Protokół Nr XXXIII/2017
z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
14 czerwca 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. 15.00 do godz. 19.40.
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 – 14 Radnych.
Nieobecni Radni: Ł.Popiołek

Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXXIII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym
przywitała Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości, a w szczególności przybyłych na sesję
wraz z rodzicami, a takŜe nauczycielami uzdolnionych uczniów z miejskich szkół
podstawowych i gimnazjów.
Następnie Przewodnicząca Rady powiedziała, Ŝe ma zaszczyt i wielką przyjemność
rozpocząć obrady od wręczenia nagród za szczególne osiągnięcia uczniom szkół podstawowych
i szkół gimnazjalnych, po czym wraz z Panem Burmistrzem, Panem Sekretarzem oraz P.J.Fig –
Przewodniczącą Komisji Oświaty przystąpiła do wręczania nagród uczniom.
Nagrodzonych zostało łącznie 14 uczniów z największymi osiągnięciami. Uczniowie zostali
wytypowani przez dyrekcję szkół. Byli wśród nich laureaci i finaliści konkursów
przedmiotowych z biologii, religii (konkurs biblijny), matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, języka angielskiego, itd. Byli teŜ uczniowie mający bardzo wysokie wyniki
w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe.
Z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 byli to: Małgosia Gal, Karolina Sentyrz-Kołodziej, śaneta
Wesołowska, Patrycja Pitala, Konrad Wsół, Weronika Nowosielska, Michał śądło.
Natomiast najzdolniejsi uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 to: Martina Stecka, Wiktoria
Chrustek, Aleksander Adamczyk, Małgosia Magiera, Maja Nowakowska, Zuzia Aksamit,
Maksymilian Śmieszek.
Po uroczystej części wręczenia nagród uczniom Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji
porządku obrad przystępując na wstępie do jego odczytania, zgodnie z zawiadomieniem
o zwołaniu sesji, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu, natomiast projekty uchwał Rady
Miasta były wyświetlane odpowiednio przy realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
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Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 14 Radnych, co stanowi
quorum uprawniające Radę do podejmowania wiąŜących uchwał.
Po stwierdzeniu quorum Przewodnicząca Rady złoŜyła wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XXXI sesji Rady Miasta. Zaproponowała aby
ten punkt umieścić jako punkt 14a porządku obrad, tak aby w przerwie, w razie takiej potrzeby
kaŜdy mógł się zapoznać z tym protokołem, gdyŜ jak stwierdziła Przewodnicząca Rady
otrzymała go niedawno.
Radny J.StoŜek – większość radnych z tym protokołem się nie zapoznała, więc dlaczego mamy
głosować na tej sesji, moŜna to przełoŜyć na następną sesję.
Przewodnicząca Rady – stąd moja propozycja, aby umieścić to w dalszej kolejności jako punkt
14a, Ŝeby w przerwie moŜna było się z nim zapoznać. JeŜeli Radni będą za tym, Ŝeby zapoznać
się i odłoŜyć przyjęcie protokołu na następną sesję, to stosowny wniosek będzie uwzględniony.
Wobec głosów Radnych aby głosować wniosek, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
swój wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu
z XXXI sesji Rady Miasta – jako punkt 14a.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 1- „wstrzymującym się” i 2 –
„przeciw” przyjęła wniosek Przewodniczącej Rady.
Następnie Przewodnicząca Rady w związku prośbą pracownika MOPS zgłosiła drugą zmianę do
porządku obrad o charakterze technicznym, aby punkt 14, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata 2016-2018”
przesunąć na początek sesji. Zaproponowała zatem, aby ten punkt wprowadzić jako punkt 5a, po
interpelacjach i zapytaniach Radnych, po czym poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęła wniosek
o przesunięciu punktu 14 i umieszczenie go jako punktu 5a porządku obrad.
Pani A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – skoro nie ma punktu 14 wnioskuję, aby punkt 14a
zmienić na 14.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęła wniosek zgłoszony
przez Panią A.Sasal.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXXII z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół nr XXXII 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 XXXII/2017 z XXXII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 – wstrzymujących się” i 0 –
„przeciw”) przyjęła protokół nr XXXII/2017 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
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Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – J.Kowalczyk – przedstawił najwaŜniejsze sprawy jakimi zajmował się od
ostatniej sesji, tj:
 zakończony został montaŜ siłowni na terenie Miasta: 8 siłowni w parku, 6 na stadionie, 7
siłowni przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej. Siłownie przy Zespole Szkół
Miejskich Nr 2 były częściowo sfinansowane przez Miasto, częściowo przez rodziców.
Zamontowane siłownie zostały wyświetlone na wyświetlaczu.
 kolejna sprawa wiązała się z budową ronda na ulicy Orkana - na wyświetlaczu wyświetlono
projekt ronda – jak poinformował Pan Burmistrz jest to ostateczna koncepcja budowy ronda.
Rondo mieści się w rejonie dróg: wojewódzkiej oraz na gruncie Miasta. Natomiast
w przyszłości połączenie z ulicą Ogrodową będzie wymagało nabycia gruntów pod tą
inwestycję.
