2) informacji Burmistrza Miasta o analizie oświadczeń majątkowych pracowników i
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych – jako punkt 11c.
Po przedstawieniu proponowanych zmian, Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie
wprowadzenie do porządku obrad punktów zgłoszonych we wniosku.
Rada Miasta w dwóch odrębnych głosowaniach jawnych, jednogłośnie (15 głosów „za”)
dokonała zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad punktów
dotyczących informacji o analizie oświadczeń majątkowych:
a) radnych – jako punktu 11b.
b) pracowników Urzędu Miasta oraz innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń
majątkowych – jako punktu 11c.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jeszcze inne
wnioski o zmianę porządku obrad”?
Pan J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – w imieniu Komisji
Rewizyjnej złoŜył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia
skargi p.W.Znachowskiego. Uzasadniając wniosek Przewodniczący Komisji wyjaśnił, Ŝe w dniu
27 października 2016r., Komisja na wizji w terenie zapoznała się ze sprawą będącą przedmiotem
skargi, ale Komisja czekała na pisemne wyjaśnienie wykonawcy oraz inspektora ds. inwestycji.
Wyjaśnienie to zostało przedłoŜone w dniu 4 listopada br.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania co do tego
punktu?”
Wobec ich braku, poddała pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p.W.Znachowskiego
– jako punktu 11d.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana
W.Znachowskiego - jako punktu 11d.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXIV/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół nr XXIV/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 (zastrzeŜenia) do
protokołu. Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu
nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XXIV/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
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Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – przedstawił najwaŜniejsze sprawy jakimi zajmował się od
ostatniej sesji, tj:
 koordynacja spraw inwestycyjnych związanych z SUW Mszanka. Jak poinformował pan
Burmistrz prace przebiegają planowo, w tym tygodniu ma być napełniony zbiornik, ma
odbyć się płukanie stacji, a takŜe próba szczelności i próba działania stacji na agregacie
prądotwórczym.
 sprawa związana z zakończeniem budowy drogi – ulicy Grunwaldzkiej. W najbliŜszych
dniach będą załoŜone barierki.
 sprawy związane z porządkami (liście, zarośnięte działki szkolne);
 projektowanie kanalizacji ulicy Słonecznej i części ulicy Spadochroniarzy – zaawansowane
są uzgodnienia z mieszkańcami. W przyszłym tygodniu ustalimy termin spotkania
z mieszkańcami, Ŝeby „wyłoŜyć” trasy przejścia po działkach.
 sprawy interwencyjne szczególnie w zakresie dróg;
 nabór na wymianę pokryć dachowych - jest kolejna grupa ok. 80 osób, która się zgłosiła
(ogólnie z terenu Miasta będzie ponad 130 budynków).
 jest opracowany program niskoemisyjny – zainteresowanie mieszkańców wymianą pieców
jest bardzo duŜe (zgłosiło się ponad 200 osób). Burmistrz przedstawił informację o ogólnych
załoŜeniach co do wysokości dofinansowania – będzie ona zaleŜała od tego jaki kto ma
budynek (czy są wymienione okna, czy budynek jest docieplony, itp.).
Po informacji Burmistrza Miasta, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy ktoś
z zaproszonych Gości chciałby zabrać głos”?
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad, tj:

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem do Pana Sekretarza: „czy jest coś wiadome n.t.
nowelizacji ustawy śmieciowej (dot.segregacji śmieci)?”
Radny p.R.Sitkowski – zwrócił się zapytaniem: „czy jest odpowiedź z Wojewódzkiej Dyrekcji
Dróg w sprawie oczyszczenia przepustu na os.Wójty”?
Radny p.J.StoŜek – w imieniu mieszkańców podziękował za utwardzenie drogi za stadionem
oraz zwrócił się o zamontowanie tam chociaŜ jednej lampy, jak równieŜ o ustawienie dwóch
ławek przy ulicy Spadochroniarzy proponując, by : jedna była na końcu stadionu, druga przed
P.P. Kowalczykami.
Radny zaznaczył równieŜ, Ŝe była kolejna kolizja na skrzyŜowaniu ul.Krakowskiej u Szmida.
W związku z tym, zwrócił się z zapytaniem, czy są podjęte jakieś działania w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady – p. A.Modrzejewska-Potaczek – zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie na
jakim etapie znajduje się projekt dotyczący ścieŜek rowerowych.
