Protokół Nr XXX/2017
z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
20 marca 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. 17.20.
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 XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXX zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych, przybyłych na sesję mieszkańców Miasta oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe porządek obrad został Radnym przesłany po
czym przystąpiła do jego odczytania – zgodnie z zawiadomieniem stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady przedstawiła zmiany do porządku obrad, tj:
wykreślenie punktu 21 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w 2017 roku” – ze względu na brak potrzeby podejmowania na razie tej uchwały
(Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe jest to wniosek Pana Burmistrza).
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe na sali
znajduje się 15 Radnych, a więc Rada Miasta w dniu dzisiejszym moŜe wiąŜąco podejmować
uchwały.
Po stwierdzeniu quorum, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wykreślenie
punktu 21 z porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wykreślenie z porządku obrad punktu 21.
Jak poinformowała Przewodnicząca Rady kolejny wniosek – to przeniesienie punktu 20 tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego”. Proponuje się aby ten punkt oznaczyć jako punkt 6a i procedować go przed
uchwałami budŜetowymi. Ma to związek z tym, Ŝe obecne są Panie Dyrektorki Szkół, które
zainteresowane są tą sprawą, a które później chciałyby się udać do swoich obowiązków.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła wniosek
o przesunięciu punktu 20 po punkcie 5 – jako punkt 6a.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jeszcze inne wnioski
o zmianę dzisiejszego porządku obrad?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, tj.:

Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XXVIII i XXIX z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokoły nr XXVIII i XXIX z sesji Rady Miasta
były wyłoŜone do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz udostępnione Radnym drogą e-mailową.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem o uwagi do protokołów. Radni nie
wnieśli Ŝadnych uwag.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie kolejno
protokołu nr XXVIII/2017 z XXVIII sesji Rady Miasta Mszana Dolna, a po nim protokołu nr
XXIX/2017 z XXIX sesji Rady Miasta.
Rada Miasta w dwóch oddzielnych głosowaniach jawnych, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 –
wstrzymujących się” i 0 – „przeciw”) przyjęła protokół nr XXVIII/2017 oraz protokół nr
XXIX/2017 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:
 sprawa kanalizacji ulicy Spadochroniarzy i Słonecznej – projekt tej kanalizacji jest
w znacznym stopniu zaawansowany. W zasadzie uzgodnione mamy przejścia niemal
w całości na ulicy Spadochroniarzy łącznie z pozwoleniami z Urzędu Marszałkowskiego
i jeszcze w tym półroczu przystąpimy do realizacji kanalizacji w rejonie ulicy
Spadochroniarzy.
Do uzgodnienia pozostało nam przejście z kanalizacją na ulicy Słonecznej, poniewaŜ
właściciele niektórych działek mieszkają za granicą – powiedział Pan Burmistrz. Kontakt
z tymi osobami został nawiązany poprzez rodziny i Pan Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe jeszcze
w tym półroczu zgody takie zostaną uzyskane.
 sprawa przygotowania dokumentacji projektowej, a właściwie zaktualizowanie tejŜe
dokumentacji na dokończenie budynku „Sokół” przy Bibliotece – jest tam kwestia
weryfikacji/aktualizacji kosztorysu, a takŜe wykonania projektu doprowadzenia wody
(wodociągu) od ulicy Matejki do Biblioteki, aby hydrant przy tym budynku mógł być zasilany.
 przygotowanie dokumentacji na zasilenie górnej części ulicy Leśnej w kierunku starego ujęcia.
Wniosek został złoŜony do Wojewody. Przy tej okazji Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe jest
umówiony na spotkanie z Wicewojewodą celem omówienia sprawy dofinansowania
z budŜetu państwa tego ujęcia wody. Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe istotne jest aby pozyskać
80% kwoty dotacji. Koszt zadania to ok. 300 tys.zł.
 na terenie całego miasta zostały zinwentaryzowane wszystkie drogi szczególnie pod kątem
potrzeb remontowych. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe będziemy zlecać remont dróg, ale są
petycje dot.budowy dróg – dotyczy to głównie os.Pańskiego.
Przy tej okazji Pan Burmistrz poinformował, Ŝe zlecił Panu Burkatowi opracowanie
dokumentacji projektowej drogi od ulicy Ogrodowej do góry w kierunku ul.J.Stachury.
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 zlecono opracowanie dokumentacji na przedłuŜenie skrzyŜowania z ul.Marka w kierunku
targowicy – jest pozytywna opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich na zjazd. Jak powiedział Pan
Burmistrz decyzja ta była bardzo potrzebna przed przetargiem, który się odbył, na plac (tj.
słynny „dołek”) na targowicy. Wszyscy wiedzą, Ŝe tej ceny za działkę nie udałoby się uzyskać,
gdyby nie ta decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich, czyli zgoda na zjazd - powiedział
Burmistrz Miasta. Wszyscy uczestnicy przetargu o planowanym zjeździe wiedzieli, w tym
dotychczasowi dzierŜawcy magazynu jarzynowego.
Jak nadmienił Pan Burmistrz w związku z tym negatywnie zostało rozpatrzone pismo
P.Trzupka i P.Trybusa o przedłuŜenie dzierŜawy terenu, na którym planowana jest droga
dojazdowa do działki oraz do targowicy.
 omawiana była sprawa modernizacji ul.Orkana i budowy ronda łącznie ze zjazdem
w kierunku ulicy Ogrodowej. Etapami próbujemy nabyć działki pod tą obwodnicę.
 ścieŜki rowerowe – to kontynuacja spraw przygotowawczych pod wniosek, który jest
w Urzędzie Marszałkowskim.
Pan Burmistrz poinformował przy tej okazji, Ŝe są środki z LGD na budowę infrastruktury na
terenie trzech Gmin i Ŝe wspólnie z Wójtem Panem B.śabą i P.J.Potaczkiem wystąpili
z propozycją budowy wieŜy widokowej na górze Lubogoszcz ze środków LGD. Kwota do
dyspozycji to prawie 600tys.zł, z tym, Ŝe zasady są takie, Ŝe jeŜeli z tych środków zadanie
realizowałaby Gmina to otrzyma 60%, jeŜeli będzie to Stowarzyszenie to 100%.
W tym temacie: 1) podjęto wstępne rozmowy w sprawie dzierŜawy gruntu na szczycie
Lubogoszczy koło krzyŜa na okres co najmniej 25 lat po zlokalizowaniu tej wieŜy.
2) uzgodnienie z Wydziałem Budownictwa Starostwa Powiatowego czy otrzymamy
pozwolenie na budowę tejŜe wieŜy zgodnie z zapisami naszego planu. Po uzgodnieniach wieŜa
