Protokół Nr XXXIV/2017
z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
27 lipca 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. 13.30 do godz. 16.05.
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: p.K.Pazdur
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXXIV zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zaproszonych
Gości.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe porządek obrad został Radnym przesłany wraz
z materiałami na sesję, po czym przystąpiła 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.
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 zwróciła się z zapytaniem o zmiany co do
porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad to jest:

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXXIII z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi do protokołu.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad przyjęciem
protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Mszana Dolna, poddając go pod głosowanie.
Rada Miasta głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 – wstrzymujących się” i 0 –
„przeciw”) przyjęła protokół nr XXXIII/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 sprawy jakimi zajmował się od ostatniej sesji, tj:
- zakończony jest projekt kanalizacji przy ul.Spadochroniarzy w związku z czym złoŜono
wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę;
- zakończony jest projekt kanalizacji przy ulicy Kolbego, to jest od budynku nowo budowanego
Banku Spółdzielczego do Pana Szynalika i przejście popod ulicę Kolbego na stary postój. Jak
powiedział Pan Burmistrz jest to niezbyt długi odcinek kanalizacji, ale za to skomplikowany
zakres prac z uwagi na gęstą zabudowę i infrastrukturę: telekomunikacyjną, energetyczną i
kanalizacji burzowej. Szacowany koszt wg wartości kosztorysowej wynosi ok. 200 tys.zł.
- w trakcie realizacji jest projekt kanalizacji ulicy Ogrodowej – jest to fragment od chłodni Pana
Cichańskiego w kierunku Foksala, aŜ do skrzyŜowania z drogą koło Pana Kraski. Ta część
budynków została kiedyś pominięta przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
- przyznano środki na budowę chodnika przy ulicy Słomka. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe prace
przy budowie chodnika powinny ruszyć z początkiem września.
- w trakcie opracowania są drogi na Pańskim.
- sprawa projektu sali na stadionie – realizowana jest terminowo. Pan Burmistrz poinformował,
Ŝe pomieszczenia dla Klubu Sportowego planuje się przenieść do podziemi (do piwnic), bo nie
ma potrzeby aby natryski były na poziomie zerowym.
- ulica Orkana – chodnik – realizowany jest terminowo.
- ogłoszony został przetarg na termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich nr 1. Do pierwszego
przetargu nie zgłosiła się Ŝadna firma. Ogłoszony został drugi przetarg.
- zostały zakończone drobne remonty (prace elektryczne, podsadzka, malowanie) w Zespole
Szkół Miejskich nr 2. Do wykonania pozostaje jeszcze pewna część robót na parterze
(wymiana instalacji i oświetlenia łącznie z wymianą drzwi). Ich koszt to ok. 100 tys.zł.
- odbyło się spotkanie z Panem Starostą w sprawie przeniesienia Przedszkola do Zespołu Szkół
nr 1 przy ulicy Matejki. Przeniesienie (przejście do Zespołu Szkół) odbędzie się dopiero wtedy
jak zostanie ogłoszony przetarg na budowę klatki schodowej przy Przedszkolu przy ulicy
Leśnej. Jak poinformował Pan Burmistrz, w tej chwili trwają jeszcze uzupełnienia
dokumentacji.
- spotkanie w sprawie uŜyczenia obiektu dotychczas uŜytkowanego dla SP ZOZ na okres
najbliŜszych dwóch lat. Pan Dyrektor SP ZOZ zobowiązał się partycypować w kosztach
inwestycji w tym obiekcie na poszerzenie gabinetów czy poczekalni do kwoty 700 tys.zł.
Stosowne porozumienie w tej materii zostanie przygotowane.
