Protokół Nr XXVIII/2017
z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
16 stycznia 2017r. 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. 16.55.
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 XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości, Dyrektorów Szkół, Kierowników miejskich
jednostek organizacyjnych, przybyłych na sesję mieszkańców Miasta, jak równieŜ
przedstawicieli mediów.
Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 15 Radnych, a więc Rada
Miasta w dniu dzisiejszym moŜe wiąŜąco podejmować uchwały.
Po stwierdzeniu quorum Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe kaŜdy Radny otrzymał
porządek obrad wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym przystąpiła do jego
odczytania.
Porządek obrad wraz z zawiadomieniem 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 poinformowała o wniosku Burmistrza
Miasta w sprawie zmiany porządku obrad. Wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały sprawie uchwalenia Statutu Gminy – Miasta
Mszana Dolna , po czym zwróciła się do Pana Burmistrza o zabranie głosu.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe wniosek dotyczy wprowadzenia w Statucie Miasta nazwy
Centrum Usług Wspólnych zamiast ZEAS-u.
Po wyjaśnieniu Pana Burmistrza, Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby ten projekt uchwały
wprowadzić jako punkt 7a dzisiejszego porządku obrad, po czym poddała pod głosowanie
wniosek o jego wprowadzenie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
uchwalenia Statutu Gminy Miasta Mszana Dolna.
– jako punkt 7a.
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Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są inne wnioski o zmianę
porządku obrad?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zanim przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad wraz z Panem Burmistrzem złoŜyła podziękowania Pani Dyrektor Józefie
Łabuz za kierowanie szkołą i długoletnią pracę na stanowisku dyrektora oraz najlepsze Ŝyczenia
w związku z przechodzeniem na emeryturę.
Wyrazy podziękowania dla Pana Burmistrza, Radnych, wszystkich pracowników Urzędu Miasta
złoŜyła równieŜ Pani Dyrektor Józefa Łabuz dziękując za wsparcie i współpracę.
Ustępująca Pani Dyrektor złoŜyła nowej Pani Dyrektor Bogumile CieŜak gratulacje i Ŝyczenia
wielu sukcesów i dobrej współpracy z gronem pedagogicznym.
Następnie Pan Burmistrz wręczył Pani B.CieŜak – nowej Pani Dyrektor akt powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej, Ŝycząc z Panią
Przewodniczącą Rady wszelkiej pomyślności na tym stanowisku, sił i sukcesów, aby szkoła
nadal się rozwijała.
Do Ŝyczeń dołączyła się równieŜ p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Pani B.CieŜak – podziękowała za Ŝyczenia i gratulacje, po czym wyraziła nadzieję Ŝe
współpraca będzie się dobrze układała.

Ad.2. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – nadmienił, „Ŝe dwa tygodnie temu mieliśmy poprzednią
sesję i poniewaŜ chcieliśmy mieć uchwalony budŜet na ten rok, dlatego ta sesja jest tak szybko
zwołana”, po czym przedstawił najwaŜniejsze sprawy jakimi zajmował się od ostatniej sesji.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe:
- złoŜyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dotację na remont cmentarza (fragment
cmentarza przy kaplicy).
- mamy wyniki badań laboratoryjnych z Centralnego Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, jak równieŜ z Sanepidu Limanowskiego. Zarówno na
jednej jak i drugiej stacji wyniki laboratoryjne są bardzo pozytywne. Docierają jakieś
sporadyczne sygnały, Ŝe na pewnych odcinkach, gdzieś jakiś osad się wytrąca. Jak podkreślił
Pan Burmistrz „chce jasno i wyraźnie powiedzieć: nie jest to Ŝadne zanieczyszczenie szkodliwe
dla zdrowia”. Wyjaśnił, Ŝe nie ma fizycznej moŜliwości przepłukania tych rurociągów, Ŝeby
spuścić całość wody. Absolutnie jest to woda czysta, zdrowa.

Ad.3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
P.Fr.Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – podziękował za
zaproszenie na sesję Rady Miasta, po czym odnosząc się do głównej tematyki sesji, jaką jest
uchwalenie budŜetu miasta wyraził nadzieję, Ŝe ta uchwała budŜetowa zostanie uchwalona.