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Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2016 po stronie
dochodów, wydatków i przychodów.
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
55.250,00zł, 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 zmiany w planie wydatków bieŜących.
Załącznik nr 3 – to zmiany w planie przychodów budŜetu miasta. Jak wyjaśniła pani Skarbnik
następuje przesunięcie w przychodach z poŜyczki na kredyt, natomiast same przychody nie
zmieniają się.
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 2 listopada b.r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta jak i projekt w sprawie zmiany WPF.
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.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/221/2016 w sprawie zmian w budŜecie miasta
na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6. 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 przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie
z objaśnieniem załączonym do projektu uchwały.
Po omówieniu tego projektu, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie
stanowiska Komisji BudŜetowo-Gospodarczej, a następnie odczytanie projektu uchwały.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe Komisja
wyraziła pozytywną opinię, po czym przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie
zmiany WPF.
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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 XXV/222/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz
z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.ew. nr 5786, 10042/13,
10042/15) w miejsce wolne od zagroŜenia ruchami masowymi ziemi – budowa
alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą ETAP II – SUW Mszanka”.
Projekt uchwały omówiła p.Skarbnik Miasta, która wyjaśniła, Ŝe 29 kwietnia 2016r. Rada Miasta
podjęła uchwałę uszczegóławiającą i skoro teraz nie korzystamy z takiego źródła finansowania
jakim jest poŜyczka, to naleŜy tą uchwałę uchylić. W zamian za to jest następna uchwała
w sprawie podjęcia kredytu tylko juŜ nie 950tys. zł bo uznaliśmy, Ŝe 600tys.zł będzie
wystarczające do sfinansowania SUW.
Radny p.J.Matoga – czy ten kredyt będzie nas duŜo więcej kosztować?
Skarbnik Miasta – powiedziała, Ŝe wyjaśni się to dopiero po przetargu. Myśmy symulowali, Ŝe
jeśli byłoby to ok. 3% to na zakładanych 9 lat jest to w granicach 107 -110 tys. zł, natomiast
poŜyczka jest oprocentowana 3,6%, przy czym róŜnica jest taka, czy mogłaby być ona umarzana,
czy nie.
Radny p.J.StoŜek – zwrócił się z zapytaniem: „na ile jesteśmy zadłuŜeni”?
Skarbnik Miasta – na chwilę obecną ponad 7 mln. zł mamy w planie, natomiast realnie ponad 5,9
mln zł (dokładnie na koniec 2015r. jest to 5 953 463,24zł – zgodnie z WPF), poniewaŜ w tym
roku nie podjęliśmy jeszcze Ŝadnego kredytu.
Teraz nie ma wskaźnika zadłuŜenia do dochodów, jest natomiast wskaźnik indywidualnego
zadłuŜenia, dopuszczalny do 8,38 % - str.6 WPF. Natomiast obciąŜenie budŜetu, zgodnie z tym
wskaźnikiem mamy planowane 3,35 czyli nie mamy połowy wykorzystania moŜliwości
kredytowych.
p.A.Sasal – czy to, Ŝe musimy zmienić decyzję i zamiast poŜyczki wziąć kredyt jest
spowodowane tą skargą mieszkańca i przez to opóźnienie musimy teraz zaciągać kredyt?
Burmistrz Miasta - taka jest sytuacja, poniewaŜ przetarg był późno ogłoszony, weryfikacja
dokumentów z przetargu oraz wszystkich kosztorysów opóźniła się i dlatego uciekł nam ten
termin wrześniowy. 80% było dotacji, ale nie wszystko było brane pod uwagę. Myśmy nie byli
w stanie określić do 30 września, ile tej poŜyczki mamy wziąć.
JeŜeli chodzi o oprocentowanie na dzień dzisiejszy to jest ono porównywalne z WFOŚ, ale tam
moŜna było starać się o umorzenie.
Po przedstawieniu sprawy, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy są jeszcze
jakieś pytania.
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Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie
stanowiska Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie tej i kolejnej uchwały (będącej
przedmiotem kolejnego punktu porządku obrad).
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe obie uchwały
zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały z pkt-u 7.
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 XXV/223/2016 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie ujęcia wody
pitnej wraz z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.ew. nr 5786, 10042/13,
10042/15) w miejsce wolne od zagroŜenia ruchami masowymi ziemi – budowa alternatywnych
ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą ETAP II – SUW Mszanka”.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budŜetu Miasta Mszana Dolna na rok 2016.
