Protokół Nr XXVII/2016
z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
29 grudnia 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. 14.00 do godz. 18.00.
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: Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXVII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Następnie Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe na Sali znajduje
się 15 Radnych, a więc Rada Miasta w dniu dzisiejszym moŜe podejmować wiąŜące uchwały.
Po stwierdzeniu quorum, Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad – zgodnie
z zawiadomieniem stanowiącym 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 poinformowała o wniosku Burmistrza
Miasta w sprawie zmiany porządku obrad, po czym zwróciła się z prośbą o zreferowanie
i przedstawienie tej zmiany.
Burmistrz Miasta – odczytał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji
projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna. Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe jest to
niewielka zmiana i nie będzie rodziła kontrowersji.
Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady zaproponowała zatem, aby ten projekt uchwały wprowadzić jako punkt
9a dzisiejszego porządku obrad, po czym poddała pod głosowanie wniosek o jego
wprowadzenie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
– jako punkt 9a.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jeszcze inne wnioski
o zmianę porządku obrad?”
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Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, tj.:

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXVI/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół nr XXVI/2016 z sesji Rady Miasta
tradycyjnie był wyłoŜony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz przesłany do Radnych
w formie elektronicznej.
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 XXVI/2016 z XXVI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XXVI/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:
 na wstępie Pan Burmistrz zachęcił Radnych do degustacji wody z kolejnej wykonanej
stacji uzdatniania wody. Podkreślił, Ŝe nie byłoby tego sukcesu bez pełnej mobilizacji,
która była przez cały rok. Było to bardzo trudne zadanie do realizacji - powiedział Pan
Burmistrz. Zaczęło się od zmian w planie przestrzennym zagospodarowania Miasta
poprzez wykonanie całkowicie nowego projektu, poniewaŜ stary projekt nie nadawał się
praktycznie do realizacji chociaŜby z tych względów, Ŝe przewidywał podłączenie stacji 4krotnie wyŜszej od wydajności studni do rurociągu rozbiorowego o ciśnieniu 15 atmosfer,
który spowodowałby to, Ŝe zaraz po włączeniu do tej sieci, sieć zostałaby rozerwana. Więc
nowy projekt wymagał zaprojektowania nowej linii tłocznej (1,5 km rurociągu od stadionu
od stacji do nowego zbiornika na ulicy Leśnej). W większości były to roboty wykonane
metodą przepychową popod ulicę Słoneczną, a później w kierunku ulicy Leśnej oraz
wzdłuŜ ulicy Leśnej do zbiorników na nowym ujęciu.
Pan Burmistrz nadmienił teŜ o problemach jakie były z uzyskaniem promesy w wyniku
donosu i związanych z tym opóźnień, a takŜe o problemach związanych z zasilaniem
energetycznym (trzeba było wymienić transformator).
Roboty zostały rozpoczęte dopiero 15 sierpnia, termin realizacji był do końca listopada.
Podsumowując Pan Burmistrz powiedział, Ŝe dwuletni okres naszej pracy zamyka się
dwoma stacjami wybudowanymi za 13 mln zł , w tym 10,5 mln zł pozyskanych dotacji.
Następnie Pan Burmistrz Miasta nadmienił, Ŝe w przyszłym roku dalej trzeba kontynuować
inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę bo są jeszcze dzielnice, które czekają na
dostawę wody z tychŜe stacji, chociaŜby rejon Pańskiego, czy rejon ulicy Leśnej.
Cena za wodę w porównaniu z innymi gminami nie jest wygórowana. Są gminy, które mają
znacznie gorszą wodę, a cenę mają dwukrotnie wyŜszą.
Na koniec Pan Burmistrz wyraził podziękowania dla Radnych, Pana Sekretarza, Pana
M.Długosza oraz Dyrektora ZGK.
 kolejna informacja dot. uzyskanej promesy na przejście wzdłuŜ rzeki Mszanki i Raby, tj.
prawie 4 km pod ścieŜki rowerowe. Przy tej okazji Pan Burmistrz poinformował, Ŝe
nareszcie uzyskaliśmy zgodę RZGW na uŜyczenie tego terenu.
 udało się równieŜ uzyskać zgodę na przejście z kanalizacją sanitarną pod rzeką Mszanką
z rejonu ulicy Słonecznej i ulicy Spadochroniarzy.
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Następnie Przewodnicząca Rady w imieniu wszystkich Radnych złoŜyła podziękowania Panu
Burmistrzowi, Panu Sekretarzowi Miasta, pracownikom Urzędu Miasta i wszystkim tym
osobom, które przyczyniły się do tego, Ŝe „moŜemy pić czystą, zdrową wodę, którą inni mogą
nam pozazdrościć”.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
P.A. Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej – przedstawiła swojego Z-cę w osobie
Pana Wiesława Czamara, który pełni funkcję Zastępcy Komendanta od grudnia.
Pani Komendant podziękowała równieŜ za współpracę wszystkim Radnym, Panu Burmistrzowi
i kierownikom wszystkich instytucji z terenu Miasta, tj. kierownikom miejskich jednostek
organizacyjnych, szkół itp. składając przy tym Ŝyczenia.
Przewodnicząca Rady powitała pana Wiesława Czamarę, po czym równieŜ złoŜyła najlepsze
Ŝyczenia dla Pani Komendant. śyczenia dla Pani Komendant złoŜył takŜe Pan Burmistrz
Miasta.