ta słuŜyłaby równieŜ obserwacji w ramach programu Natura 2000.
Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe być moŜe, będą komentarze, ale my nie mamy jak tych środków
spoŜytkować, bo nie mogą być na drogi i inne cele.
 dogrywana jest sprawa montaŜu siłowni na terenie Parku. Przewidujemy, Ŝe będzie tam 8
siłowni. Podobne siłownie mają być równieŜ na stadionie /na górnej płycie/.
 w dalszej części Pan Burmistrz poruszył temat śmieci. Zlecone zostało (jednej osobie)
sprzątanie w miejscach poza centrum. Zmobilizowano równieŜ „kolejarzy” do
uporządkowania ich posesji. To samo z przepustami kolejowymi – chcemy mieć szczególnie
na ulicy Ogrodowej i na Słomce doprowadzone przejazdy do stanu uŜywalności – powiedział
Pan Burmistrz, który przy tej okazji złoŜył podziękowania za udział w akcji sprzątania
brzegów Mszanki.
 ucywilizowany został przy ul.Zielonej po dawnej strzelnicy teren, który jest własnością Miasta
i który chcemy zagospodarować na cele rekreacyjne dla młodzieŜy.
 sprawa dojścia do grobu śydowskiego od ulicy Ogrodowej. Kiedyś Powiat sprzedał teren
Panu Cichańskiemu i dojście do grobu jest za „łaską” p.Stanisława. Pan Burmistrz
poinformował, Ŝe pomimo wielokrotnych rozmów z Panem Starostą sprawa nie ruszyła
z miejsca.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
P.Fr. Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – odniósł się do sprawy
dojścia do grobu od ulicy Ogrodowej informując, Ŝe ta sprawa była załatwiana przez
poprzedniego Wojewodę i Jego słuŜby geodezyjne. Sprawa była uzgodniona w ten sposób, Ŝeby
dojście było poza płot Pana Cichańskiego, poza skład koło siatki (p.Dziedzina przedstawił
przebieg tego dojścia). Nadmienił, Ŝe odkąd pamięta dojście było od strony Ogrodnictwa.
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Zaznaczył teŜ, Ŝe przy jednej jak i drugiej sprzedaŜy trzeba było sprzedaŜ warunkować tą
słuŜebnością, czyli dojściem do tegoŜ grobu. Jak jest dobra wola, to nie widzę przeszkód, aby
tamtędy było dojście.
Do sprawy odniósł się równieŜ p.A.Róg – Sekretarz Miasta, a jednocześnie Radny Powiatu
Limanowskiego – informując, Ŝe Powiat sprzedał działki „za panem Cichańskim”, sprzedając te
działki sprzedał drogę na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli działek. Jest ścieŜka wytyczona, ale
zarówno od strony ulicy Ogrodowej ani od Ogrodnictwa formalnie nie ma dojścia.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał p.A.Trzupek – właściciel Firmy „Jedruś” - zapytał czy
nie ma moŜliwości, Ŝeby pozostać na tej działce (chodzi o hurtownię jarzyn i owoców na placu
targowym przy ul.Orkana), bądź „przestawienia w inne miejsce, Ŝeby moŜna było tą działalność
gospodarczą prowadzić”.
Burmistrz Miasta – „sytuacja jest taka, Ŝe na targowicy mamy duŜo róŜnego rodzaju bud
nastawianych tylko nie mamy miejsca do handlowania przez ludzi”.
Sytuacja o tyle się komplikuje, Ŝe my musimy zabezpieczyć dojazd do nieruchomości (dot. działki
kupionej przez p.Węglarz), bo dojazd na tym łuku jest dojazdem nielegalnym. Cena tej działki
byłaby inna, jeŜeli by nie było zagwarantowanego dojazdu do działki.
W dalszej części Pan Burmistrz zwracając się do p.Trzupka poinformował, Ŝe według uzgodnienia
była przedłuŜona umowa o 3 miesiące i nie ma co robić sporu. Kontynuując Pan Burmistrz
nadmienił o wykonanej tam inwestycji przez Pana Trzupka, którą później próbował zalegalizować
po względem budowlanym, ale nie udało się, bo umowa była na czas ściśle określony.
Pan Burmistrz Miasta zaznaczył, Ŝe 31 jest koniec umowy i otrzymaliście pismo, kiedy macie
wydać nieruchomość. Nie widzę na terenie targowicy miejsca na przeniesienie, pomijając nawet
to, Ŝe była to dzierŜawa z wolnej ręki - bezprzetargowa.
W dalszej części głos zabrał Pan A.Trzupek, który przekonywał Pana Burmistrza o moŜliwości
przeniesienia, wobec czego wywiązała się krótka dyskusja, w trakcie której Pan A.Trzupek
stwierdził teŜ, Ŝe „marnuje Pan działkę robiąc zjazd w tym miejscu”.
Pan Burmistrz – czy tylko miejsce na targowicy w Mszanie jest pod hurtownię jarzyn? Jest na
blokach jedna hurtownia – terenów jest więcej, trzeba się rozglądnąć za terenem i przenieść.
W dalszej części Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe z obu stron zostały przedstawione
argumenty, Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, a jeŜeli „Państwo jeszcze nie jesteście
usatysfakcjonowani zapraszam na forum Komisji”.
Kończąc dyskusję w tym temacie, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy ktoś
z zaproszonych Gości chciałby zabrać głos”?
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad tj.:

