Protokół Nr XXXI/2017
z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
19 kwietnia 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. 18.40.
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 XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXXI zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad – zgodnie z zawiadomieniem
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady przedstawiła zmiany do porządku obrad,
zgodnie z wnioskiem Pana Burmistrza Miasta, tj: wprowadzenia do porządku obrad XXXI sesji
Rady Miasta Mszana Dolna projektów uchwał w sprawie:
1) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu samochodu dla
OSP.
2) zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Przewodnicząca nadmieniła, Ŝe obydwa projekty uchwał znajdują się w materiałach, które Radni
otrzymali.
Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad XXXI sesji
Rady Miasta w dniu 19.04.2017r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Burmistrz Miasta – ustosunkowując się do wniosku poinformował, Ŝe „najpierw staraliśmy się o
poŜyczkę w wysokości 250tys.zł na zakup samochodu straŜackiego. Nie jesteśmy w stanie spełnić
wszystkich warunków, które Wojewódzki Fundusz stawia odnośnie tych spraw formalnych
dlatego wnioskuję abyśmy anulowali wcześniej podjętą uchwałę.
Odnosząc się natomiast do drugiego punktu wniosku poinformował, Ŝe mamy zaciągnięte kredyty
w latach poprzednich, gdzie jest dość wysokie oprocentowanie i chcielibyśmy spłacić te
najdroŜsze kredyty. Tematem tym interesowała się równieŜ Komisja Rewizyjna. Dlatego chcemy
zaciągnąć równowartość tego kredytu, ale przy aktualnie niŜszym oprocentowaniu.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe występował do banku (BS w Mszanie Dolnej) o obniŜenie
oprocentowania kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, który odmówił takiego obniŜenia,
natomiast inne banki udzielą nam niŜszego oprocentowania o ok.0,5%.
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W dalszej kolejności Pan Burmistrz złoŜył wniosek o wycofanie z porządku obrad:
1) punktu 14 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej i przesunięcia tego punktu
na najbliŜszą sesję, poniewaŜ na posiedzeniach Komisji pojawiły się róŜne stanowiska i Radni
proponują wnieść korekty, które dotyczą wysokości opłat targowych za handel poza obrębem
targowicy.
2) punktu 18 dotyczącego zbycia niezabudowanej nieruchomości – chodzi o „dołek” n-pko
dworca PKS. Jak poinformował Pan Burmistrz kiedy zaczęto analizować materiały dotyczące
projektowanej drogi, która w poprzedniej kadencji została wykonana, to okazało się, Ŝe brakuje
najwaŜniejszego dokumentu, tj. uzgodnienia z GDDKiA (Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad) w Krakowie wyjazdu z tej drogi.
Dlatego musi tutaj być jeszcze pewna konsultacja jaka ta droga ostatecznie ma być, poniewaŜ jest
zaprojektowana droga dwukierunkowa. Tymczasowo wprowadzony jest ruch jednokierunkowy –
wjazd od ul.Kolbego do ul.Starowiejskiej.
Nie powinien odbywać się wjazd od ul.Starowiejskiej w kierunku ulicy Kolbego ze względu
bezpieczeństwa.
Gdyby to miała zostać droga dwukierunkowa, to część działek proponowanych do zbycia
potrzebna byłaby pod drogę.
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 zarządziła głosowanie nad przedstawionymi
kolejno wnioskami o zmianę porządku obrad.
W wyniku głosowania jawnego Rada Miasta jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 – wstrzymujących
się” i 0 – „przeciw”) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu samochodu
dla OSP- jako punkt 11a porządku obrad.
W kolejnym głosowaniu jawnym, Rada Miasta jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 –
wstrzymujących się” i 0 – „przeciw”) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej
zaciągniętych kredytów - jako punkt 11b porządku obrad.
Następnie w wyniku głosowania jawnego Rada Miasta jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 –
wstrzymujących się” i 0 – „przeciw”) przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 14
tj. „Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej”.
W ostatnim głosowaniu nad zmianą porządku obrad Rada Miasta jednogłośnie (15 głosów „za”,
0 – wstrzymujących się” i 0 – „przeciw”) przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad
punktu 18 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działek ewid. nr
4317/15 i 4317/3) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.”