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.T.Zapała – zwrócił się z zapytaniem: „te 4 km to będzie od Instalu do … dokąd Panie
Burmistrzu?” (chodzi o ścieŜki rowerowe).
Radny p.K.Pazdur – zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza o przekazanie Panu Dudzikowi
(który zajmuje się odśnieŜaniem) informacji, Ŝe mieszkańcy zgłaszają, Ŝe ulica Moniuszki,
Padarewskiego nie jest w ogóle odśnieŜana.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego
oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
P.S.Kogut – Kierownik MOPS w Mszanie Dolnej – przedstawiła, Ŝe jest to tak naprawdę
kwestia zmiany uchwały, bo taka uchwała istnieje z 26.04.2010 roku. Ta uchwała była podjęta
w związku zaistnieniem mieszkania chronionego. W tym roku w mieszkaniu chronionym
zamieszkała rodzina i jak przedstawiła Pani Kierownik stąd teŜ dopracowana uchwała
i rozszerzony regulamin w tej sprawie.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca obrad na sugestię i zgodę Radnych, by nie
odczytywać projektu uchwały nadmieniła, Ŝe kaŜdy Radny go otrzymał w materiałach.
Radna p.S.Dziadkowiec – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki UzaleŜnień i Spraw
Socjalnych - poinformowała natomiast, Ŝe projekt był omawiany na Komisji Zdrowia i został
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła równieŜ poprawkę Komisji w pkt-cie 21 projektu
regulaminu, polegającą na skreśleniu wyrazów: „posługując się kluczem zapasowym”.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką
w pkt-cie 21 i analogiczną poprawką w pkt-cie 22 (na co uwagę zwrócili Radni) polegającą na
skreśleniu na końcu zdania wyrazów: „posługując się kluczem zapasowym".
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Projekt uchwały w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wraz z regulaminem stanowiącym
załącznik do uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXVII/251/2016 w sprawie organizowania
i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, Ŝe tego projektu uchwały nie było w materiałach na tą sesję,
bo projekt ten znajdował się w materiałach, które Radni otrzymali na poprzednią sesję. Projekt
został wycofany z porządku obrad poprzedniej sesji i wraca w dniu dzisiejszym.
Projekt z poprawkami Rady Społecznej został Radnym przedłoŜony.
Radny p.J.Matoga – Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ – poinformował, Ŝe Rada
Społeczna na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016r. po dyskusji przyjęła ten Regulamin
z drobnymi poprawkami. Przewodniczący Rady Społecznej zwrócił się z prośbą o jego
zatwierdzenie.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania co do tej kwestii?”
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.

się

do

p.A.Sasal

–

Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXVII/252/2016 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2016 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe w stosunku do projektu uchwały są pewne zmiany, po
czym zwróciła się z prośbą o omówienie tych zmian.
Pani A.Dudzik – główna księgowa Urzędu Miasta wyjaśniła, Ŝe w międzyczasie otrzymaliśmy
dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne do MOPS-u
i zostały zwiększone dochody na wydatki Ŝywieniowe w Miejskim Przedszkolu nr 2, poniewaŜ
jest większe wykonanie w tym roku. To są te dwie zmiany.
Po omówieniu zmian do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie
pytań.
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Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji BudŜetowoGospodarczej o przedstawienie opinii Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe na
posiedzeniu w dniu 21 grudnia 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 XXVII/253/2016 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9. 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 A.Dudzik – główna księgowa UM 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 do p.A.Sasal
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 XXVII/254/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.9a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie
z którym w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, która obowiązuje od 9 grudnia
2016r, polegającą na zmianie brzmienia art.14 ust.5 pkt 1 dołoŜono określenie „dzieci w wieku
do lat 5”.