W dalszej części swej wypowiedzi p.F.Dziedzina przedstawił informację o środkach
finansowych przeznaczanych na likwidację bezrobocia. W skali roku Powiatowy Urząd Pracy
w Limanowej przeznacza na ten cel około 25 mln zł, w głównej mierze na staŜe, jednorazowe
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.StoŜek – 1) mieszkańcy pytają co z programem wymiany pieców,
druga interpelacja złoŜona na piśmie została odczytana przez Radnego i przedłoŜona zarówno na
ręce Pani Przewodniczącej Rady jak i Pana Burmistrza. Interpelacja dotyczyła prośby w sprawie
rozbudowy sieci wodociągowej na ulicy Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej (pismo zostało
podpisane przez 94 mieszkańców).
Radna p.J.Flig – zaproponowała aby na stronie internetowej Miasta zamieścić informację, Ŝe ta
woda jest czysta, bo mieszkańcy się niepokoją; zasugerowała, Ŝe moŜna nawet zamieścić wyniki
badań.
Drugą sprawą zgłoszoną przez Radną Panią J.Flig była prośba o wykonanie wodociągu od
P.Dzyra w prawą stronę.
Radny p.J.Wardyński – zwrócił się z prośbą, aby przy odśnieŜaniu ulicy Marka uwzględniać teŜ
parking, który jest pomijany przy odśnieŜaniu.

Ad.5. Podjęcie uchwały budŜetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2017
a) przedstawienie projektu budŜetu
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) zapoznanie się z opinią Komisji BudŜetowej,
d) odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji BudŜetowej, opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu
uchwały budŜetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budŜetowej.
Na wstępie tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady
o przedstawienie projektu budŜetu.

zwróciła się z prośbą

p.A.Dudzik – gł.księgowa UM – poinformowała, Ŝe projekt budŜetu był przedłoŜony Radzie juŜ
15 listopada. Jest w tej sprawie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nowy
projekt uchwały zakłada równieŜ autopoprawki, które były zgłoszone przez Pana Burmistrza do
tego projektu.
W dalszej części p.A.Dudzik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały budŜetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2017. Skład
Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały budŜetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2017 uzasadniając, Ŝe został on
sporządzony z uwzględnieniem wymagań obowiązującego prawa.
Struktura uchwały budŜetowej spełnia obowiązujące w tym względzie wymagania wynikające
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowane dochody
budŜetu, a przede wszystkim ich wysokość i źródła pochodzenia pozostają w zgodzie
z ustawami, w tym z wymogiem realności planu dochodów. Wydatki budŜetu natomiast
obejmują środki na zadania własne, w tym zadania własne obowiązkowe oraz zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Zachowany jest normatyw kwoty planowanych wydatków
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bieŜących w relacji do planowanych dochodów bieŜących. Projekt uchwały budŜetowej zakłada
wystąpienie nadwyŜki budŜetu w kwocie 642 071,44zł, która zostanie przeznaczona na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych w latach
poprzednich.
W rozchodach budŜetu zaplanowano spłatę długu aktualną w 2017 roku, a relacja kwoty
przeznaczonej na spłatę długu wraz z kosztami jego obsługi do planowanych dochodów budŜetu
nie przekracza wskaźnika wyliczonego wg wzoru z art.243 ustawy o finansach publicznych przy
uwzględnieniu wartości wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 3 kwartały 2016r.
Ponadto wartości ujęte w projekcie budŜetu w ocenie RIO nie odstępują od wartości przyjętych
w równolegle opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata
2017-2025.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska
Komisji BudŜetowej.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – przedstawiła, Ŝe Komisja
BudŜetowo-Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 roku wnikliwie
przeanalizowała projekt uchwały budŜetowej na 2017 rok wraz z autopoprawką oraz projekt
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Komisji podała główne wielkości budŜetu, tj. planowanych dochodów i
wydatków budŜetu miasta, tj. dochody wynoszą: 29.122.945,49zł, natomiast wydatki:
28.480.874,05zł, czyli wynika z tego, Ŝe budŜet jest nadwyŜkowy (nadwyŜka w kwocie
642.071,44zł) – podkreśliła Przewodnicząca Komisji. Na Komisji rozmawiano równieŜ na temat
planowanych w tym roku inwestycji. Na dzień dzisiejszy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
planuje się prawie 1,5 mln zł.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe Pan Burmistrz zawnioskował do Komisji
BudŜetowo-Gospodarczej o pozytywną opinię w sprawie uchwały budŜetowej i mając powyŜsze
przesłanki na uwadze Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały budŜetowej, autopoprawkę do projektu uchwały budŜetowej oraz projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się do Pana Burmistrza
Miasta o odniesienie się do opinii Komisji BudŜetowej, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz o przedstawienie autopoprawki.