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jeszcze zgłoszenia co do
zmiany dzisiejszego porządku obrad?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, tj.:
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Ad.2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół nr XXX z sesji Rady Miasta był wyłoŜony do
wglądu w Biurze Rady Miasta oraz przesłany Radnym drogą e-mailową.
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
XXX/2017 z XXX sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 – wstrzymujących się” i 0 –
„przeciw”) przyjęła protokół nr XXX/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:
 zawarty został akt notarialny na sprzedaŜ nieruchomości (części utwardzonego „dołka”
targowicy) – miasto uzyskało kwotę 4mln zł za 30ar.
 spotkanie u Wojewody w sprawie wniosku o dofinansowanie wodociągu na ul.Leśnej (chodzi
o czterdzieści parę domów nad zbiornikiem nad Panem Pakoszem aŜ do potoku Szklanówka).
Sprawa nie została do końca rozstrzygnięta – mamy zebrać opinie i udowodnić, Ŝe
przebudowa tego zasilania (wodociągu) jest niezbędna.
 uzyskaliśmy z GDDKiA zgodę na przejście popod drogę krajową z kanalizacją projektowaną
od budującego się banku spółdzielczego przy ul.Kolbego aŜ do pana Szynalika i z przejściem
w kierunku starego postoju.
 otrzymaliśmy informację o przyznaniu poŜyczki w kwocie 470tys. zł z WFOŚ na trasy
rowerowe. Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim i podpisanie
umowy, aby przygotować inwestycję do realizacji jeszcze w tym roku.
 przygotowanie do przetargu na śmieci – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe wprowadzane są
bardzo wysokie opłaty za składowanie śmieci w tych firmach, które przyjmują i wywoŜą
śmieci. W związku z tym cena śmieci na pewno wzrośnie. Przetarg musimy zrobić do
czerwca (w propozycją umowy na 21 miesięcy to jest do końca marca 2019 r.), bo w czerwcu
kończy się nam umowa. Pan Burmistrz zapewnił teŜ, Ŝe pomimo wzrostu tych opłat nie
zakłada, abyśmy wrócili do cen śmieci jakie były w poprzedniej kadencji.
 odbyło się spotkanie w sprawie dojścia do grobu Ŝydowskiego od ulicy Ogrodowej przez
posesję Pana Cichańskiego z udziałem Pana Starosty, Pani Dyrektor Szkoły oraz trzech osób
z Urzędu Wojewódzkiego. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe zmierza to w tym kierunku, Ŝe dojście
prawdopodobnie będzie od ulicy Ogrodowej od głównej bramy najkrótszą drogą asfaltową
w kierunku tego grobu.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe w związku z tak korzystną sprzedaŜą działki, w uzgodnieniu
z całą Radą zdecydowano o podpisaniu umowy na wykonanie projektu sali kinowo-teatralnej i
adaptację budynku na stadionie z firmą projektową z Poznania.
Jak przedstawił Pan Burmistrz - decyzja ta była podjęta po ocenie stanu technicznego
obecnego budynku MOK-U – budynku parafialnego, gdzie projektant kategorycznie
stwierdził, Ŝe z ekonomicznego punktu widzenia remont tego budynku jest nieopłacalny ze
względu na łatwopalne sufity, duŜe zagrzybienie budynku, brak odpowiednich wyjść
ewakuacyjnych i brak moŜliwości rozbudowy tego obiektu na dodatkowe salki oprócz sali
widowiskowej - dlatego decyzja jest podjęta. Termin wykonania projektu jest do końca lipca
bieŜącego roku. Chcemy aby prace przy budowie tej sali rozpoczęły się jeszcze przed tym
rokiem.
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 przed świętami zostały zamontowane 4 progi na ulicy Starowiejskiej (koszt prawie 30tys.zł z
montaŜem).
 przekazaliśmy dokumentację do GDDKiA w sprawie budowy chodnika na ulicy Słomka;
 w przygotowaniu jest sprawa budowy chodnika przy ulicy Orkana.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Pani H.Domiter – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej – w imieniu
dyrektorów szkół i przedszkoli podziękowała za pozytywne rozpatrzenie prośby dotyczącej
obniŜenia pensum nauczycielom pracującym w grupie mieszanej z dziećmi 6-letnimi na 22
godziny. Dzięki temu nauczycielki będą miały zagwarantowany pełny etat pracy a ponadto
pozytywnie to wpłynie na jakość ich pracy – uzasadniła p.H.Domiter.
P.Fr. Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – zwrócił się o zgłaszanie
pytań. Jako mieszkaniec odniósł się do niektórych spraw poruszonych przez Pana Burmistrza jak
chociaŜby do sprawy ruchu po ul.Ogrodowej (chodzi o zjazdy), sprawy targowicy i jej
uporządkowania, a takŜe kwestii inwestycji na stadionie stwierdzając, Ŝe będzie to trafna
inwestycja.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad tj.:

Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Mszana Dolna.
W pierwszej kolejności Komendant StraŜy Miejskiej w Mszanie Dolnej p.J.Spędzia - przedstawił
w formie prezentacji sprawozdanie z działalności straŜy miejskiej za rok 2016. Sprawozdanie to
stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
W dalszej kolejności p.W.Czamara – Z-ca Komendanta Policji w Mszanie Dolnej przedstawił
informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Mszana Dolna. Informacja stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Po przedstawieniu informacji z działalności Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej p.S.StecKierownik Ogniw ds. Prewencji przedstawił informację na temat programów takich jak:
„Krajowa Mapa ZagroŜeń Bezpieczeństwa” i „Dzielnicowy bliŜej nas”.
Pan Burmistrz Miasta – podziękował Policji i StraŜy Miejskiej za działania na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców. Poinformował równieŜ, Ŝe w celu poprawy bezpieczeństwa
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyasygnowała kwotę 20tys.zł na
odbudowę monitoringu na terenie Miasta który kiedyś był (były 3 kamery). Widzimy potrzebę
szybkiego zamontowania kamer na terenie Miasta – powiedział Pan Burmistrz.
Zwrócił teŜ uwagę na potrzebę „zrobienia” porządku na ulicy Orkana – chodzi o parkowanie na
chodniku k/Krolla, co stanowi powaŜne zagroŜenie bezpieczeństwa.
W tym momencie, Przewodnicząca Rady zarządziła 15- minutową przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek poinformowała, Ŝe
jest prośba Dyrektora Ośrodka Zdrowia, Ŝeby kwestie dotyczące Ośrodka podjąć wcześniej
poniewaŜ Pan doktor ma umówionych pacjentów. Przewodnicząca Rady zwróciła się o zgłaszanie
sprzeciwu co do tej propozycji.
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Wobec braku takich głosów, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji punktu 12 porządku
obrad, tj.:
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu w tym temacie radnego p.B.Piątkowskiego w
zastępstwie radnego p.J.Matoga (Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ).
Radny p.B.Piątkowski przedstawił, Ŝe Rada Społeczna SP ZOZ zatwierdziła sprawozdanie
finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią A.Sasal, Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały informując jednocześnie, Ŝe na sali znajduje się 14
Radnych, nieobecny jest radny p.J.Matoga.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/291/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Po głosowaniu głos zabrał Pan Burmistrz Miasta, który poinformował, Ŝe przed świętami
w ośrodku zdrowia odbyło się spotkanie z Panem Dyrektorem i projektantem w celu omówienia
zadań inwestycyjnych, tj. przygotowania inwestycji szczególnie w zakresie remontu c.o.,
termomodernizacji oraz wykonania prac związanych z dachem. Pan Dyrektor ma przygotować
nowy plan inwestycyjny pod kątem przedłuŜenia uŜyczenia tego obiektu dla SP ZOZ.

Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.StoŜek – zwrócił się z:
1) pytaniem odnośnie drogi do Warwasy. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i co w tej
sprawie?
2) prośbą o zamontowanie dwóch ławek na ul.Spadochroniarzy, a takŜe
3) sprawą pisma w sprawie wodociągu, które złoŜone było w styczniu, a do tej pory nie ma na
nie odpowiedzi.
Radna p.S.Dziadkowiec – w imieniu mieszkańców ulicy Stawowej zwróciła się z prośbą o
załatanie dziur w starej części ulicy Stawowej i poszerzenie pobocza od mostu w kierunku ulicy
Stawowej.
Radny p.T.Zapała – mieszkańcy bloków przy ulicy Jana Pawła II bardzo proszą o remont drogi i
chodnika przy tych blokach i wykonanie oświetlenia.
Radny p.R.Sitkowski – w imieniu mieszkańców os.Wójty podziękował za remont oświetlenia od
mostu w stronę Kasinki Małej i za progi, które zostały zamontowane.
Radna p.J.Flig – w imieniu mieszkańców części ulicy Leśnej (Pod Lasem) poinformowała, Ŝe
zostało złoŜone pismo - prośba w sprawie podłączenia do wodociągu.
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Radny p.B.Piątkowski – równieŜ zwrócił się ze sprawą, którą zgłaszał radny p.T.Zapała (dot.
bloków przy ul.Jana Pawła II) i wyraził poparcie w sprawie tej interpelacji.
Radny p.B.Piątkowski nadmienił, Ŝe w tej sprawie rozmawiał juŜ z Panem Burmistrzem Miasta.
Radny p.B.Piątkowski wyraził irytację i zastrzeŜenia co do Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w szczególności w zakresie otwartego konkursu ofert, który został
przeprowadzony w ubiegłym miesiącu, a który potem został uniewaŜniony. Radny uwaŜa, Ŝe
powtórny konkurs ofert został ogłoszony „cichaczem”, bo jak twierdził Radny nie był on
umieszczony na głównej stronie internetowej Miasta. Komisja powinna pomagać
stowarzyszeniom, organizacjom, a nie utrudniać zdobywanie środków finansowych z takiego
funduszu – stwierdził Radny p.B.Piątkowski.
Radny p.S.Antosz – przekazał zaproszenie na obchody Dnia StraŜaka i symboliczne przekazanie
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przypomniał teŜ o sprawie przejazdu kolejowego i zwrócił się
z prośbą o zasypanie „bajora” na drodze do os.Janasy.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne
kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod uwagę w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana
Dolna.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Oświaty o przedstawienie
stanowiska tej Komisji.
p.J.Flig – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – poinformowała, Ŝe obydwie uchwały były
omawiane na Komisji, na której obecne były równieŜ Panie Dyrektorki szkół i przedszkoli.
Komisja pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwał (drugi projekt dotyczy kolejnego
pkt-u porządku obrad).
Po przedstawieniu stanowiska Komisji Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku i wobec stanowiska Radnych, by nie odczytywać projektu uchwały,
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/292/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz
z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych
pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę
Miasto Mszana Dolna.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne
kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych
placówek.
Wobec tego, Ŝe sprawa tego projektu uchwały i stanowisko Komisji zostały przedstawione
w poprzednim punkcie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/293/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz
z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych
poza obwodami tych placówek.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady przedstawiła, Ŝe są tu tylko zmiany dotyczące kryterium dochodowego,
a raczej stopniowania tego kryterium, po czym zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, zwróciła się z prośbą do Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu
uchwały. Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/294/2017 w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie
dochodów i wydatków.
Pani B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z którym dochody
budŜetu miasta zwiększa się o kwotę 2.933.792,24zł, natomiast wydatki zwiększa się o kwotę
2.683.792,24zł.
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, zarówno Pani Skarbnik jak i Przewodnicząca Rady zwróciła się
o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały
i przedstawienie stanowiska Komisji BudŜetowej.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe na posiedzeniu
w dniu 12 kwietnia b.r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta jak i projekt w sprawie zmiany WPF, a takŜe te
projekty uchwał, które zostały dzisiaj wprowadzone do porządku obrad w punkcie 11a i 11b to
jest w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu samochodu
dla OSP oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej
zaciągniętych kredytów. Komisja pozytywnie zaopiniowała takŜe projekt uchwały w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2017.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, P.A.Sasal przystąpiła do odczytania projektu uchwały
w sprawie zmian w budŜecie miasta.
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Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/295/2017 w sprawie zmian w budŜecie miasta
na rok 2017 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2017-2025.
Pani Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie z objaśnieniem
załączonym do projektu uchwały.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/296/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.