- sprawa samowoli budowlanej dotycząca reklamy świetlnej/pulsującej na skrzyŜowaniu ulicy
Orkana i ul.Piłsudskiego. W tej sprawie jest decyzja- nakaz rozbiórki Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Od decyzji wpłynęło odwołanie.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe sprawa była szczegółowo omawiana na Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta. Pan Burmistrz poinformował równieŜ, Ŝe została rozwiązana umowa z Panią
A.Gizą-Wilk na dzierŜawę gruntu pod tym obiektem, na którym jest nielegalnie zamontowana
reklama.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Prezesa Zarządu Fundacji Aktywizacja w sprawie
uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne
korzyści” dotyczącego szkoleń – edukacji cyfrowej dla mieszkańców. Pismo stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.
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Pani A.Orzeł – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej - na wstępie
podziękowała Panu Burmistrzowi za to, Ŝe Miasto przystąpiło do tego projektu. Dzięki temu
Miasto otrzymało dofinansowanie na przeszkolenie 165 osób z terenu Miasta Mszana Dolna,
z czego 143 osoby będą przeszkolone w systemie stacjonarnym, a reszta w formie elearningowej.
Po omówieniu programu Pani A.Orzeł zwróciła się z prośbą o zgłaszanie osób do udziału w tym
projekcie.

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radna J.Flig – w imieniu mieszkańców ul.Leśnej, którzy mieszkają pod lasem zwróciła się
o zamontowanie lustra k/ Państwa Nawieśniaków (tamto lustro uległo zniszczeniu).
Radna zwróciła się równieŜ z prośbą posprzątanie chodnika przed Ośrodkiem Zdrowia, który
został porośnięty trawą.
Radny J.Szynalik – nadmienił, Ŝe zwracał się do Zakładu Gospodarki Komunalnej „o
spryskanie” trawy po chodnikach (rejon ul.Krasińskiego).
Radny odniósł się równieŜ do sprawy przeniesienia KS Turbacz do podziemi uznając to za
nietakt i niewłaściwą decyzję.
Radna A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady - zwróciła się z prośbą o skoszenie trawy, która nie
była jeszcze koszona od początku roku. Jedno miejsce jest przy wjeździe na nowy łącznik po
lewej stronie, a drugie przy ostatnim wjeździe pod blok 89a wzdłuŜ siatki.
Kolejna sprawa przedstawiona przez P.A.Sasal w związku ze zgłoszeniem kupców
korzystających z placu targowego i od rodzica z dziećmi korzystającego z placu zabaw dotyczyła
nieczynnego w ciągu dnia WC.
Radny Jan StoŜek – zwrócił się w sprawie naprawy drogi do os.Warwasy (po ulewach droga
została wypłukana). Radny (w imieniu sąsiada) zwrócił się równieŜ z zapytaniem w sprawie
przekopu, czy będzie wykonywany.
Radna S.Dziadkowiec – zwróciła się z prośbą o wykoszenie zjazdu z głównej drogi w kierunku
Zagórzanki, bo nie ma widoczności przy wyjeździe.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone w punkcie 17 dzisiejszego porządku obrad.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
zwróciła się do Dyrektora SP ZOZ o zabranie głosu.
Pan W.Siwiec – Dyrektor SP ZOZ w Mszanie Dolnej – przedstawił, Ŝe zmiany w Statucie są
wynikiem uwag Wydziału Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w projekcie
uchwały zostały uwzględnione te uwagi. Uwagi zostały równieŜ krótko przedstawione przez
Dyrektora SP ZOZ.
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Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady zwróciła się o wskazanie stanowiska
Komisji.
Pani S.Dziadkowiec – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki UzaleŜnień i Spraw
Socjalnych – przedstawiła, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały. Po jego odczytaniu przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady zwróciła się z
zapytaniem: „czy są jakieś pytania co do tego projektu uchwały?”
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/323/2017 w sprawie zmiany Statutu
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich
pobierania.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
zwróciła się do Pani Kierownik MOPS o zabranie głosu.