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe najwaŜniejsza informacja dotyczy wydatków
inwestycyjnych, wydatków majątkowych. Z naszych dochodów przewidujemy, Ŝe stać nas
będzie na wydatki rzędu 1,5 mln zł.
Pan Burmistrz przypomniał równieŜ, Ŝe spłata poŜyczek, kredytów (i odsetek) zaciągniętych
w latach poprzednich, na rok 2017 wynosi 887 tys.zł. Jest to ograniczenie naszych moŜliwości
inwestycyjnych i jeszcze przez parę lat spłata przed nami.
Czynimy starania, aby pozyskać dodatkowe środki z UE i innych źródeł na zadania inwestycyjne
– powiedział Pan Burmistrz.
Przy tej okazji Pan Burmistrz Miasta nawiązując do składanych dzisiaj interpelacji i wniosków
o rozbudowę sieci wodociągowej poinformował, Ŝe w najbliŜszym czasie „złoŜymy wniosek do
WFOŚ o środki w formie poŜyczki na budowę linii wodociągowych”.
Dotyczy to ulicy Spadochroniarzy jak równieŜ ulicy Leśnej.
Jak poinformował Pan Burmistrz - złoŜyliśmy równieŜ wniosek do Urzędu Wojewódzkiego
w ramach programu osuwiskowego na budowę linii tłocznej wodociągowej od nowego zbiornika
na ulicy Leśnej w kierunku PCK bo te domy od góry zostały „na wodzie z potoku Szklanówka”.
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JeŜeli chodzi o autopoprawkę to wniosek dotyczy przede wszystkim zwiększenia wydatków na
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŜarową – wniosek jest Zarządu OSP w Mszanie
Dolnej o dotację w kwocie 250tys.zł, na zakup samochodu.
Nie jest to pełna kwota zakupu samochodu, na resztę Zarząd StraŜy zobowiązał się wziąć
poŜyczkę, Ŝeby ten samochód kupić. Zakup samochodu planowany był juŜ w roku ubiegłym.
Kolejna przedstawiona przez Pana Burmistrza autopoprawka dotyczy kwoty 8tys.zł. na
opracowanie dokumentacji dot.obniŜenia niskiej emisji na terenie Miasta, jak równieŜ
autopoprawka w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 30tys.zł na opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę ścieŜek rowerowych.
Pismo w sprawie autopoprawek do projektu budŜetu miasta Mszana Dolna na rok 2017 stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Po przedstawieniu autopoprawek, Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad projektem
uchwały i wnoszonymi autopoprawkami, chociaŜ jak stwierdziła Przewodnicząca obrad
większość Radnych w Komisjach dyskutowała, jeŜeli chodzi o budŜet jak i autopoprawki.
Radny p.B.Surówka – o wszystkich tych poprawkach, które zostały przedstawione
rozmawialiśmy na Komisjach i zostały one pozytywnie zaopiniowane. Dyskusja juŜ się odbyła
w Komisjach.
Radny p.J.StoŜek – zwrócił się z zapytaniem dot. autopoprawki na zakup samochodu dla OSP.
Radny zwrócił się o wyjaśnienie, bo niektóre jednostki OSP otrzymały samochody w ramach
programu (projektu).
Radny p.S.Antosz – Miasto Mszana Dolna i Zarząd OSP wycofał się z tego projektu w tamtym
roku. Dostaliśmy przydział na ten samochód, ale Miasto musiałoby najpierw pokryć całą kwotę,
która wynosiła 750tys.zł i następnie zostałoby to zrefundowane. Miasto musiałoby mieć
500tys.zł (środków własnych + OSP), bo resztę stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
Na zebraniu Zarządu StraŜy wycofaliśmy się z tego projektu, gdyŜ uznaliśmy, Ŝe na obecny stan
wówczas nie było nas stać przy tych inwestycjach, które były w Mszanie; waŜniejsza była woda
niŜ zakup tego samochodu.