Ad.11a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały został omówiony, gdy był wprowadzany do
porządku obrad.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania co
do tej tematyki?”
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 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/297/2017 w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP”.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.

Ad.11b. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych kredytów.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt tej uchwały równieŜ był omawiany na etapie
wprowadzania go do porządku obrad.
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Wobec tego, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/298/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu na
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.12. - punkt zrealizowany po pkt-cie 5 porządku obrad.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe jest autopoprawka do tego projektu uchwały, po czym
zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o zabranie głosu.
P.M.Magierski – Przewodniczący MKRPA – omówił autopoprawkę do projektu uchwały, która to
autopoprawka stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka została odczytana przez Wiceprzewodniczącą Rady – Panią A.Sasal.
Wiceprzewodnicząca Rady na prośbę Przewodniczącej obrad odczytała równieŜ uzasadnienie
załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym:
wprowadza się do programu kwotę: 181.981,07zł (niewykorzystane środki za 2016 r., przy czym
kwotę 100.000,00zł stanowią wydatki majątkowe – ujęto w zad.1.)
Pozostałą kwotę rozdysponowuje się w następujący sposób:
1) 46.000,00zł - MOK (na zadania: „Piknik Rodzinny” -impreza plenerowa o charakterze
profilaktycznym, „Dni Mszany Dolnej” (30tys.zł), zajęcia terapeutyczno-plastyczne,
zajęcia terapeutyczno-sportowe.)
2) 4.000,00zł - ZSM Nr 2 – (program profilaktyczno-wychowawczy)
3) 5.000,00 zł - MP nr 2 – program profilaktyczny: „Moja Rodzinka Ŝyje zdrowo na
sportowo”
4) 20.000,00 zł – monitoring - zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych – zad.3
pkt 11)
5) Autopoprawka - zmiana przeznaczenia 5.000,00zł z dofinansowania publikacji prasowych
nt. zagroŜeń, informacji o działalności podejmowanej w mieście – zad.1 pkt 6) na
realizację zadania w ramach wniosku Parafii Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.
6) Rezerwa - zostaje dołoŜone 1.981,07zł.
Po odczytaniu uzasadnienia do projektu uchwały Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe nie będzie
odczytywany projekt uchwały, bo jest on ujęty w formie tabelarycznej, po czym zwróciła się z
zapytaniem: „czy są jakieś pytania, co do tego projektu uchwały?”
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały z
uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/299/2017 w zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok z uwzględnieniem zgłoszonej
autopoprawki.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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Ad.14. - Punkt wycofany z porządku obrad.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki
ewid.3596/2 o pow. 0,0287) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.

Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały i poinformował, Ŝe Komisja wyraziła pozytywną
opinię.
Burmistrz Miasta dodał natomiast, Ŝe działka ta została ujawniona w wyniku inwentaryzacji
nieruchomości na terenie Miasta. DzierŜawa tego terenu nie ma sensu, bo działka została
samowolnie zabudowana. Dlatego w celu uregulowania sprawy zostało skierowane wezwanie do
odkupienia.
Po przedstawieniu tematu, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z zapytaniem: „czy są pytania co
do tego projektu uchwały”?
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”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/300/2017 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy przedwstępnej ze
Spółką „Górna Raba” i upowaŜnienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