Pani S.Kogut – Kierownik MOPS w Mszanie Dolnej – przedstawiła, Ŝe taka uchwała istnieje
z 9.07.2007 roku, natomiast ta uchwała wprowadza zmiany głównie w tabeli odpłatności za
usługi opiekuńcze ponoszone przez świadczeniobiorców, co było szczegółowo omawiane na
Komisji.
Pani S.Dziadkowiec – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki UzaleŜnień i Spraw
Socjalnych – przedstawiła stanowisko Komisji. Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną
opinię.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
Wobec ich braku i zgody Radnych, by nie odczytywać projektu uchwały, Przewodnicząca obrad
przystąpiła do głosowania, poddając projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/324/2017 w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad.8. 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 2017r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pani Przewodniczącej Komisji Oświaty o zabranie głosu
i przedstawienie stanowiska Komisji i wskazanie zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.
Pani J.Flig – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta – przedstawiła, Ŝe zmiana
w stosunku do poprzedniej uchwały polega na dopisaniu jednej specjalności na którą moŜna
uzyskać dofinansowanie. Było to na prośbę Pani Dyrektor ZSM nr 2. Taka potrzeba wynikła ze
względu na wprowadzaną reformę. Istnieje potrzeba, Ŝeby nauczyciel przyrody/geografii
przekwalifikował się w zakresie nauczania biologii.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o zadawanie
pytań.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zaproponowała, Ŝeby nie odczytywać całej treści
tej uchwały, gdyŜ znajduje się ona w materiałach. Wobec zgody Radnych, Przewodnicząca Rady
przystąpiła do głosowania poddając projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/325/2017 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 2017r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania Taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pana Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska o
zabranie głosu i przedstawienie stanowiska Komisji.
Pan J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta – przedstawił, Ŝe
Komisja wyraziła pozytywną opinię.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem: „czy
są pytania co do tego projektu?”.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0 –„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/326/2017 w sprawie przedłuŜenia
czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 października
2017r. do 30 września 2018r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady Miasta – p.A.Modrzejewska-Potaczek zwróciła się do Pani Skarbnik
o zabranie głosu.
p.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 1.000,00zł.
wg załącznika nr 1 do uchwały.
Zwiększa się równieŜ wydatki budŜetu miasta o kwotę 1.000,00zł. 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 o zadawanie pytań.
Pani A.Sasal – zwróciła się z zapytaniem o kwotę 20 tys.zł w dziale 926 pytając, czy to jest na
zmianę projektu (dot.stadion, bieŜnia). Czy jakieś zmiany wystąpiły w tym projekcie – zapytała
Pani A.Sasal.
Pan A.Róg – Sekretarz Miasta – wyjaśnił, Ŝe projekt został wykonany w poprzedniej kadencji,
ale nie miał pozwolenia na budowę oraz innych dokumentów i naleŜy go dostosować do
obowiązujących przepisów (wymogów/wytycznych). Trzeba zatem od nowa zlecić mapę do
celów projektowych (tamta jest nieaktualna). Ponadto złoŜony został teŜ wniosek o dotację do
Ministerstwa Sportu.
Wobec braku innych pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska
Komisji BudŜetowej.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe Komisja na
posiedzeniu w dniu 26 lipca br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie zmian
w budŜecie miasta oraz projekt w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o
odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie
dochodów i wydatków.
Po odczytaniu projektu przez P.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów –„za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/327/2017 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2017-2025.
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o zreferowanie tematu.
Pani Skarbnik Miasta poinformowała, Ŝe uchwała ta jest pochodną uchwały w sprawie zmian w
budŜecie omawianej wcześniej, po czym przedstawiła zmiany w WPF zgodnie z objaśnieniem,
załączonym do projektu uchwały.
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Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Pytań nie zgłoszono, natomiast Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe stanowisko Komisji było
juŜ przedstawione (w poprzednim punkcie porządku obrad) w związku z czym 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 (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/328/2017 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
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:

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości w celu
urządzenia drogi dojazdowej do działek połoŜonych przy ulicy Zakopiańskiej.