Jak poinformował Pan Burmistrz, budowa tego ronda byłaby moŜe jeszcze w tym roku,
a najpóźniej w przyszłym, poniewaŜ przetarg (który ma być ogłoszony w lipcu) dotyczy
zaprojektowania i wykonania tego zadania.
 sprawa przebudowy segmentu „A” budynku Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki oraz
dróg dojazdowych tych, które znajdują się w rejonie Pańskiego, ulicy Popiełuszki czy teŜ
łącznika między ulicą Kolbego, a ulicą Starowiejską.
 Pan Burmistrz poinformował, Ŝe projekt na kanalizację ulicy Spadochroniarzy i
ul.Słonecznej jest gotowy – ale dwie osoby blokują inwestycję i dlatego trwają sprawy
uzgodnień.
 podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na termomodernizację Zespołu Szkół
Miejskich nr 1. Całkowity koszt projektu to jest: 1.429.000,00 zł, z tego dotacja wynosi:
693.000,00zł.
 sprawa ścieŜek rowerowych – prawdopodobnie w lipcu będzie ostateczne rozstrzygnięcie.
 program obniŜenia poziomu niskiej emisji – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe po naszej
interwencji przekazano informację, Ŝe od lipca mają rozpocząć się audyty w poszczególnych
domach.
 sprawa Przedszkola – jest na finale. Projektant przywiózł dokumentację.
 na koniec Pan Burmistrz poinformował, Ŝe odbyło się kilka miłych uroczystości, m.in.:
konkurs czytelniczy i plastyczny gmin zagórzańskich, w którym uczestniczył Pan Burmistrz
oraz Radna J.Flig - finał odbył się w Nowym Targu. Pan Burmistrz złoŜył gratulacje Pani
Janinie Flig i podziękował za udział w konkursie.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Brak zgłoszeń

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny J.Szynalik – zgłosił, Ŝe w związku z awarią wodociągu na ulicy Krasińskiego chodnik
jest rozkopany i nie zostały ułoŜone płytki w chodniku ani krawęŜnik po tej awarii.
W dalszej kolejności Radny p.Jan Szynalik zwrócił się do Pani Komendant Policji z zapytaniem
o moŜliwość wysłania patrolu Policji w soboty wieczorem w okolice Szałasu, kiedy to młodzieŜ
po dancingach w tym obiekcie „demoluje” urządzenia na terenie Miasta (poodkręcane
i powywalane kosze, te które są przykręcone do betonu, wysypane śmieci, itp.)
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Radny zgłosił równieŜ, Ŝe za torami na przejeździe kolejowym znajduje się dziura juŜ od zimy.
Radny nadmienił, Ŝe nie wie, czy to jest na terenie kolejowym, czy nie.
Radny Jan StoŜek – zwrócił się do Pani Komendant z zapytaniem: „jaki jest stan wakatowy
w tej chwili w Komisariacie, bo słyszę np., Ŝe przez dzień jest tylko jeden policjant mundurowy
na słuŜbie” zaznaczając jednocześnie, Ŝe moŜe się to skończyć nieprzyjemnie, gdy na interwencji
będzie tylko jeden policjant. Radny dodał, Ŝe jeśli trzeba pomocy to będziemy z Panem
Burmistrzem interpelować do Starosty czy teŜ Komendanta Powiatowego.
Pani Anna Pękała – Komendant Policji – ustosunkowując się do zapytania odpowiedziała, Ŝe to
nie jest tak do końca, Ŝe jest jeden policjant w patrolu ale to nie jest jeden policjant na
interwencję. Bo na interwencję jedzie drugi policjant z wydziału kryminalnego. Pani Komendant
przyznała, Ŝe jest problem z wakatami, ale to nie jest tylko w Mszanie Dolnej, ale w całym
powiecie limanowskim, bo bardzo duŜo policjantów odeszło na emeryturę. Jak przekazała Pani
Komendant, w sierpniu sytuacja ta ma się rozwiązać.
Radna K.Pazdur – podziękowała Panu Burmistrzowi za wykonanie części chodnika na ulicy
Padarewskiego.
Radna A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – „po zimie była inwentaryzacja dróg i zostały
połatane dziury w asfalcie, ale u nas na osiedlu jest miejsce gdzie po zimie bardziej się to
nasiliło, gdzie się łączy droga z płyt z drogą bloku TBS, które mają drogę wyłoŜoną kostką. Płyta
się tam zapadła i sprawia to problem, Ŝeby tam się poruszać, bo trzeba to omijać. Trudna jest
tam sytuacja, jakby Pan to widział - czy poprawiać te płyty, czy myśleć teŜ tam o … - jest to
ostatnie miejsce na osiedlu, gdzie cięŜko jeździć, miejsce gdzie się nie da funkcjonować”.
P.A.Sasal nadmieniła równieŜ, Ŝe cała Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej była w tym terenie (miejscu) i widziała.
Radny J.Matoga – zgłosił, Ŝe jest dziura w pokrywie od studzienki telekomunikacyjnej na
Słomce od skrzyŜowania - od przejścia dla pieszych jakieś 300m.
2) brzeg rzeki Mszanki wzdłuŜ ulicy Zielonej jest miejscem najbardziej uczęszczanym w okresie
letnim, jeśli chodzi o wyjście nad wodę, Ŝeby to przygotować do sezonu.