5

Zapis dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Treść uchwały jest
analogiczna jak uchwała poprzednia; w &3 ust.1 dodano tylko ograniczenie pobieranych opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla dzieci w wieku do lat 5.
Zmiana ustawy jest spowodowana przekazywaniem od 1 stycznia 2017 roku dla jst części
oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został Radnym przedłoŜony.
W dalszej części Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania co do tego
projektu uchwały?”
Wobec braku zgłoszeń i wobec zgody Radnych na to, by nie odczytywać tego 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 XXVII/255/2016 w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Miasta
Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok 2017.
Łączne wyjaśnienie do niniejszego projektu uchwały jak i kolejnego projektu w pkt-cie 11
przedstawił p.M.Magierski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Jak poinformował p.M.Magierski, Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 powstał w wyniku aktywnej pracy MKRPA
(Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych); był on konsultowany
z częścią Rady Miasta. Przewodniczący MKRPA zaznaczył, Ŝe celowe wydatkowanie środków
będzie w oparciu o Narodowy Program Zdrowia.
Wyjaśnienia co do tego projektu udzielił równieŜ Burmistrz Miasta.
Po wyjaśnieniu, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Projekt odczytała P.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady.
Został on takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
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 XXVII/256/2016 w sprawie zmiany rocznego
programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały został przedstawiony przy realizacji
wcześniejszego punktu porządku obrad.
Przewodniczący MKRPA natomiast dodał tylko, Ŝe planowane przychody na realizację zadań
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wynoszą 320 tys.zł., z której to kwoty na realizację
zadań opisanych w programie przeznacza się 319.117,50 zł, resztę, tj. 882,50 zł stanowi
rezerwa.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program.
W dalszej części Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Projekt uchwały wraz z programem na 2017 rok został wyświetlony na wyświetlaczu.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
P.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady - zanim przystąpiła do odczytania projektu uchwały
poinformowała, Ŝe na posiedzeniu w dniu 21 grudnia b.r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 XXVII/257/2016 w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych
w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, Ŝe jest jedna zmiana co do adresu Centrum Usług Wspólnych,
po czym zwróciła się o zadawanie pytań.
p.J.Flig – zwróciła się z zapytaniem dlaczego Rynek?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe przeanalizowana została ilość lokali, jakimi moŜemy
dysponować przy ulicy Starowiejskiej. To wymagałoby wypowiedzenia umowy na dzierŜawę
lokalu, który jest wynajmowany. Po rozmowie zaś z Panią Dyrektor J.Łabuz uzgodniono, Ŝe
zwrócone zostaną te pomieszczenia, które kiedyś miał ZEAS (przez lata).
Jak powiedział Pan Burmistrz, w tej chwili dzieci ubywa i bez uszczerbku część pomieszczeń
juŜ w styczniu Pani Dyrektor odstąpi, część natomiast po zakończeniu roku szkolnego.
Tam jest więcej miejsca, ponadto pod ręką jest teŜ bank (chodzi o obsługę kasową). Ze zmianą
tego adresu nie ma Ŝadnych kosztów. Pomieszczenia są w zasadzie gotowe.
Wobec braku zgłoszeń i innych pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą
o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXVII/258/2016 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych
w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła 15- minutową
przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu uŜytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta - poinformował, Ŝe sprawa była omawiana na Komisji i Komisja zdecydowała
o przedłuŜeniu umowy najmu na 3 lata.
Po przedstawieniu sprawy, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania co
do tego projektu uchwały”?
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośba o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Projekt uchwały został
wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXVII/259/2016 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uŜytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – p.J.Kowalczyk:
- sprawa projektowanych ścieŜek rowerowych – ścieŜki te zaczynałyby się w pobliŜu Zespołu
Szkół Informatycznych i przebiegałyby lewym brzegiem rzeki Mszanki, następnie prawym
brzegiem rzeki Raby, aŜ do kortów tenisowych, których właścicielem jest Pan Dąbrowski.
Przecinałyby ulicę Krakowską, ulicę Starowiejską i dochodziłyby do rzeki Mszanki i łączyłyby
się z tą trasą i powrót w kierunku Zespołu Szkół Informatycznych, tj. niecałe 4 km. Pan
Burmistrz wyjaśnił równieŜ dlaczego ta trasa została zmieniona.
Jak wyjaśnił Pan Burmistrz została ona zmieniona, poniewaŜ od kortów do mostu na rzece
Rabie (trasa w kierunku Glisnego) - jest poszarpany i nieuregulowany brzeg i RZGW
zakwestionowało nam ten odcinek;
- sprawa odśnieŜania – nikt Mi nie zgłaszał. Ja nie stawiałem tam Ŝadnych koszy, zapór- gdyby
to przeszkadzało w odśnieŜaniu, to nie problem je usunąć.
Burmistrz stwierdził, Ŝe ustali to z Panem Dudzikiem.
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Udzielił informacji na temat wcześniejszych interpelacji w sprawie
- naprawy przejazdu kolejowego – ul.Słomka – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe dwa dni temu
otrzymaliśmy pismo w tej sprawie, w którym jest informacja o tym, Ŝe elementy są
przygotowane i jak tylko będzie pogoda przejazd zostanie naprawiony.
- progi na ulicy Starowiejskiej – dzisiaj przyjechali projektanci z konkretną koncepcją
usytuowania progów. Wprowadzono pewne korekty i ustalono 4 progi: przed myjnią, przed
posesją p.Widzisza, przed blokami i przed ulicą Tolińskiego (rozwidleniem).
Jak poinformował pan Burmistrz projektanci zaproponowali równieŜ wprowadzenie zakazu
ruchu na łączniku (dawnym postoju taxi). Myśmy natomiast zawnioskowali wprowadzenie
zakazu wjazdu od ulicy Starowiejskiej, tak jak to jest w tej chwili zrobione – powiedział pan
Burmistrz. śeby od ul. Kolbego moŜna było wjechać bezpiecznie na ul Starowiejską.