Po przerwie na sali znajdowało się 13 Radnych (nieobecny p.T.Zapała).
Przewodnicząca obrad zwróciła się o przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Pan B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – poinformował, Ŝe Komisja wyraziła pozytywną opinię.
Po przedstawieniu opinii Komisji, 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 (13 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/329/2017 w sprawie wyraŜenia zgody
na zamianę nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (działek
połoŜonych w obrębie Zarabie).
Przewodnicząca obrad zwróciła się o przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Pan B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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W trakcie przedstawiania opinii Komisji na salę wszedł radny Pan T.Zapała.
Od tej chwili na sali znajdowało się 14 radnych.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z zapytaniem: „czy są
pytania co do tego projektu”?
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/330/2017 w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.

Ad.14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (działek
połoŜonych w obrębie Śródmieście).
Pan B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań co do
tego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń i pytań oraz zgody radnych na to, aby nie odczytywać projektu uchwały
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/331/2017 w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.15.
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (działki ewid. 4702/2)
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna .
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pana Burmistrza o zabranie głosu.
Pan J.Kowalczyk – Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jest to działka połoŜona między działką
sprzedaną Pani Węglarz a budynkiem Pani Bijatowskiej, która dzierŜawiła ten grunt od Miasta.
Umowa kończy się z końcem roku to jest 31 grudnia 2017r.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań co do tego projektu uchwały.
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad zwróciła się o przedstawienie stanowiska Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Pan B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/332/2017 w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/248/2016 z dnia 30.11.2016r.
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pana Burmistrza o zabranie głosu.
Pan J.Kowalczyk – Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jest to działka poza budynkiem Meblometu i
budynkiem Pana Kubika. Działka była podzielona z przeznaczeniem na poszerzenie skrętu na
drodze, część jest do zbycia.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, zwróciła się z prośbą o wskazanie opinii Komisji.
Pan B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – poinformował, Ŝe Komisja wyraziła pozytywną opinię.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca obrad poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie tekstu projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/333/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/248/2017 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – Pan Józef Kowalczyk:
− sprawa lustra na ul.Leśnej k/Państwa Nawieśniaków – nikt do tej pory nie zgłaszał,
sprawę trzeba załatwić.
− sprawy koszenia, pryskania trawy na chodnikach – damy dyspozycję, Ŝeby to zrobić.
− sprawa wykoszenia trawy (bloki) – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe mówił Panu
Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Orkana, Ŝe nie widzi problemu, Ŝeby konserwator
pół godziny na m-c poświęcił, Ŝeby skosić trawę. Pan Burmistrz określił to jako
wygodnictwo, po czym odpowiedział, Ŝe wyda dyspozycję Zakładowi Gospodarki
Komunalnej, Ŝeby skosić trawę koło spółdzielni mieszkaniowej.
− sprawa WC – pan Burmistrz podkreślił, Ŝe wc 24 godziny na dobę nie będzie czynne, bo
osoba jest zatrudniona na 8 godzin i 8 godzin wc jest czynne, nawet w soboty.
− Droga do Warwasa – koło płyt trzeba obsypać.
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− przekop (ul.Spadochroniarzy)– Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe rozmawiał z Panem
T.Dul – Dyrektorem ZGK i nie wie dlaczego nie zrobiony jest przekop, dodał, Ŝe jak Pan
Dyrektor wróci z urlopu to z Nim porozmawia.
− prośba o skoszenie trawy ul.Zarabie – jest to droga powiatowa, ale skosimy trawę;
− sprawa pomieszczeń dla KS Turbacz – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe nie wszystkie
pomieszczenia będą w piwnicy. Piwnice zaadaptowane zostały na prysznice, natryski,
szatnie.
Ad.18. 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. :
− raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Mszanie Dolnej za rok 2016 od
Pana Dyrektora SP ZOZ-u – skierowano do Komisji;
− pismo o przesłanie dokumentów w związku z analizą zgodności z prawem Uchwały nr
XXX/285/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dn.20.03.2017r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – pismo od Prokuratora Rejonowego w
Limanowej – udzielono odpowiedzi.