3) prośba o wywrotkę piasku i rozłoŜenie siatki na terenie (za mostem kolejowym - terenie o
którym mówił radny w powyŜszej interpelacji) celem zorganizowania siatkówki plaŜowej na
lato.
Pani A.Modrzejewska Potaczek – Przewodnicząca Rady – zwróciła się z prośbą o wykonanie
przecznicę wcześniej takiego samego chodniczka jak przy ul.Padarewskiego.
Dodała równieŜ, Ŝe „kiedyś interpelowałam, o zorganizowanie pasów, przejścia dla pieszych w
tamtym miejscu; nie wiem czy jest taka moŜliwość, czy to nie jest za blisko świateł”.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone w punkcie 16 dzisiejszego porządku obrad.

Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Mieście Mszana Dolna na lata 2016-2018.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pani referent o zabranie głosu.
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Pani B.Klonowska – Pracownik MOPS – przedstawiła, Ŝe na podstawie przeprowadzonej
ewaluacji zadań zapisanych w programie z dnia 30 marca 2016r. zaistniała konieczność
naniesienia zmian:
- po pierwsze w związku z pojawieniem się nowych zadań – co zostało omówione na Komisji
Zdrowia, a co wynikało z wprowadzenia nowej ustawy za Ŝyciem.
WiąŜe się to takŜe ze zmianami w planach finansowych poszczególnych jednostek, poniewaŜ
program w 2016 roku opierał się na budŜecie MOPS, budŜecie Miasta.
Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, Ŝe ta uchwała (projekt, który został Radnym rozdany
przed sesją) jest troszeczkę inna od tej, która przyszła w materiałach, po czym zwróciła się do
Pani referent o omówienie tych zmian.
Pani B.Klonowska – wyjaśniła, Ŝe są to drobne zmiany – słowa zastąpione innymi np. w zadaniu
1 jako podmiot odpowiedzialny było zapisane Zespół Szkół, a teraz zostało to zastąpione
słowami „jednostki edukacyjne”, itp.
Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
jakieś pytania do pani referent”.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIII/313/2017 w sprawie zmiany
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata 2016 – 2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady Miasta – A.Modrzejewska-Potaczek zwróciła się do Pani Skarbnik
o zabranie głosu.
Pani B.Ziemianin - Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła projekt uchwały, jak równieŜ
poszczególne załączniki do tego projektu.
W projekcie uchwały zwiększa się dochody budŜetu miasta Mszana Dolna o kwotę
174.801,00zł. wg załącznika nr 1 do uchwały.
Zwiększa się równieŜ wydatki budŜetu miasta o kwotę 174.801,00zł. zgodnie z zał. nr 2.
Następne załączniki to uszczegółowienie przedstawionych zmian w załączniku nr 1 i nr 2.
Po omówieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy ktoś ma
pytania do Pani Skarbnik?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska Komisji.
Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe Komisja
na posiedzeniu w dniu 9 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała 4 projekty uchwał, to jest:
1) projekt w sprawie zmian w budŜecie miasta,
2) projekt w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
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3) projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budŜetu za 2016 rok oraz
4) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów –„za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIII/314/2017 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2017-2025.
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o komentarz do projektu uchwały.
Pani Skarbnik Miasta przedstawiła zmiany w WPF zgodnie z objaśnieniem, załączonym do
projektu uchwały.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Pytań nie zgłoszono, natomiast Pani A.Sasal - Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła uwagę, Ŝe
sentencja uchwały w sprawie zmiany WPF jest zawsze ta sama i proponuje by jej nie
odczytywać.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIII/315/2017 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2016 rok.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach i obszerne
sprawozdanie zostało radnym dostarczone wraz z materiałami.
Ta tematyka była przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo-Gospodarczej, po czym zwróciła się o
zabranie głosu przez Przewodniczącą tej Komisji.
Radna Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – poinformowała, Ŝe
na posiedzeniu Komisji w dniu 9 czerwca b.r. Pani Skarbnik odczytała Komisji BudŜetowej
Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2017r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Mszana Dolna za rok 2016.
Skład Orzekający Kolegium RIO w Krakowie postanowił pozytywnie zaopiniować wykonanie
budŜetu miasta Mszana Dolna za rok 2016.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zabieranie głosu
przez Radnych.
Wobec braku zgłoszeń, zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik o omówienie projektu uchwały.
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Pani B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – poinformowała, Ŝe odczyta opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej, bo tam jest cała sentencja wykonania budŜetu, po czym przystąpiła do jej
odczytania.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budŜetu za 2016 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu opinii RIO, Pani Skarbnik dokonując podsumowania przedstawiła, Ŝe zgodnie
z opinią dochody są wykonane na wysokim poziomie, wydatków wymagalnych nie ma, jest
natomiast nadwyŜka operacyjna co powoduje, Ŝe płynność finansowa jest zachowana, jest
nadwyŜka dochodów ogółem nad wydatkami.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poprosiła A.Sasal - Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały. Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała
go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIII/316/2017 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za 2016 rok.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o zabranie głosu.
Radny J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – poinformował, Ŝe
Komisja w dniu 18 maja bieŜącego roku zajmowała się rozpatrzeniem sprawozdania
z wykonania budŜetu miasta za rok 2016. Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe Komisja
zapoznała się równieŜ z opinią RIO, która została wcześniej odczytana, po czym przytoczył
jedno zdanie z tej opinii, a mianowicie Ŝe: „dochody budŜetu ogółem, w porównaniu do planu
zrealizowano na wysokim poziomie”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, Ŝe jest zdanie
fachowców w dziedzinie finansów i jest ono znaczące.