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.S.Antosz – zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie przejazdu przez rzekę
(oglądanego w jesieni), poprawienia tych płyt.
1) w imieniu mieszkańców osiedla, które przejeŜdŜa drogą przez Kasinę Wielką z zapytaniem,
czy jest szansa na poprawienie drogi i połoŜenie asfaltu (podbudowa jest zrobiona)?
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2) na jakim etapie jest sprawa drugiej części chodnika na ul.Słomka?
Radny p.K.Pazdur – zwróciła się z zapytaniem „jaka jest przeciętna kwota, która wpływa do kasy
budŜetu we wtorki z opłat na targowisku”?
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się w sprawie zaśmiecenia terenu między sklepem medycznym a
stacją trafo na łączniku między Kolbego a ul.Starowiejską – jest tam wysypisko śmieci. Myślę, Ŝe
Gospodarka Komunalna by to wykonała.

Ad.6a. Podjęcie uchwały w sprawie
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

dostosowania

sieci

szkół

podstawowych

Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe kaŜdy z Radnych otrzymał projekt uchwały, w związku
z czym zwróciła się o pytania, zgłoszenia.
Wobec ich braku zwróciła się do Przewodniczącej Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
p.J.Flig – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – poinformowała, Ŝe opinia Komisji jest
pozytywna.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do p.A.Sasal
– Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/276/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
Pani B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z którym dochody
budŜetu miasta zmniejsza się o kwotę 147.324,00zł, natomiast wydatki zwiększa się o kwotę
1.882.278,53zł.
Zmiany zarówno w planie dochodów, wydatków jak teŜ w planie przychodów i rozchodów
zostały szczegółowo przedstawione przez Panią Skarbnik – zgodnie z załącznikami do projektu
uchwały.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji
BudŜetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe na posiedzeniu
w dniu 8 marca 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 z zapytaniem: „czy są
pytania co do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta”?
Wobec ich braku, 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.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/277/2017 w sprawie zmian w budŜecie miasta
na rok 2017 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 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.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, Ŝe WPF jest pochodną uchwały budŜetowej, po czym przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie z objaśnieniem załączonym do projektu
uchwały.
Po omówieniu tego projektu, Pan Burmistrz zwrócił się do Pani Skarbnik o podanie stanu
zadłuŜenia na koniec roku 2014,2015 i 2016.
P.B.Ziemianin Skarbnik Miasta – przedstawiła stan zadłuŜenia:
1) na 31 grudnia 2014r. który wynosił 5.926.007,68 zł
2) na koniec 2015 roku wynosił: 5.953.463,24 zł,
3) i na koniec 2016 roku: 6.042.142,80zł.
Po przedstawieniu stanu zadłuŜenia miasta, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie
pytań.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe stanowisko Komisji
BudŜetowej zostało przedstawione przy poprzedniej uchwale, po czym zwróciła się z prośbą do
p.A.Sasal o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/278/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn: „Budowa tras pieszo-rowerowych nad rzeką Mszanką i Rabą”.
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe jest to uchwała uszczegóławiająca, która określa w jakich latach
będzie spłacana ta poŜyczka oraz określa sposób zabezpieczenia tej poŜyczki. Taka uchwała jest
niezbędna do wystąpienia o opinię do RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej), Ŝeby uzyskać
pozytywną opinię. Po przedstawieniu projektu uchwały Pani Skarbnik zwróciła się o zadawanie
pytań.