Przewodnicząca Rady zwróciła się 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 XXV/224/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta Mszana Dolna na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 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.9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody (lipy znajdującej się
na terenie działki ew.4342).
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe sprawa dotyczy tej lipy, która została złamana. Otrzymaliśmy
zgodę konserwatora zabytków z Nowego Sącza, ale formalnie trzeba podjąć uchwałę.
Po wyjaśnieniu, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania co do
projektu uchwały”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały został takŜe wyświetlony za pomocą projektora.
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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 XXV/225/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu
Miejskiego im.Jana Ciszewskiego w Mszanie Dolnej”.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta – przedstawił, Ŝe
Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała regulamin korzystania ze stadionu
miejskiego.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
jakieś pytania co do projektu uchwały”?
Radny p.R.Sitkowski – zwrócił uwagę, Ŝe w §2 ust.5 napisane jest, Ŝe „Płyta główna Stadionu
słuŜy wyłącznie do meczów ligowych i treningów, a takŜe do zawodów sportowych
uzgodnionych wcześniej z Administratorem” i w związku z tym zapytał, czy Msze św., które
odbywają się od czasu do czasu na stadionie (na płycie), wchodzą w to, czy trzeba byłoby to
trochę przeredagować.
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła uwagę, Ŝe wyŜej (w ust.4) jest zapis, Ŝe stadion
jest równieŜ przeznaczony do organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych
oświatowych oraz uroczystości.
P.A.Róg – Sekretarz Miasta wyjaśnił, Ŝe w następnych paragrafach jest zapisane, Ŝe za zgodą
administratora mogą odbywać się równieŜ inne uroczystości, bo padło teŜ pytanie o zawody
straŜackie.
W dalszej kolejności Pan Sekretarz Miasta przedstawił cele tej regulacji tj. ustalenia regulaminu
stadionu miejskiego.
W trakcie dyskusji, Przewodnicząca Rady odnosząc się do pytania Radnego p.R.Sitkowskiego
wystąpiła z propozycją zmiany zapisu §2 ust.5 poprzez dopisanie, Ŝe za zgodą administratora
stadion moŜe słuŜyć innym celom.
W trakcie trwającej dyskusji uzgodniono ostatecznie, Ŝe w §2 ust.5 wykreśla się słowo
„wyłącznie” i autopoprawka ta będzie głosowana łącznie – przy głosowaniu nad projektem
uchwały.
Po dyskusji i wobec braku innych uwag co do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła
się z prośbą do p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącej Rady o jego odczytanie.
Projekt został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/226/2016 w sprawie ustalenia „Regulaminu
korzystania ze Stadionu Miejskiego im.Jana Ciszewskiego w Mszanie Dolnej”.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
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Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
zwróciła się z prośbą o wskazanie stanowiska Komisji.
Radna p.J.Flig - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – poinformowała, Ŝe Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do
projektu uchwały, zgodnie z którym dotychczasowe uchwały o dotacjach oświatowych podjęte
przez rady gmin na podstawie art.80 ust.4 i art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty, przed dniem
1 stycznia 2017r. wymagają zmian w zakresie wskazywanych w nich podstaw obliczania
wysokości dotacji oraz danych o liczbie uczniów w dotowanej jednostce oświatowej. Samorządy
mogą dochować nowych wymagań uchwalając odpowiednio nowelizacje do uchwał
obowiązujących, bądź teŜ podejmując nowe i pełne uchwały.
Krótkie uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił takŜe p.A.Róg – Sekretarz Miasta
informując, Ŝe w tamtym roku była podejmowana uchwała w tym zakresie (dotacji
oświatowych), natomiast niniejszy projekt uchwały wynika ze zmiany przepisów ustawowych
i został on opracowany w formie nowej uchwały (nie zmiany).
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały, który wszyscy Radni otrzymali w materiałach na sesję.
Projekt uchwały został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/227/2016 w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana
Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad.11a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta
Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok 2017
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe kaŜdy Radny otrzymał projekt tej uchwały.
Krótki komentarz do tego projektu przedstawił p.A.Róg – Sekretarz Miasta informując przy tym,
Ŝe w sprawie programu odbyły się konsultacje i ogólnie program nie zmienia się w stosunku do
roku poprzedniego.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania co do
tego projektu uchwały”?
p.A.Sasal – nadmieniła, Ŝe na realizację zadań publicznych objętych programem (konkurs ofert)
planuje się 95.000,00zł.