Pan J.Matoga poinformował, Ŝe Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budŜetu miasta za 2016 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany do RIO i otrzymał on opinię pozytywną, na co
mamy uchwałę RIO, która pozytywnie opiniuje ten wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta
absolutorium. Uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Mszana Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna z tytułu
wykonania budŜetu za 2016 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
P.J.Matoga wracając do zdania, które odczytał, a dotyczącego realizacji dochodów na wysokim
poziomie, przypomniał o duŜej zrealizowanej inwestycji w 2016 roku tj. SUW Mszanka, na
którą jak przedstawił P.J.Matoga Panu Burmistrzowi udało się pozyskać dofinansowanie
z zewnętrznych środków na kwotę ponad 4.260.000,00zł i mimo tego, Ŝe wymagało to zmiany
projektu, mimo tego, Ŝe ta promesa została wstrzymana chwilowo z przyczyn od nas
niezaleŜnych i pozostał bardzo krótki termin na realizację tego zadania, to inwestycję udało się
zrealizować.
Kontynuując, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, Ŝe „w kompetencjach Rady
Miasta jest ocena pracy Burmistrza Miasta pod względem gospodarności i celowości. Myślę, Ŝe
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ta praca była na pewno celowa – bo była to woda dla mieszkańców, a co do gospodarności to
chyba nikt nie ma wątpliwości (mówiąc o dotacjach).
W imieniu Komisji Rewizyjnej składam wniosek do Rady Miasta o udzielenie Burmistrzowi
absolutorium za wykonanie budŜetu za rok 2016.”
Następnie Pani Agnieszka Sasal - Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej –
kontynuując wypowiedź Radnego Janusza Matogi - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jako
Komisja BudŜetowa zwróciła uwagę na liczby. Stwierdziła, „Ŝe naleŜy to podkreślić, Ŝe nasz
budŜet Miasta w stosunku do planu, który był na dzień 31 grudnia 2015 roku gdzie ten plan po
stronie dochodów wynosił 23.291.369,53 zł, a po stronie wydatków 22.407.098,09 zł, to
w stosunku do tego planu wykonanie budŜetu na 31 grudnia 2016r. wynosi po stronie dochodów
33.295.655,53zł, a po stronie wydatków 35.856.226,30 zł, czyli w stosunku do planu budŜet
miasta wzrósł po stronie dochodów o 10 mln zł, po stronie wydatków o 14 mln zł, a dług miasta
utrzymał się na dotychczasowym poziomie i naleŜy to podkreślić, bo te liczby robią wraŜenie
i naleŜy Ŝyczyć Panu Burmistrzowi, Ŝeby w takim tempie pomnaŜał budŜet miasta”.
Następnie Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe chciałaby poprzeć wypowiedź
zarówno Pana Janusza Matogi jak i Pani Wiceprzewodniczącej Agnieszki Sasal.
Stwierdziła, „Ŝe takim wykonaniem budŜetu – mamy się czym chwalić i naleŜy to głośno
podkreślać i głośno o tym mówić. Ubiegły rok zakończył się oddaniem inwestycji – stacji
uzdatniania wody, która była wykonana naprawdę w ekspresowym, wręcz niewyobraŜalnie
szybkim tempie, niewyobraŜalnym jak na warunki – procedury, które nie moŜna pominąć.
Wnioskuję o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.”
Następnie, Przewodnicząca Rady poprosiła Panią A.Sasal - Wiceprzewodniczącą Rady o
odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały, prowadząca obrady Pani Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIII/317/2017 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady oraz Wiceprzewodnicząca
Rady złoŜyły gratulacje Panu Burmistrzowi, a takŜe podziękowania za pracę dla Pani Skarbnik
i Pana Sekretarza, wręczając bukiety kwiatów.
Burmistrz Miasta – podziękował za jednogłośne udzielenie absolutorium. Pan Burmistrz
nadmienił, Ŝe był to rok bardzo trudny i Ŝe jest to wspólny sukces w realizacji tych
najpilniejszych potrzeb dla mieszkańców”.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min przerwy.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady, przystępując do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad, tj:
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/286/2017 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna .
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pana Sekretarza o zabranie głosu.
Pan A.Róg – Sekretarz Miasta – poinformował, Ŝe w porządku obrad jest cykl czterech uchwał
związanych z regulaminem. Pan Sekretarz omówił zmiany w regulaminie, zgodnie z projektem
uchwały.
Zwrócił się takŜe z propozycją aby od przyszłego roku wprowadzić oznaczenie kodowe
pojemników (worków) na śmieci i Ŝeby zastanowić się nad tą sprawą na Komisjach i Ŝeby
zacząć o tym rozmawiać. Bez tego nie ma kontroli ilości wywoŜonych śmieci, a wielkość tą
podaje się do przetargu i jak jest wzrost ilości śmieci, to jest wzrost ceny.