Radny odniósł się teŜ do kwestii tego, Ŝe będzie to uŜywany samochód. Jak przedstawił
p.S.Antosz – „na Zarządzie ustalono, Ŝe idziemy w kierunku uŜywanego samochodu, Ŝeby
później zminimalizować koszty jego utrzymania, serwisu i opłat”, a na dzień dzisiejszy w pełni
to wystarczy.
Prezes OSP poinformował, Ŝe zwrócił się z prośbą o dotację w kwocie 250tys.zł, przy
całkowitym koszcie zakupu samochodu wynoszącym 350tys.zł.
Na kwotę 100tys.zł OSP zamierza wziąć kredyt w BS, a ponadto przeznaczyć część własnych
środków. Zakup samochodu odbędzie się w drodze przetargu.
p.A.Modrzejewska-Potaczek – Przewodnicząca Rady - to kiedy StraŜ przymierza się do
rozpisania przetargu?
Radny p.S.Antosz – jak dzisiaj zostanie to (środki fin.) przegłosowane, to w tym tygodniu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady wobec braku zgłoszeń i pytań, przystępując do
głosowania nad autopoprawkami Burmistrza Miasta, zwróciła się do Wiceprzewodniczącej Rady
o odczytanie autopoprawek. P.A.Sasal odczytała autopoprawki zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszego protokołu.
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Po ich odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad autopoprawką nr 1 do
projektu budŜetu miasta Mszana Dolna.
wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe autopoprawka nr 1 do projektu
budŜetu miasta Mszana Dolna na rok 2017 została wprowadzona.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Wiceprzewodniczącej Rady
o odczytanie projektu uchwały budŜetowej na rok 2017 po uwzględnieniu przegłosowanej
autopoprawki.
Po jego odczytaniu, poddała projekt uchwały budŜetowej pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę
BudŜetową na rok 2017 Nr XXVIII/260/2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2017-2025
p.A.Dudzik – gł.księgowa UM – przedstawiła, Ŝe uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jest odzwierciedleniem uchwały budŜetowej i zawiera wprowadzone autopoprawki,
a takŜe jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu wieloletniej
prognozy finansowej.
Po przedstawieniu projektu, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji
BudŜetowo-Gospodarczej o zabranie głosu.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – przedstawiła, Ŝe jak juŜ
wcześniej wspomniała, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 roku Komisja BudŜetowoGospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
pytania, zgłoszenia co do tego projektu uchwały”?
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady
p.A.Sasal o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/261/2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych na lata 2017-2019.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt tego programu znajduje się w materiałach,
które Radni otrzymali, po czym zwróciła się z prośbą o zabranie głosu przez Panią
S.Dziadkowiec – Przewodniczącą Komisji Zdrowia.
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Pani S.Dziadkowiec – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki UzaleŜnień i Spraw
Socjalnych poinformowała, Ŝe program był omawiany na Komisji i został pozytywnie
zaopiniowany. Na moŜliwości, które Miasto posiada ten program jest przygotowany –
stwierdziła p.S.Dziadkowiec – Przewodnicząca Komisji.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
jakieś pytania co do tego projektu uchwały”?
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady
p.A.Sasal o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały wraz z programem został wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXVIII/262/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na lata 2017 –
2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła 20 minutową
przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.7a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Miasta Mszana Dolna
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe zmiana ta była wyjaśniona przez Pana Burmistrza na
wstępie.
Wobec powyŜszego, 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 XXVIII/263/2017 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid.
7226/3 o pow.0,0153 ha) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej o przedstawienie opinii tej Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił, Ŝe z wnioskiem o sprzedaŜ działki wystąpił Pan Z.Wydra
z ul.Słomka.
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Działka przylega do Jego posesji, Działka była dotychczas przez Niego dzierŜawiona. Wniosek
został pozytywnie zaopiniowany.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z zapytaniem: „czy
macie Państwo pytania co do tego projektu uchwały”?