Ad.15. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do Rady Miasta w
okresie od ostatniej sesji, tj. :
- zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na noworoczne spotkanie
opłatkowe z Ks. Kardynałem Dziwiszem;
- pismo Urzędu Skarbowego w Limanowej dotyczące informacji z analizy oświadczeń
majątkowych.
- Ŝyczenia świąteczne i noworoczne;
- zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy SP ZOZ w Mszanie
Dolnej;
- pismo PKP Warszawa w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mszana Dolna;
- postanowienie o umorzeniu postępowania
o stwierdzenie niewaŜności uchwały nr
XXV/227/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dn.7.11.2016r. – pismo RIO w Krakowie;
- pismo dot. zakończenia czynności nadzorczych w sprawie uchwały nr XXV/228/2016 Rady
Miasta Mszana Dolna z dnia 7.11.2016r. w spr. przyjęcia rocznego programu współpracy z org.
pozarządowymi – pismo MUW w Krakowie Wydział Prawny i Nadzoru;
- pismo MUW w Krakowie w spr. stanowiska organu nadzoru w sprawie uchwały nr
XXVI/234/2016 Rady Miasta Mszana Dolna;
- pismo MOPS-u w Mszanie Dolnej dotyczące prośby o wprowadzenie projektów uchwał na
najbliŜszą sesję Rady Miasta.

Ad.16. Wolne wnioski.
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe Urząd Marszałkowski zwrócił się do wszystkich
samorządów o wydanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe sprawa ta była omawiana na Komisji Ochrony Środowiska.
W dalszej części poinformował o zaproszeniu samorządu miejskiego na kolędowanie przy
Ŝłóbku.
Sekretarz Miasta – p.A.Róg w uzupełnieniu do powyŜszej informacji Pana Burmistrza dot.
opinii Komisji Ochrony Środowiska w sprawie projektu uchwały Sejmiku przedstawił, Ŝe
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opinia ta jest pozytywna, ale z pewnymi zastrzeŜeniami, które zostały omówione przez Pana
Sekretarza.
Radny p.S.Antosz /Prezes OSP w Mszanie Dolnej/ – w imieniu wszystkich straŜaków
podziękował za współpracę i wspieranie OSP.
Z kolei Przewodnicząca Rady w imieniu wszystkich Radnych złoŜyła Panu Burmistrzowi,
Panu Sekretarzowi, a za Ich pośrednictwem wszystkim pracownikom Urzędu Miasta,
kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom, przedstawicielom mediów, Przewodn.
MKRPA oraz wszystkim mieszkańcom Miasta i Gościom Ŝyczenia noworoczne.

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

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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