Burmistrz Miasta – nadmienił, Ŝe osobiście rozmawiał z Prezesem p.Pomokły jakie elementy
mogą wpłynąć na obniŜenie cen za wywóz śmieci. Jak poinformował Pan Burmistrz Pan Prezes
podał, Ŝe między innymi obniŜenie częstotliwości wywozu śmieci w okresie zimowym
spowoduje obniŜenie cen śmieci u nas o 3 zł od osoby. Dyskutowaliśmy nad tym, Ŝeby wywóz
śmieci był dwa razy w okresie zimowym. Ale poniewaŜ jest taka duŜa róŜnica, obciąŜenie na
rodzinę, dlatego zaproponowaliśmy powrót do tej wersji poprzedniej, bo jak powiedział Pan
Burmistrz lepiej przytrzymać te worki koło domu raz w miesiącu, niŜ płacić od osoby 3 zł
droŜej.
Pan Burmistrz poinformował równieŜ o tym, Ŝe wprowadzono opłatę za składowanie śmieci na
wysypiskach i ta opłata będzie jeszcze rosła w przyszłym roku.
W tym roku wynosi ona 120 zł, w przyszłym 140zł, a w kolejnym 270zł za 1 tonę.
Dlatego ogłosiliśmy przetarg na rok, Ŝeby obciąŜenie tej opłaty było jak najniŜsze i nie ma co
ukrywać, Ŝe w przyszłym roku znów pewnie będzie zapowiadany wzrost cen śmieci, dlatego
niezmiernie waŜna jest ta propozycja znakowania worków. Musimy uporządkować sobie sprawę
śmieci głównie z działalności gospodarczej.
Na koniec Pan Burmistrz poinformował, Ŝe robiliśmy co było w naszej mocy, Ŝeby utrzymać
ceny albo Ŝeby ten wzrost cen był jak najniŜszy (prowadzono rozmowy, uniewaŜniono jeden
przetarg, licząc na to, Ŝe da się zejść z ceny, bo ceny wywozu śmieci były bardzo wysokie,
o czym informował Pan Burmistrz podczas sesji).
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zabranie głosu przez Pana Jana StoŜka –
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
Radny P.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, Ŝe Komisja
pozytywnie, jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię.
Przewodniczący Komisji podziękował Panu Burmistrzowi za prowadzenie rozmów, Ŝeby te ceny
„zbić”.
Dodał, Ŝe trzeba zdopingować Pana Burmistrza, Ŝeby powstał PSZOK, bo wtedy jeśli
mieszkańcy mieliby większe ilości śmieci, mogliby to zawieźć do punktu selektywnej zbiórki
odpadów.
P.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – stwierdziła, Ŝe świadomość mieszkańców wzrosła
i trochę tych śmieci, które lądowały wcześniej w piecach i rzekach idzie do odbioru, więc
wzrosła ilość śmieci, jak mówił Pan Sekretarz o 20 %. I to był teŜ bardzo waŜny aspekt tej
podwyŜki – powiedziała P.A.Sasal.
Kontynuując swoją wypowiedź dodała: „snuł Pan plany na przyszły przetarg, ponawiam pytanie
z tamtej kadencji (bo teŜ pytałam, ale nie zostało to jakoś uwzględnione – moŜe prawo nie
dopuszcza), czy do systemu nie ująć firm z terenu Miasta Mszana Dolna, wtedy byłby zamknięty
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system i nie musielibyśmy nikogo szpiegować. Czy jest moŜliwość ujęcia, aby ta firma
obsługiwała wszystkich: i mieszkańców i przedsiębiorców?”
P.A.Róg – Sekretarz Miasta - ustawa nie zabrania. Są gminy, które mają to w swoich
regulaminach i są gminy, które nie mają. Polega to na tym, Ŝe Miasto wybiera oferenta i firmy
z tym oferentem podpisują sobie umowę.
P.A.Sasal – czyli nie ma ustalonej stawki dla przedsiębiorców?
Pan Sekretarz opowiedział, Ŝe my nie ustalamy.
Następnie Pan Sekretarz poinformował, Ŝe ta Rada zmieniała regulamin – ustalała normy, były
takie propozycje, ale ostatecznie nie wprowadzono tego do regulaminu. Był wtedy
kontrowersyjny temat, jeŜeli dom jest częściowo zamieszkały i częściowo prowadzona jest
działalność.
Pan Sekretarz nadmienił teŜ o planowanej w tym roku kontroli przedsiębiorców w zakresie: czy
mają umowy i rachunki za śmieci.
Przewodnicząca Rady potwierdziła, Ŝe temat ten był procedowany poprzez Komisję, po czym
wyraziła swoje zdanie w tym temacie twierdząc, Ŝe jak narzucimy z góry wszystkim
przedsiębiorcom jedną firmę, to tak naprawdę doprowadzamy do monopolu i co za tym idzie
w dalszej perspektywie wzrost ceny za śmieci dla przedsiębiorców.
Przewodnicząca Rady uwaŜa, Ŝe kontrola wdroŜona skutecznie powinna przynieść efekt.
Następnie rozwinęła się dyskusja nt. firm wywozowych i cen za wywóz śmieci przez nie
ustalanych.
Przewodnicząca Rady przerwała tą dyskusję, gdyŜ jak stwierdziła dotyczy ona troszkę innego
tematu, po czym zwróciła się z zapytaniem: „czy ktoś ma pytania co do tej problematyki, która
jest w tym punkcie porządku obrad?”