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały został 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 XXVIII/264/2017 w sprawie zbycia
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej o zabranie głosu.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił, Ŝe wniosek dotyczy zawarcia kolejnej umowy z Panem J.Kozioł- są
to tereny obok szkoły Instal. Wniosek był omawiany na Komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Radny p.J.StoŜek – czy ta działka nie będzie nam potrzebna przy ścieŜkach rowerowych?
p.A.Róg – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, Ŝe nie planuje się w tej chwili prowadzenia ścieŜki
rowerowej przez tą działkę. ŚcieŜka planowana jest przed tą działką w pasie przydrogowym.
Radny p.B.Piątkowski – zwrócił się z zapytaniem czy działka obejmuje równieŜ boisko z tyłu?
p.A.Róg – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, Ŝe nie.
Wobec braku innych zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.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 XXVIII/265/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierŜawy gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej o zabranie głosu.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił, Ŝe działki o których jest mowa w tym punkcie są połoŜone nad
potokiem Słomka oraz na osiedlu Łysok. Dotychczas były dzierŜawione i uzyskały pozytywną
opinię Komisji.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy
są pytania co do tego projektu uchwały?”
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, 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 XXVIII/266/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierŜawy gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę na okres 10 lat nieruchomości
stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej o zabranie głosu.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił, Ŝe wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię Komisji w dniu
7 grudnia 2016r.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Radny p.T.Zapała – zwrócił się z zapytaniem, gdzie znajduje się działka 3488/2 oddawana
w dzierŜawę na 10 lat Panu J.Kozioł?
p.A.Róg – Sekretarz Miasta – po sprawdzeniu na mapie i wyświetleniu jej na wyświetlaczu
wyjaśnił, Ŝe działka znajduje się na Zarabiu pod Makuchówką.
W dalszej kolejności Pan Sekretarz, na prośbę Przewodniczącej Rady wyświetlił wszystkie
pozostałe działki wymienione w projekcie uchwały.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, 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 XXVIII/267/2017 w sprawie oddania w dzierŜawę
na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
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Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę na okres 3 lat nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o wyświetlenie działki na wyświetlaczu.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta wyświetlając działkę wyjaśnił, Ŝe jest ona połoŜona przy ul.Orkana.
Po prezentacji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, 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 XXVIII/268/2017 w sprawie oddania w dzierŜawę
na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2017 rok.
p.J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna na ostatnim
posiedzeniu w dniu 9 stycznia b.r. ustaliła sobie plan pracy na rok 2017. Obejmuje on
zwyczajowo, tak jak w latach poprzednich, kontrolę wszystkich jednostek podległych
samorządowi, oprócz tego kilka inwestycji, tych najwaŜniejszych.
P.J.Matoga w imieniu Komisji złoŜył wniosek o przyjęcie tego planu.
Po przedstawieniu planu pracy Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy
są pytania co do tego projektu uchwały?”
Radna p.S.Dziadkowiec – zwróciła się z zapytaniem : „czym skutkują te kontrole, czy były
jakieś uwagi?
p.J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – wyjaśnił, Ŝe z kaŜdego posiedzenia jest
protokół. Oprócz tego Komisja złoŜy sprawozdanie z pracy za rok 2016.
Wobec braku innych pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Projekt uchwały został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, 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 XXVIII/269/2017 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – p.J.Kowalczyk:
- sprawa niskiej emisji – aktualnie opracowywana jest dokumentacja dotycząca programu
niskiej emisji. Ten temat będzie się „ciągnął” w tym roku. Mieszkańcy juŜ pytają, kiedy moŜna
będzie skorzystać ze środków na ten cel. Będzie dopiero ogłoszony audyt, bo dofinansowanie
będzie zaleŜeć od docieplenia budynku. Czeka nas wiele spraw przygotowawczych, zanim
przystąpi się do prac. Musi być dokonana formalnie ocena. Sukcesywnie będziemy o tym
mieszkańców informować.
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- sprawa wody – na dzień dzisiejszy sprawa wody i kanalizacji na ulicy Słonecznej
i Spadochroniarzy nie zamyka się u Młyna – powiedział Pan Burmistrz. Po spotkaniu
w dniu wczorajszym z Panem Duchnikiem i Szafrańskim przesunięto zakres prac do P.Madeja
poinformował Pan Burmistrz, przedstawiając zakres uzgodnień z tym związanych.