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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 XXV/228/2016 w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.11b. Informacja Przewodniczącej Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
Radnych za rok 2015.
Przewodnicząca Rady poinformowała o piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Limanowej zawierające informację z analizy oświadczeń majątkowych.
Jak przedstawiła Przewodnicząca Rady, pismo wpłynęło dnia 4 listopada, stąd teŜ wprowadzenie
punktu do porządku obrad w dniu dzisiejszym wnioskiem, a nie było tego punktu w porządku
obrad, który Radni otrzymali.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe jeŜeli chodzi o Radnych to wszystkie oświadczenia
zostały złoŜone terminowo. W zdecydowanej większości są one bez Ŝadnych uwag.

Ad.11c. Informacja Burmistrza Miasta o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
pracowników Urzędu Miasta i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń
majątkowych.
p.J.Kowalczyk – Burmistrz Miasta przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych
pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Z informacji
przesłanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej wynika, Ŝe oświadczenia
majątkowe 5 osób zawierają błędy. Uwagi zostały omówione z tymi osobami i zostaną
uzupełnione.

Ad.11d. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W.Znachowskiego
p.J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił, Ŝe pan W.Znachowski wniósł
skargę dotyczącą remontu drogi na ul.Grunwaldzkiej.
Jak poinformował p.J.Matoga, Komisja Rewizyjna zapoznała się z tym pismem, odbyła wizję
w terenie i oglądała tą drogę. Wysłuchała równieŜ wyjaśnień osób nadzorujących prace,
a ponadto do Komisji wpłynęły pisemne wyjaśnienia.
Na podstawie wizji w terenie i złoŜonych wyjaśnień, Komisja postanowiła uznać skargę za
niezasadną.
P.Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe „remont drogi był niezbędny, poniewaŜ droga nigdy nie była
solidnie utwardzona, korytka były bardzo płytkie na tym odcinku od strony pana
Znachowskiego, nawet powodowało to, Ŝe spadało Jego ogrodzenie do tych korytek.
Przed rozpoczęciem robót zleciłem zrobienie dokumentacji inŜ. Burkatowi, który przewidział
taką, a nie inną głębokość koryt, profil drogi.
Były trzy spotkania z Panem Znachowskim.
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Jego wniosek był taki, Ŝeby na odcinku (przedstawionym i wyświetlonym na wyświetlaczu)
zebrać o metr drogę poniŜej, bo Pan Znachowski uzasadniał to tym, Ŝe jak będzie duŜa woda to
będzie mogła płynąć drogą. Wyjaśniłem Mu więc, Ŝe nie robimy koryta rzecznego tylko robimy
drogę z właściwym odwodnieniem.
Został załoŜony dren o średnicy 10 cm i długości 50 m, Ŝeby osuszyć działkę P.Znachowskiego,
gdyby się tam jakaś woda pojawiła.
Inspektorem nadzoru był projektant tej drogi i nie ma On zastrzeŜeń do wykonania.
Pan Burmistrz nadmienił równieŜ, ze nie musieliśmy robić wjazdów do Jego działki, bo ich nie
było, ale na prośbę Pana Znachowskiego zostały one wykonane (3 wjazdy).
Droga została skończona i oddana do uŜytku, ludzie są zadowoleni. Ponadto na dole jest
zwiększona średnica przepustu, bo był przepust 20 cm, obecnie ma ponad 50cm.
Podczas wyjaśnienia Pana Burmistrza wyświetlana była prezentacja zdjęciowa (fotograficzna)
wykonanego remontu ulicy Grunwaldzkiej.
Przewodnicząca Rady zauwaŜyła, Ŝe w ostatnim czasie były dość intensywne opady i zapytała
czy coś się tam (posesja P.Znachowskiego) działo?
Pan Sekretarz i Pan Burmistrz Miasta odpowiedzieli, Ŝe absolutnie nic, Ŝe nie było Ŝadnego
zagroŜenia.
Radny p.T.Zapała – w imieniu swoim i w imieniu mieszkańców podziękował za wykonanie tej
drogi, bo jest to równieŜ droga na Grunwald.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, „czy są pytania co do tej
tematyki”?