6

Burmistrz Miasta – przedstawił natomiast, Ŝe po to występujemy po poŜyczkę do WFOŚ,
poniewaŜ jest ona stosunkowo nisko oprocentowana i istnieje pewność, Ŝe po spłacie połowy tejŜe
poŜyczki Miasto ma moŜliwość umorzenia poŜyczki.
Pan Burmistrz zwrócił równieŜ uwagę na to, Ŝe „stan zadłuŜenia się prawie nie zmienił mimo, Ŝe
spłacamy raty, spłacamy odsetki i o inwestycjach zrealizowanych juŜ nie będę wspominał”.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania co do tego
projektu uchwały”?
Radny p.J.StoŜek – kiedy byłby termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia?
Burmistrz Miasta – po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, najprawdopodobniej
będzie to gdzieś w III kwartale tego roku. Mamy zgodę RZGW na wejście w teren. Ogólny koszt
ok. 1 mln.zł. Jest to długość 3 900 m.b. tras rowerowych od ZSI (Zespołu Szkół Informatycznych)
lewym brzegiem Mszanki, później prawym brzegiem Raby do kortów tenisowych w lewo przez
ulicę Krakowską, Starowiejską aŜ do rzeki Mszanki i z powrotem do Instalu.
W dalszej części Pan Burmistrz na prośbę Przewodniczącej Rady wyjaśnił, Ŝe pierwotnie
wnioskowaliśmy do RZGW o dociągnięcie tej trasy aŜ do mostu na Glisne, jednak półtora roku
trwało uzgadnianie trasy z RZGW i ostatecznie stanęło na tym, Ŝe wyłączyli nam odcinek od
kortów do mostu na Glisne, poniewaŜ jest tam wyrwany i w ogóle nieuregulowany brzeg rzeki
Raby na tym odcinku, dlatego trudno było ostatecznie ustalić przebieg tej trasy.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe na posiedzeniu
w dniu 8 marca b.r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ten projekt
uchwały.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do p.A.Sasal
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/279/2017 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa tras pieszo-rowerowych nad rzeką
Mszanką i Rabą”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości mającej się
wydzielić z działki ewid.nr 10036, stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe w materiałach znajduje się projekt uchwały, a na drugiej
stronie projektu załącznik graficzny, po czym zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił, Ŝe z wnioskiem o sprzedaŜ działki (część gruntu przylegającego do
działki przy ul.Tolińskiego stanowiące uzupełnienie działki Wnioskodawcy) wystąpiła Pani
E.Bielska. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z zapytaniem: „czy
macie Państwo pytania co do tego projektu uchwały”?
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Pan Burmistrz wyjaśnił tylko, Ŝe sprawa była analizowana na Komisji i nie ma tu kolizji
z funkcjonowaniem ulicy Tolińskiego.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/280/2017 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę na okres 10 lat nieruchomości
(działek ewid. nr 9661/1 o pow.0,0072ha i 3593/11 o pow.0,0025 ha) na rzecz właściciela
działki ewidencyjnej 9662.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe „jest to wniosek Pani Kamińskiej, tam gdzie nie
wyraziliśmy zgody na sprzedaŜ tych działek. Pani Kamińska zwróciła się z wnioskiem o ich
wydzierŜawienie.” Przewodnicząca Rady oddała głos Panu Przewodniczącemu Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił, Ŝe „w związku z tym, Ŝe nie zdecydowaliśmy się na sprzedaŜ tych
działek, oddajemy je w dzierŜawę na okres 10 lat. Ten projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji.”
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
pytania co do tego projektu uchwały”?
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe sprawa była juŜ omawiana na sesji. Nie moŜemy tego sprzedać
poniewaŜ niewykluczone, Ŝe między ss.zakonnymi a obecnym sklepem wod-kan.
w perspektywie moŜe być konieczna przebudowa tego wjazdu, Ŝeby tam poszerzyć.
Dlatego musimy mieć rezerwę terenową i jest to wszystko w pobliŜu przedszkola.
Zapewnimy równieŜ to, Ŝe w okresie dzierŜawy nie moŜe tam być Ŝadnych nasadzeń na tym łuku,
poniewaŜ ogranicza to widoczność dla kierowców.
Wobec braku innych zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/281/2017 w sprawie oddania w dzierŜawę na
okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości (działki
ewid. nr 4361 o pow.0,0809ha) z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej.
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 chodzi o działkę którą będziemy nabywać od P.A.Nawieśniaka pod
projektowaną drogę łącznik ul.Ogrodowa – Orkana.
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Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, Ŝe na załączniku
graficznym do projektu uchwały moŜna zobaczyć o którą działkę chodzi.
Projekt uchwały przedstawił takŜe Pan Burmistrz Miasta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Wiceprzewodniczącej Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/282/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości (działek
ewid. nr 1881/11 o pow.0,0007 ha, 1881/13 o pow.0,0049ha i 1881/15 o pow.0,0055ha)
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej o przedstawienie projektu uchwały i opinii tej
Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu
uchwały. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 24 lutego br.
Podczas przedstawiania projektu uchwały salę opuścił radny p.B.Piątkowski.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z zapytaniem: „czy
są jakieś pytania”?
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przy obecności 14 Radnych na sali - podczas głosowania nieobecny był
radny p.B.Piątkowski) podjęła Uchwałę Nr XXX/283/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę nieruchomości (działki ewid.
4975/2) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady oddając głos Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej zwróciła się z prośbą do o krótkie przedstawienie (zreferowanie)
projektu uchwały i opinii Komisji.
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p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu
uchwały. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji w dniu 23 stycznia br.
Po omówieniu projektu i przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się
o zadawanie pytań.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały. Projekt uchwały został odczytany przez p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącą Rady.
W trakcie odczytywania projektu uchwały na salę wszedł radny p.B.Piątkowski.
Po 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 XXX/284/2017 w sprawie oddania w dzierŜawę
nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna
w 2017 roku”.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego P.J.StoŜka o przedstawienie opinii Komisji.
p.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, Ŝe Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt tego programu.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z zapytaniem: „czy
są jakieś pytania co do tego programu”?
Wobec ich braku poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/285/2017 w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Mszana Dolna w 2017 roku”.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego P.J.StoŜka o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, Ŝe w odniesieniu
równieŜ do kolejnych czterech projektów uchwał, Komisja wyraziła pozytywną opinię.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe dysponujemy
opinią sanitarną do tych projektów uchwał z dnia 17 marca 2017 roku. Przewodnicząca Rady
odczytała treść tej opinii. Opinia PPIS (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
w Limanowej stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z opinią Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował projekty
uchwał w sprawie:
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1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna oraz
2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
Po odczytaniu opinii, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pana Sekretarza o krótkie
zreferowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna,
w szczególności wskazania co się zmienia.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta wyjaśnił, Ŝe te zmiany wynikają z dwóch przyczyn.
Pierwsza zmiana – ustawowa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca – wprowadzony jest dodatkowy