Pan Burmistrz Miasta – przedstawił, Ŝe na zlecenie Spółki „Górna Raba” jest opracowywany
projekt kanalizacji sanitarnej przy ulicy Spadochroniarzy oraz ulicy Słonecznej – jest on w fazie
końcowej i jak poinformował Pan Burmistrz, Spółka Raba wspólnie z Miastem zamierza ogłosić
przetarg na budowę tejŜe kanalizacji. Dlatego Pan prezes Spółki „Górna Raba” zwrócił się na tym
etapie o zawarcie umowy przedwstępnej, aby zabezpieczyć interes Spółki przed ogłoszeniem
przetargu na wykonanie kanalizacji. Koszty tejŜe kanalizacji do kwoty 1,4 mln zł pokrywa Spółka
„Górna Raba”.
Rany p.J.StoŜek – zwrócił się z zapytaniem: „czy kwota 1,4 mln zł pokryje tą inwestycję, czy
Miasto musiałoby coś dołoŜyć ?”
Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie wie, Ŝe nie ma kosztorysu na tym etapie, a właściwie to po
przetargu okaŜe się.
Radny P.B.Piątkowski – czy nie lepiej byłoby wstrzymać się z tą uchwałą odnośnie umowy
przedwstępnej i poczekać na ogłoszenie przetargu, bo do końca nie wiadomo czy wszyscy
mieszkańcy ul.Słonecznej wyraŜą zgodę.
Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe 2 osoby nie zgadzają się na wykonanie kanalizacji. Ale nawet
gdyby te osoby nie były objęte realizacją tej inwestycji, to my i tak wykonamy tą kanalizację dla
pozostałych mieszkańców – powiedział Pan Burmistrz. Proponuję, Ŝeby podjąć dziś tą uchwałę.
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Nie moŜemy doprowadzić do tego, Ŝeby ścieki płynęły powyŜej ujęć wody, a Miasto płaciło kary,
za to, Ŝe nie kanalizuje Miasta.
Przy tej okazji, Pan Burmistrz poinformował, Ŝe podjęta została uchwała przez Radę Spółki Górna
Raba o wyasygnowaniu 4 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków.
Przewodnicząca Rady dodała natomiast, Ŝe jest to umowa przedwstępna i dopiero gdy zostanie
zrealizowany pewien etap przez Spółkę „Górna Raba”, to dojdzie do zawarcia umowy
definitywnej.
Pan Burmistrz dodał jeszcze, Ŝe jest to istotne do likwidacji Związku Gmin. Uregulowanie stanu
prawnego nieruchomości na oczyszczalni jest warunkiem likwidacji Związku Gmin, który
generuje koszty, a nie ma Ŝadnego dochodu i to trwa od przeszło dwóch lat. Musimy to
porządkować jak najszybciej.
Wiceprzewodnicząca Rady - Pani A.Sasal przypomniała, Ŝe „w poprzedniej kadencji były
wywierane na nas duŜe naciski, Ŝeby tą ziemię Związkowi sprzedać i wtedy Rada Miasta nie
wyraziła zgody na sprzedaŜ, gdyŜ cena ok. 800 tys.zł wydawała się zbyt niska na 2 ha ziemi
i zablokowaliśmy tą sprzedaŜ, a tutaj kwota 1,4 mln zl to prawie drugie tyle, a Miasto zyska
niezbędną kanalizację”.
Wobec braku innych pytań i zgłoszeń, 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”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/301/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie umowy przedwstępnej i upowaŜnienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy
gruntu (części działki ewid.4703/3) stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe jest to sprawa która była poruszona na ostatniej sesji i
dotyczy pana A.Trzupka i p.P.Trybusa, którzy zwrócili się do Burmistrza Miasta o przedłuŜenie
umowy dzierŜawy do 31 sierpnia 2017 roku.
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe po ostatniej sesji doszło do spotkania z tymi Panami z
udziałem ich pełnomocnika. Panowie prosili o przedłuŜenie dzierŜawy do 31 sierpnia ze względu
na prace przygotowawcze do realizacji tego dojazdu od strony ulicy Orkana.
Przedstawiliśmy dodatkowe warunki, takie jak:
- za okres od 1 do 20 kwietnia (za bezumowne uŜytkowanie) zapłacą 3-krotną wartość czynszu, co
daje kwotę 1.200,00zł netto od kaŜdego dzierŜawcy;
- czynsz miesięczny wzrośnie do kwoty 1.000,00zł netto;
- w depozycie pozostanie nadal kaucja zabezpieczająca w wysokości 10.000,00zł oraz
- Panowie p.A.Trzupek i p.P.Trybus złoŜą notarialne oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej
egzekucji w przypadku nie opuszczenia tego terenu po 31 sierpnia 2017 roku.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i
Gospodarki Mieszkaniowej o przedstawienie opinii tej Komisji.
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p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – poinformował Ŝe Komisja wyraziła zgodę na przedłuŜenie dzierŜawy pod
warunkiem spełnienia tych warunków, o których mówił Pan Burmistrz.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, 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”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/302/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad.18. - Punkt wycofany z porządku obrad.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
z Gminą Niedźwiedź w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe zamierzamy na terenie przy oczyszczalni ścieków
wybudować wspólnie z Gminą Niedźwiedź punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Pan Burmistrz zapewnił, Ŝe nie będą tam gromadzone odpady, które będą negatywnie
oddziaływać czy to na mieszkańców, czy teŜ przyszłych uŜytkowników ścieŜek rowerowych,
które planujemy tam wykonać.
Chodzi o to, aby umoŜliwić mieszkańcom i Miasta i Gminy Niedźwiedź gromadzenie odpadów
typu odpadów wielkogabarytowych, gruzu czy teŜ sprzętu elektrycznego w ciągu całego roku do
pojemników, które podstawi firma wywozowa. Plac musi być utwardzony i musi być dozór osoby,
która będzie przyjmować te odpady.
Pan Burmistrz prosił, Ŝeby tłumaczyć ludziom, Ŝe to nie będzie kolejny śmietnik budowany nad
rzeką Rabą. Do utworzenia punktu selektywnej zbiorki odpadów obligują nas przepisy.
Radny p.R.Sitkowski – czy ten teren będzie ogrodzony?
Burmistrz Miasta – on juŜ jest zagrodzony, będzie zrobiona druga brama, Ŝeby nie jeździć przez
teren oczyszczalni. Myśleliśmy teŜ o wykonaniu zadaszenia, ale na razie przygotujemy grunt
i utwardzimy ten teren.
Radna p.A.Sasal – kiedy by to zaczęło funkcjonować?
Burmistrz Miasta – od lipca chcemy to zrobić.
Wobec braku innych pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały,
a wcześniej o przedstawienie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska.
p.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, Ŝe Komisja wyraziła
pozytywną opinię. Zapewnił, Ŝe nie będzie tam niebezpiecznych odpadów. Poinformował teŜ, Ŝe
Gmina Niedźwiedź będzie pokrywać 50% kosztów i 50% Miasto Mszana Dolna.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do odczytania
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/303/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/171/2016 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw oraz terenów
rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna.