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do P.A.Sasal –
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
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 XXV/229/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
W.Znachowskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► odnośnie nowelizacji ustawy śmieciowej – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe aktualnie jakieś
prace w tej materii trwają, ale my nie mamy Ŝadnej informacji. JeŜeli będzie uchwalona
nowelizacja to będziemy nad tym procedować.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe w tej chwili trwają prace, Ŝeby zrobić projekt na PSZOK (punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
► w sprawie przepustu – zaraz posłałem zdjęcia do Myślenic do Filii Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Będę jeszcze w tym tygodniu interweniować.
► lampa za stadionem – musimy uzgodnić, w którym miejscu.
► ławki (do siedzenia) – na pewno się znajdą, nie neguję potrzeby ustawienia tych ławek w
kierunku ulicy Spadochroniarzy; trzeba ustalić, w którym miejscu.
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► znam problem wąskiego gardła przy ulicy Krakowskiej, na końcu ulicy Spadochroniarzy. Pan
Burmistrz poinformował, Ŝe ustawiono tam lustro a tam aŜ się prosiło, Ŝeby zrobić przynajmniej
prawoskręt, najgorzej jest przy wyjeździe na ul.Krakowską (zarówno w prawo jak i w lewo).
Jedyne rozwiązanie – to trzeba byłoby zrobić projekt. Zastanowimy się, co z tym zrobić.
Na razie zlecono projekt organizacji ruchu na całej długości ulicy Starowiejskiej i przy galeriach
(gdzie ani jedno przejście nie jest oznakowane).
► sprawa ścieŜek rowerowych - zachodzi potrzeba ustanowienia linii brzegowej- to pozwoli na
przekazanie terenu (najpierw Staroście, a ten z kolei Miastu) pod urządzenie ścieŜek
rowerowych. Skierowaliśmy pismo, Ŝeby udzielić nam promesę na uŜyczenie tego terenu zanim
uregulujemy linię brzegową, a promesa waŜna jest dwa lata. Pismo nasze zostało posłane do
zaopiniowania do Dobczyc. Nie mamy gotowych swoich terenów i musimy się prosić o tereny,
które w Mieście leŜą, ale nie są własnością Miasta. Jest nadzieja, Ŝe tą promesę uzyskamy.
Do sprawy nowelizacji ustawy śmieciowej odniósł się takŜe p.A.Róg – Sekretarz Miasta, który
poinformował, czego mają dotyczyć zmiany ustawy (mają być rozbite frakcje – rozbudowana
selekcja (oddzielenie papieru)).

Ad.13. 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:
- Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej (otrzymane w dniu dzisiejszym ) informujące o wybraniu do
dofinansowania wniosku w ramach projektu e-mocni (cyfryzacja);
- pismo dotyczące uwzględnienia w planie budŜetowym finansowania działań
wolontarystycznych skierowane od Fabryki Aktywności Młodych – Gorzów Wlkp., pismo
skierowano na Komisję BudŜetową;
- publikacja (broszurka) CBA pt. „Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów
władzy wybieranych w wyborach powszechnych” – od Wojewody Małopolskiego;
- pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące przygotowania sieci szkół;
- pismo w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wojewody Małopolskiego do Rady Społecznej
przy SP ZOZ w Mszanie Dolnej; wyznaczona została Pani E.Filipiak;
- skarga Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Miasta z dnia 7.08.2008r. dot.
stref płatnego parkowania;
- informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015 (pismo Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Limanowej);
- informacja oświatowa o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny tj.
2015/2016; skierowano na Komisję Oświaty;
- informacja o wygaśnięciu kadencji Rady Społecznej przy SP ZOZ w Mszanie Dolnej skierowano na Komisję Zdrowia.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o internetowe głosowanie nad projektem
dotyczącym placu zabaw na osiedlu Krakowska pn. „Baśniowy Ogródek Familijny”.
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady odczytała ogłoszenie w sprawie II Limanowskiego
Dyktanda dn.16.11.2016r. godz. 12.00 (zgłoszenia i zapisy w Bibliotece Miejskiej).
Dyrektor ZGK – p.T.Dul – poinformował, Ŝe rozpoczęło się zarówno płukanie filtrów na nowej
stacji uzdatniania wody i jak i próby napełniania zbiornika na ulicy Leśnej i z związku z tym, jak
poinformował Pan Dyrektor, mogą wystąpić okresowe wieczorno-nocne spadki ciśnienia wody.
Na koniec Pan Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o wzięcie udziału w uroczystościach
11 listopada.
11

Ad.14. Zamknięcie obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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