worek/pojemnik koloru niebieskiego, w którym gromadzone są odpady takie jak papier. Pozostałe
kolory worków/pojemników pozostają bez zmian.
Druga istotna zmiana wynika z naszych obserwacji i wniosków mieszkańców to jest
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych. Nie będzie juŜ wydłuŜonych okresów
zimowych, chcemy wprowadzić odbiór raz na dwa tygodnie od zabudowy jednorodzinnej oraz raz
w tygodniu od zabudowy wielorodzinnej.
Zmiany wejdą w Ŝycie z dniem 1 lipca, ale pozwolą nam ogłosić przetarg w oparciu o te zmiany.
W dalszej części Sekretarz Miasta omówił szczegółowo zmiany w poszczególnych projektach
uchwał. W projekcie uchwały dotyczącej ustalenia metody i wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wprowadzona została opłata od nieruchomości czasowo zamieszkałych.
Do tej pory ta część odbiorców była pominięta i nie dokonywała opłaty za odbiór odpadów
komunalnych, a wystawiała śmieci. W tym zakresie przyjęto opłatę ryczałtową w wysokości 100
zł rocznie za odpady zbierane w sposób selektywny i 200 zł rocznie za odpady zbierane w sposób
nieselektywny.
Te zmiany pociągają za sobą równieŜ potrzebę zmiany deklaracji.
W dalszej części głos zabrał Pan Burmistrz Miasta, który poinformował, Ŝe umowa z wykonawcą
z Myślenic na odbiór odpadów komunalnych jest do końca czerwca. Chcemy ogłosić przetarg
dwuletni, Ŝeby nie skończył się na koniec kadencji.
Jak zauwaŜył Pan Burmistrz ze sprawozdań wynika, Ŝe ilość śmieci nie tylko w Mszanie wzrosła
w roku ubiegłym o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Firmy wywozowe uzasadniają to
programem 500+.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącej Rady z prośbą
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Jak
wyjaśniła Przewodnicząca Rady skoro ta uchwała wejdzie w Ŝycie dopiero 1 lipca 2017 roku jak
zapisano w §4 to w § 3 obecnie obowiązująca uchwała powinna stracić moc z dniem 30 czerwca
2017r., a zatem w §3 powinien być następujący zapis: „§ 3. Z dniem 30 czerwca 2017 roku traci
moc uchwała nr …” i dalej, jak było do tej pory.
Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały razem ze
zgłoszoną autopoprawką w § 3.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXX/286/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
Przewodnicząca obrad zwróciła się o zadawanie pytań.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta zwrócił natomiast uwagę, Ŝe ta autopoprawka, Ŝe „z dniem
30 czerwca 2017 roku traci moc …” będzie miała zastosowanie w przypadku wszystkich
pozostałych czterech projektów uchwał, czyli trzeba doprecyzować przedostatni paragraf.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXX/287/2017 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
Przewodnicząca obrad nadmieniła, Ŝe w tym przypadku równieŜ ma zastosowanie autopoprawka
dotycząca tej daty.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/288/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz
ustalenia wysokości tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
Przewodnicząca obrad nadmieniła, Ŝe w tym przypadku równieŜ ma zastosowanie autopoprawka
dotycząca tej daty.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania co
do tego projektu?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 0 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXX/289/2017 w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Radni otrzymali w materiałach projekt uchwały. Wzór
deklaracji stanowi załącznik do tego projektu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe jest autopoprawka do deklaracji
dotyczy ona strony 3 i 4.
Pan Sekretarz Miasta wyjaśnił te autopoprawki – dotyczą one objaśnień do deklaracji w związku
z wprowadzeniem opłaty ryczałtowej (odbiór odpadów z nieruchomości czasowo zamieszkałych).
Przewodnicząca Rady odczytała te autopoprawki, po czym zwróciła się o odczytanie projektu
uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 – „przeciw” i 0„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/290/2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
połoŜonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad.20. - skreślony.