Radny P.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował tylko, Ŝe jeśli
Rada będzie chciała, to przygotowany zostanie taki projekt uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady p.A.Sasal
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIII/318/2017 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/287/2017 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017roku 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 zwróciła się do Pana Sekretarza o zabranie głosu.
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P.A.Róg – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jest to dościślenie tego, co zostało w regulaminie
podjęte, czyli dościślenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, to jest: dla zabudowy
jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu w okresie od listopada do marca oraz raz na dwa
tygodnie od kwietnia do października, dla zabudowy wielolokalowej – raz w tygodniu.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie
stanowiska Komisji Ochrony Środowiska.
Radny P.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, Ŝe Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem „czy są pytania, co do tego projektu
uchwały?”
Wobec braku pytań i zgłoszeń, a takŜe wobec zgody Radnych, by nie odczytywać projektu
uchwały, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.
Poinformowała przy tym, Ŝe projekt uchwały znajdował się w materiałach.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIII/319/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/287/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z
dnia 20 marca 2017roku 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 12 do niniejszego protokołu.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Przewodnicząca Rady oddała głos Panu Sekretarzowi.
P.A.Róg – Sekretarz Miasta - to jest juŜ wynik przetargu. Przetarg został opublikowany i
ogłoszony i jak przedstawił Pan Sekretarz, ta stawka cenowa wynika ze wzrostu ilości (kg)
śmieci (to jest 20% więcej śmieci). Kolejny czynnik to wzrost płacy minimalnej jako czynnik
cenotwórczy (przy umowach zlecenia 13 zł/1 godz.). Kolejny, to stawka ustalona przez
Ministerstwo za składowanie odpadów. Co roku będzie inna stawka składowania odpadów, a to
jest jeden z komponentów mających wpływ na stawkę opłaty za śmieci.
Pan Sekretarz poinformował teŜ „Ŝe będziemy się starać, Ŝeby w tym roku ten PSZOK powstał,
Ŝeby worki segregowane moŜna było odwieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów, Ŝeby
śmieci nie zalegały przed domostwami”.
Następnie Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem: „czy planowane jest, aby na PSZOK
wywoŜone były worki z plastikami?”, gdyŜ jak stwierdziła Pani Przewodnicząca Rady worki
z plastikami mogą wydzielać nieprzyjemny zapach.
P.A.Róg – Sekretarz Miasta – odpowiedział, Ŝe to ma być selektywny odbiór odpadów
z wyjątkiem złomu. Poinformował, Ŝe PSZOK ma być zlokalizowany w otoczeniu oczyszczalni
ścieków, która wydziela duŜo gorszy zapach, niŜ worek z plastikiem, a po drugie kontener na
niektóre części jest zamykany, nawet papier (tektura) jest zamykany, poniewaŜ to jest odzysk.
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Ponadto Pan Sekretarz poinformował, Ŝe w PSZOK-u będą małe kontenery i będą one często
odbierane.
Przewodnicząca Rady kontynuując wyraziła swój niepokój, bo jak poinformowała planowana
jest tam ścieŜka rowerowa, ponadto jest to miejsce rekreacyjne – miejsce w widłach rzeki i jak
powiedziała Przewodnicząca Rady, nie moŜemy na to nie zwracać uwagi, Ŝe będą tam worki
plastikowe, które będą wydzielały zapachy i taka zresztą była deklaracja, jak wcześniej
rozmawialiśmy o PSZOK-u, Ŝe będzie on zupełnie neutralny, jeśli chodzi o wydzielanie
zapachów.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta – odpowiedział, Ŝe my nie mamy terenów przemysłowych. Jedyny
teren, który Miasto posiada, to jest teren oczyszczalni. Nie moŜna wybudować PSZOKU nie
wiadomo gdzie. W większości jest to teren, gdzie jest to dopuszczalne.
W terenie przemysłowym dopuszczalne są inne parametry uciąŜliwości – to jest po pierwsze. Po
drugie – Pani ma złe doświadczenie z plastikami. Pan Sekretarz poinformował, Ŝe przed domem
ma 4 worki i nie ma zapachów. Pan Sekretarz zasugerował teŜ zorganizowanie wycieczki na
tego typu punkty (PSZOK-i), bo to naprawdę nie są uciąŜliwe punkty. W Kamienicy nad rzeką
turystom to nie przeszkadza, a w Mszanie na oczyszczalni turystom ma przeszkadzać?
Burmistrz Miasta – w okresie letnim mamy zapis o wywoŜeniu co dwa tygodnie. PSZOK to nie
jest składowisko śmieci. JuŜ za mojej kadencji zostało wywiezione 35tys. śmieci i nikt nie
dopuści do tego, Ŝeby powstanie PSZOK-u miało negatywnie oddziaływać na środowisko.
W dalszej toczącej się dyskusji na temat PSZOK-u, Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe w tym
momencie nie wyraŜa ostro sprzeciwu co do PSZOK-u, ale wyraŜa jednak swój niepokój, Ŝe
skumulowanie duŜej ilość worków z plastikiem w jednym miejscu, będzie jakoś uciąŜliwe,
chyba, Ŝe zastosowane będą środki, które będą temu przeciwdziałać. Kiedyś była mowa, Ŝe
będzie to gromadzone w zamkniętym kontenerze.