Musimy zastanowić się na Komisji co robić dalej, jaki zakres, z której strony ciągnąć wodę.
Jedno jest pewne, Ŝe jeŜeli byśmy robili to łącznie z wymianą rury do budynku, bo do starego
wodociągu nie będziemy się podłączać. Nie wiem, czy nie trzeba będzie skalkulować jakiegoś
kosztu partycypacji mieszkańców.
Druga sprawa to od razu będą wymagane zgody mieszkańców na piśmie na przejście przez
działkę nie tylko do swojego domu, ale teŜ do sąsiada.
Kontynuując Pan Burmistrz powiedział, Ŝe znamy problem wody; podobny problem jest na ulicy
Leśnej, chociaŜ tam jest sprawa o tyle mniej skomplikowana, Ŝe na ulicy Leśnej nie ma osuwisk
przynajmniej w tym rejonie, natomiast na Spadochroniarzy wiemy, jaka jest sytuacja i pewnie to
trzeba będzie łączyć z kanalizacją.
Temat wymaga przedyskutowania. Zgadzam się, Ŝe ludziom woda jest potrzebna.
W tym roku nie przewidujemy, Ŝe dociągniemy wodociąg do końca ulicy Spadochroniarzy, ale
dokumentację trzeba będzie przygotować nie ulega wątpliwości.
O Leśnej teŜ myślimy, ale musimy się tam wybrać z Komisją i spotkać z mieszkańcami. Musimy
teŜ włączyć ludzi do współfinansowania.
W dalszej części podjęto dyskusję nt. jakości wody i sprawy zamieszczania informacji w tym
temacie. Niektórzy Radni uwaŜają, Ŝe nie ma potrzeby zamieszczania takiej informacji, bo
sytuacja juŜ się poprawia i w niektórych częściach problem białego osadu związanego
z czyszczeniem sieci znika.
Do sprawy jakości wody odniósł się p.A.Róg – Sekretarz Miasta wyjaśniając, Ŝe biały osad,
który się pojawił był związany z czyszczeniem sieci, a z uwagi na wysokie temperatury nie
wszędzie dało się „spuścić” wodę.
Pan Sekretarz odniósł się teŜ do kwestii zgód mieszkańców, twierdząc, Ŝe najpierw muszą być
zgody mieszkańców, bo w innym przypadku bez sensu „ładować” pieniądze w projekt.
Radny p.J.StoŜek – ja się zgodzę, Ŝe mieszkańcy muszą pokryć jakieś koszty wodociągu. Radny
zasugerował by przygotować wstępną koncepcję, opracować druki, deklarując, Ŝe przejdzie
i zbierze wymagane pisemne zgody właścicieli działek.
- sprawa odśnieŜania – zadzwonię dlaczego parking (przy ul.Marka) nie jest odśnieŜany?
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. :
- prośba o dofinansowanie zakupu uŜywanego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie
250tys.zł – pismo z OSP Mszana Dolna;
- prośba o wsparcie III festiwalu muzyczno-podróŜniczego „Jam w lesie” – od Fundacji
4Alternatywy Kraków - przekazano na Komisję BudŜetowo-Gospodarczą,
p.A.Sasal - Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek;
- odpowiedź Pana Burmistrza na pisma 21.12.2016r. oraz z dnia 30.12.2016 – do wiadomości
Rady Miasta.
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Ad.16. Wolne wnioski.
Radny p.B.Surówka – poinformował, Ŝe podjęte zostały działania na rzecz wymiany stołów
w sali narad, które mają 30 lat. Zlecono koncepcję i wycenę stołów.
Burmistrz Miasta – nadmienił o uroczystości otwarcia SUW Mszanka i zwrócił się z prośbą
o wzięcie w niej udziału.
Radny p.J.StoŜek – wystąpił z propozycją wydania przez Miasto kalendarza w przyszłym roku,
a następnie w imieniu własnym i wszystkich Radnych złoŜył podziękowania dla Pana Piotra
Armatysa za „Orkiestrę Świątecznej Pomocy”.

Ad.17. Zamknięcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta, przypominając jednocześnie
Radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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