Ad.21. - punkt przesunięty jako pkt 6a porządku obrad.

Ad.22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – p.J.Kowalczyk:
- sprawa przejazdu przez rzekę (Słomka) – musimy spotkać się tam z Panem Firkiem z RZGW
poniewaŜ dotyczy to rzeki. Nadsypanie Ŝwirem niewiele da bo pierwsza większa woda wymyje
Ŝwir.
- sprawa chodnika na Słomce – stan prawny gruntów jest prawie uregulowany. W najbliŜszym
czasie przekaŜemy je dla Generalnej Dyrekcji Dróg i w tym roku powinien ten chodnik, ta
końcowa część ruszyć.
- sprawa drogi na Słomce – był to późny okres. Zrobimy jest to niewielki odcinek.
- opłata targowa – z tego roku opłaty średnie wynoszą około 600 zł, natomiast za sam wywóz
pojemnika płacimy 450 zł + dyŜur p.G.Niedośpiała i ZGK, który zbiera te śmieci. Za ubiegły rok
średnio tygodniowe wpływy wynosiły 1158zł.
- sprawa śmieci za taxi – pozbieramy, trzeba zrobić porządek.

13

Ad.23. 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. :
- apel w sprawie prowadzenia polityki energetycznej państwa wspierające niskoemisyjne
ogrzewanie budynków oraz rezolucja w sprawie zmian prawa ochrony środowiska – skierowano
na Komisję Ochrony Środowiska;
- pismo dotyczące propozycji zainstalowania czujników dot. pomiaru zanieczyszczeń – prośba
o przekazanie informacji Radzie Miasta, do wiadomości – Komisja Ochrony Środowiska;
- prośba o przekazanie na rzecz Policji kwoty 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakup laserowego
miernika prędkości – skierowano na Komisję BudŜetowo-Gospodarczą;
- prośba o poparcie o dotację celową na remont pomnika + Bp.F.Bardy;
- pismo dotyczące uczczenia pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie w mieście
dębów pamięci – skierowano na Komisję Ochrony Środowiska;
- prośba na uŜywanie herbu Miasta Mszana Dolna w formie haftu na strojach pszczelarskich –
pismo od Zrzeszenia Pszczelarzy Tatrzańskich;
- pismo dotyczące zapytania, czy była podejmowana uchwała w sprawie obniŜenia cen 1 qt Ŝyta
na podstawie ustawy o podatku rolnym - pismo Nadleśnictwa Limanowa;
- pismo dotyczące analizy bezpieczeństwa na terenie działania KP Mszana Dolna za 2016 rok;
- prośba o dokończenie remontu drogi nr 5900/2 przy ul.Rakoczego – pismo od mieszkańców
ul.Rakoczego i Matejki;
-pismo p.T.Filipiaka adresowane do p.A.Sasal- Wiceprzewodniczącej Rady Miasta;
- pismo p.T.Filipiaka adresowane do Przewodniczącej Rady.
Następnie Przewodnicząca poinformowała, Ŝe wszystkie pisma znajdują się w aktach i moŜna się
z nimi zapoznać.

Ad.24. Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wraz z materiałami na sesję Radni otrzymali
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna za rok 2016.
Przewodnicząca Rady przypomniała równieŜ o składaniu oświadczeń majątkowych, druki zostały
Radnym wysłane wraz z materiałami na sesję.
Radny p.S.Antosz – wracając do sprawy Pana Trzupka Radny złoŜył wniosek by Komisja
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej jeszcze raz przyglądnęła się tej sprawie.
Burmistrz Miasta – ustosunkowując się do wniosku powiedział: „skończmy z metodą działania na
zasadzie faktów dokonanych”, po czym poinformował, Ŝe Panowie wybudowali obiekt na gruncie
i chcieli zalegalizować tą inwestycję po wybudowaniu.
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe nie będziemy z wolnej ręki dzierŜawić gruntu w tak atrakcyjnych
miejscach, bo przetarg ostatni wykazał jaka jest cena m2 gruntu w tym miejscu.
Do sprawy ustosunkował się równieŜ p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej, który poinformował, Ŝe Państwo kilka razy
występowali o przedłuŜenie umowy i Komisja wyraŜała pozytywną opinię, ale teraz zaistniała
nowa sytuacja – działka została sprzedana i jest ta droga dojazdowa i w tym momencie ta sprawa
się kończy.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta – poinformował, Ŝe 5 kwietnia będzie odbiór sprzętu elektronicznego.
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Ad.25. Zamknięcie obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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