Pan Sekretarz – odpowiedział, Ŝe nie On to wymyślił i nie Rada. Sejm podjął ustawę, Ŝe kaŜda
gmina ma utworzyć PSZOK. Powiedział, Ŝe nie wie, gdzie ten PSZOK moŜe być, bo pamięta, Ŝe
zawsze była mowa tylko o terenach oczyszczalni i Ŝe Miasto nie ma innych terenów pod
PSZOK.
Po dyskusji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań co do stawek.
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 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIII/320/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/290/2017 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości połoŜonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania co do tego projektu
uchwały?”
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie
stanowiska Komisji ds. Ochrony Środowiska.
Rady P.J.StoŜek – poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się o odczytanie
projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały 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 XXXIII/321/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/290/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku 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 14 do niniejszego protokołu.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radnych z
zapytaniem czy potrzebują 30min czy 15 min na zapoznanie się z protokołem.
Wobec głosów, Ŝe wystarczy 5 min., Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min przerwy, tak aby
kaŜdy mógł się zapoznać z protokołem, który będzie głosowany w następnym punkcie porządku
obrad.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady, przystępując do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad, tj:
Ad.14. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady przeprosiła, Ŝe ten protokół jest tak procedowany. Wyjaśniła, Ŝe to jest
sytuacja ta z wyjątkowych, nadmieniając, Ŝe pracownik był długo nieobecny a nie wiadomo,
kiedy będzie kolejna sesja, i nie chciałaby zostawiać tego protokołu niezatwierdzonego.
Radny P.B.Piątkowski – zgłosił, Ŝe ma zastrzeŜenia do protokołu, ale nie będzie ich zgłaszał, bo
„będziemy tu siedzieć do godziny przynajmniej dziewiątej w nocy”.
Przewodnicząca Rady – zwracając się do Radnego Pana B.Piątkowskiego powiedziała, „Ŝe
trzeba się zdecydować, jeśli ma Pan zastrzeŜenia, to proszę je zgłosić i wtedy odsłuchamy je”
zaznaczając jednocześnie, Ŝe jeŜeli są zastrzeŜenia to i tak trzeba je odsłuchać, czy to dzisiaj, czy
na następnej sesji.
Radny P.B.Piątkowski – w trakcie wypowiedzi Pani Przewodniczącej Rady odpowiedział, Ŝe nie
są one na tyle istotne, „Ŝebyśmy mieli tu siedzieć do dziewiątej w nocy”.
Przewodnicząca Rady – dodała, kiedy są formalne zastrzeŜenia to odsłuchujemy protokół.
Radny P.B.Piątkowski zrezygnował ze zgłoszenia uwag.
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P.A.Róg – Sekretarz Miasta – wyjaśnił natomiast, „Ŝe nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby Pan
spokojnie sobie przeczytał protokół, zgłosił w trakcie między sesjami uwagi jakie są;
odsłuchamy i na następnej sesji Rada zdecyduje lub nie o zmianie w protokole w jakimś tam
zakresie”.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu
nr XXXI/2017 z XXXI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta głosowaniu jawnym, (10 głosów „za”, 0 – wstrzymujących się” i 2 – „przeciw”
przy obecności 12 radnych) przyjęła protokół nr XXXI/2017 z sesji Rady Miasta Mszana
Dolna.
Przewodnicząca Rady zaznaczyła jednocześnie, Ŝe na sali jest 12 Radnych (na sali nie było
radnego Pana J.StoŜka i Pana T.Zapały).
Po głosowaniu, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą, Ŝe jeŜeli są zastrzeŜenia do
protokołu, to prosi o wskazanie w formie pisemnej, które zapisy są objęte zastrzeŜeniami
i będzie to dalej procedowane.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana
Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały był procedowany przez Komisję
BudŜetowo-Gospodarczą, po czym oddała głos Pani Przewodniczącej Komisji.
P.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – poinformowała, Ŝe pierwotny
projekt określał kwoty, które były w materiałach na sesję, natomiast Komisja BudŜetowa po
konsultacji z Panią Skarbnik i po dyskusji zdecydowała o zmianie tych kwot i zmienione kwoty
są w projekcie, który dzisiaj Radni otrzymali.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
P.J.Matoga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił uzasadnienie do projektu
uchwały i proponowanego wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
Przewodnicząca Rady – przychylając się do propozycji, równieŜ podkreśliła starania
podejmowane przez Pana Burmistrza i Jego działania, które wymagały duŜego poświęcenia
swojego czasu i determinacji. Przewodnicząca obrad zwróciła uwagę na kwotę pozyskanych
środków jak i zakres zadań inwestycyjnych (tych zrealizowanych i tych które czekają na
realizację – w wyniku złoŜonych wniosków).
ZłoŜyła równieŜ wniosek o pozytywne podejście do sprawy.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 11 głosach „za”, 0-„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” przy obecności 12 radnych) podjęła Uchwałę Nr XXXIII/322/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – P.J.Kowalczyk:
- sprawa awarii na ulicy Krasińskiego – pękła tam rura wodociągowa w poprzek. Teren
zostanie posprzątany w piątek (Pan Dyrektor zobowiązał się).