p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta – nadmienił, Ŝe
zmiana dotyczy godzin otwarcia Orlika.
W dalszej części tego punktu porządku obrad wywiązała się dyskusja w temacie, do której
godziny ma być otwarty Orlik.
Radny p.B.Piątkowski – uwaŜa, Ŝe obiekt od poniedziałku do piątku powinien być czynny do
22.00, natomiast Komisja Sportu przychyliła się do zmiany na godz. 21.00.
Radny p.B.Piątkowski stwierdził, Ŝe skracanie godzin do 21.00 jest wymierzone zarówno w
młodzieŜ jak i osoby starsze, które korzystają z Orlika.
Radny zwrócił się z prośbą o pozostawienie aktualnego regulaminu Orlika.
W trakcie dyskusji Radny p.B.Surówka – złoŜył natomiast wniosek o przegłosowanie projektu
uchwały.
Po dyskusji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 12 głosach „za”, 0 -„wstrzymujących się”
i 2 -„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXXI/304/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/171/2016
Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów
zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – p.J.Kowalczyk, który
poinformował, Ŝe poniewaŜ kilka interpelacji dotyczy spraw inwestycyjnych zwrócił się z prośbą
do Radnych, aby z początkiem miesiąca maja spotkać się i ustalić inwestycje, które będziemy
realizować w oparciu o uchwalony budŜet. Te inwestycje, o których Pan J.StoŜek i p.J.Flig mówili
w interpelacjach wymagają przygotowania projektu. JeŜeli chodzi o ulicę Spadochroniarzy to w
tym roku dociągniemy wodociąg do drogi k/p.Szerłomskiego, Ŝeby moŜna było etapami
kontynuować, bo do tego miejsca będzie kanalizacja. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe nie wyobraŜa
sobie robienie wodociągu na Spadochroniarzy nie robiąc kanalizacji, bo wiemy, Ŝe na ulicy
Spadochroniarzy mamy osuwiska. Stwierdził teŜ, Ŝe to nie jest kwestia odpisania na pismo, tylko
kwestia zdecydowania, gdzie robimy i w jakim zakresie, bo na całej ulicy Spadochroniarzy na
pewno nie ma szans, Ŝebyśmy zrobili kanalizację i wodociąg.
- sprawa ławek – musimy kupić jakieś ławki, bo na składzie ławek nie mamy; to drobna sprawa i
nie ma co nad tym dyskutować;
- sprawa zabezpieczenia pobocza ul.Stawowa – muszę się tam przejść,
- sprawa bloków przy ul.Jana Pawła II – musimy się zastanowić.
- sprawa zamontowania lampy przy blokach – rozmawiałem juŜ z p.Malcem i powiesi ją.
- sprawa konkursu ofert – są to pieniądze znaczone i przeznaczane na profilaktykę.
Radny p.B.Piątkowski wyjaśnił, Ŝe nie chodzi mu o to, jak to jest napisane, tylko o brak
informacji o drugim konkursie na stronie internetowej Miasta.
Pan Burmistrz odpowiedział: jak organizacja z Lublina wiedziała, Ŝe w Mszanie jest drugi
konkurs i zgłosiła się, to wyście w Mszanie nie wiedzieli o konkursie?
- sprawa przejazdu kolejowego – przypomnę o tej sprawie i przypilnuję tego przejazdu,
- sprawa dziury u Janasa – muszę się zorientować gdzie to jest.
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- sprawa drogi do Warwasów – był Pan Pulka w Mszanie i w Urzędzie. Musi być jakiś projekt,
znam tą potrzebę i chciałbym tym ludziom jakoś pomóc.

Ad.22. 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. :
- pismo dotyczące sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu za 2016 rok;
- ocena obszarowa jakości wody na terenie Miasta Mszana Dolna za rok 2016 – przekazano na
Komisję Ochrony Środowiska;
- prośba o udostępnienie protokołów z sesji Rady Miasta Mszana Dolna dotyczących zmiany bądź
nadania nazwy ulic Kolbego, Jana Pawła II, ks.J.Popiełuszki;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego – kontrola legalności uchwały nr
XXX/282/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości
Miasta Mszana Dolna – udzielono odpowiedzi i zakończono czynności nadzorcze przez
Małopolski Urząd Wojewódzki;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego – kontrola legalności uchwały nr
XXX/286/2017 – udzielono odpowiedzi;
- prośba o nadanie imienia druhny harcmistrz Barbary Panaś placom zabaw k/ Miejskiego
Przedszkola nr 1 w Mszanie Dolnej;
- wniosek o wskazanie lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego – pismo MOPS-u;
- pismo o nadesłanie dokumentów związanych z podjęciem uchwały nr XXX/257/2017 – pismo
WSA w Krakowie;
Następnie Przewodnicząca poinformowała, Ŝe wszystkie pisma znajdują się w teczce w Biurze
Rady i moŜna się z nimi zapoznać.

Ad.23. Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych. Do oświadczenia
majątkowego naleŜy dołączyć kserokopię Pit-u.
p.A.Sasal – nadmieniła o moŜliwości składania wniosków (na ławki, kosze) w ramach małych
grantów z LGD.
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe przed świętami przyszły kosze – rozłoŜymy je po mieście
tam gdzie ich brakuje;
Przewodnicząca Rady – podziękowała Radnym,
J.Wardyńskiemu, który zajął się organizacją chlebków.

pracownikom

GS,

Radnemu

Panu

Ad.25. Zamknięcie obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
zamknęła obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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