- sprawa patroli Policji – Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe praktycznie Policji w Mszanie nie widać,
nie tylko w dzień ale i w nocy. My wsparcia Policji w Mieście nie widzimy- stwierdził Pan
Burmistrz, po czym zaznaczył, Ŝe większe efekty przynoszą nasze działania niŜ rozmowy
z Policją. Szereg działań Miasto samo podejmuje i rozwiązuje problemy, jak chociaŜby sprawa
prędkości na ulicy Starowiejskiej, „rozróby” na Orlenie gdzie rozmowa z Panem Uchaczem
przyniosła skutek.
- dziura na przejeździe kolejowym – rok temu byli naczelnicy z Suchej. PKP nie pozwala
doasfaltować to do torów, tylko trzeba załoŜyć płytę. Nie idzie się dogadać by podali wymiary.
- ulica Popiełuszki, ulica Kopernika na przełomie czerwca moŜe ruszymy– to drobne pieniądze,
a dają poprawę bezpieczeństwa
- os.Krakowska – droga na osiedlu – jeśli zdecydujemy, Ŝe będziemy robić drogę na osiedlu, to
będziemy robić drogę na osiedlu. Remont całości to wydatek 500tys.zł bo trzeba i chodnik
i krawęŜnik i płyty. Będziemy o tym pamiętać, a Rada zdecyduje kiedy.
- Słomka – studzienka telekomunikacyjna – jest zgłoszona sprawa do właściciela studzienki.
- sprawa brzegów Mszanki – porozmawiamy z Panem Firkiem – jakoś ucywilizujemy.
- sprawa chodniczek w kierunku Szopena – przyglądniemy się i porozmawiamy z Panem
E.Kotarbą (Firma BRUK-BUD),
- sprawa przejścia dla pieszych – tam duŜo ludzi przechodzi i będzie tam ok. 50 m od świateł.

Ad.17. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do Rady Miasta
w okresie między sesjami, tj. :
- prośba o zainteresowanie się planowanym w tym roku remontem Miejskiego Przedszkola Nr
1 – pismo Miejskiego Przedszkola nr 1; Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe Pan Burmistrz
informował dzisiaj na sesji, na jakim etapie znajduje się ta planowana inwestycja;
- prośba o pomoc w dofinansowaniu wznowienia dzieł Władysława Orkana - pismo Wójta
Gminy Niedźwiedź – pismo było przekazane na Komisję;
- doręczenie prawomocnego orzeczenia (w sprawie uchwały dot.stref płatnego parkowania) i
zwrot akt - pismo WSA w Krakowie,
- informacja o XIII edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla
osób działających na rzecz dobra innych i najlepszych organizacji prowadzących działalność
poŜytku publicznego „Kryształy Soli” - pismo przekazane na Komisję.

Ad.18. Wolne wnioski.
Radny p.B.Piątkowski – poruszył sprawę zagospodarowania dawnego terenu strzelnicy.
Jak nadmienił Radny były róŜne pomysły zagospodarowania tego terenu, m.in.: jako „Pump
Park”, siłowni: „Street Park Work”, który upadł, itd.,.
Radny P.B.Piątkowski poinformował, Ŝe był na spotkaniu małopolskiego budŜetu
obywatelskiego, gdzie pojawiła się moŜliwość dofinansowania zagospodarowania tego terenu
jako tzw. miejskiej plaŜy (strefa turystyczno-wypoczynkowa).
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Po omówieniu propozycji zwrócił się z zapytaniem: czy Państwo Radni wyraŜają zgodę na to,
Ŝeby tą plaŜę w tym miejscu zorganizować (ma być miejsce na grilla, leŜaki, 2 boiska do
siatkówki, boisko do piłki plaŜowej, itd).
Koszty w tym momencie Miasto by nie ponosiło. Wszystko jest finansowane z budŜetu
Województwa Małopolskiego.
Radny prosił o informację, czy mamy iść w tym kierunku, jeŜeli tak, to prosiłby o podpisanie
zgody pod oświadczeniem na korzystanie z tego obiektu - to oświadczenie jest potrzebne do
złoŜenia wniosku celem weryfikacji formalnej.
W dalszej części trwała dyskusja nad tą propozycją zagospodarowania terenu dawnej strzelnicy.
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, Ŝe idea jest fajna, godna wspierania, ale wyraziła niepokój,
w związku z czym poprosiła o wypowiedź Pana Sekretarza.
P.A.Róg – Sekretarz Miasta – po omówieniu projektu stwierdził, Ŝe tutaj jest potrzebna opinia
Rady na wyraŜenie zgody o uŜyczeniu terenu.
Radny P.T.Zapała,
P.B.Piątkowskiego.

P.S.Dziadkowiec

–

wyrazili

poparcie

dla

pomysłu

Radnego

Po dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wyraŜeniu zgody na
uŜyczenie nieruchomości pod projekt budŜetu obywatelskiego p.n. „Strefa turytycznowypoczynkowa przy ulicy Zielonej (teren dawnej strzelnicy)”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) pozytywnie
zaopiniowała wniosek o uŜyczenie terenu dla wnioskodawcy budŜetu obywatelskiego
Województwa Małopolskiego - projektu: „Strefa turystyczno-wypoczynkowa przy ulicy
Zielonej (teren przy strzelnicy)”.

Ad.19. Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady Pani Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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