− Apel nr 1/2017 w sprawie przystąpienia do budowy obwodnicy Miasta Limanowa –
prośba o podjęcie podobnych działań przez rady gmin powiatu limanowskiego – pismo
od Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa; przekazano na Komisję Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej;
− pismo PTTK o/Rabka w sprawie dofinansowania organizacji 64 MłodzieŜowego Zlotu
Turystycznego - pismo skierowano na Komisję BudŜetową;
− pismo z Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie dotyczące zajęcia ostatecznego stanowiska w kwestii postanowienia
dotyczącego śliskości chodników zawartego w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Mszana Dolna – udzielono pisemnej odpowiedzi;
− pismo Kierownika SP ZOZ dotyczące ustosunkowania do uwag nadzoru prawnego
Urzędu Wojewódzkiego do Statutu SP ZOZ, przedłoŜenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Statutu SP ZOZ – skierowano na Komisję, dzisiaj było to procedowane;
− pismo WSA w Krakowie w sprawie doręczenia odpisu wyroku WSA w sprawie uchwały
nr XXVII/257/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przekazano na
Komisję BudŜetową;
− pismo MOPS w Mszanie Dolnej – prośba o wniesienie projektu uchwały w sprawie zasad
przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych do programu posiedzenia Komisji –
skierowano na Komisję Zdrowia;
− wniosek Pani Adwokat Karoliny Szews Nowy Targ o podjęcie negocjacji oraz zlecenie
kontroli w przedmiocie wypowiedzenia umowy dzierŜawy gruntu przy ul.Orkana –
skierowano na Komisję Rewizyjną;
− pismo z Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej w sprawie przedłoŜenia projektu
uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna;
− wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej w sprawie przedłuŜenia
czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – skierowano na
Komisję Ochrony Środowiska, dzisiaj było to przedmiotem sesji;
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− pismo ROPS w Krakowie w spr. przesłania skanu pisma Prezesa Rady Ministrów w
sprawie zwrócenia uwagi na potrzeby repatriantów z Kazachstanu lub innych terenów
byłego ZSRR.
− pismo Burmistrza Miasta do wiadomości Rady Miasta – dotyczy pomiarów prędkości na
ulicy Krakowskiej;
− pismo Prokuratora Rejonowego w Limanowej w sprawie przesłania odpisów uchwał
Rady z zakresu prawa miejscowego podjętych w okresie od 1.11.2016r. do 30.06.2017r.
oraz dokumentów związanych z ich procedowaniem;
− prośba o informację o podejmowaniu przez radę uchwały udzielającej upowaŜnienia do
załatwiania spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiotom
zewnętrznym – pismo Prokuratora Rejonowego w Limanowej.

Ad.19. Wolne wnioski.
p.A.Róg – Sekretarz Miasta – w kwestii dostosowania stadionu lekkoatletycznego do wymogów
wyjaśnił, Ŝe polega to na tym, Ŝe muszą być dostępne szatnie dla kobiet, męŜczyzn i osób
niepełnosprawnych i na dole w piwnicach takie pomieszczenia będą zrobione.
Pan Sekretarz Miasta poinformował równieŜ o moŜliwości składania wniosków na instalacje
OZE (fotowoltaikę, solary, pompy ciepła). Miasto zbiera ankiety – chętnych. Sekretarz Miasta
omówił takŜe ogólne załoŜenia programu.
Radna p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – przekazała podziękowania za pomoc przy
organizacji Dni Mszany Dolnej.
Przewodnicząca Rady – równieŜ podziękowała tym, którzy zaangaŜowali się w organizację Dni
Mszany Dolnej. Nadmieniła równieŜ, Ŝe zbliŜa się II okres zasiłkowy programu 500+
i w związku z tym naleŜy składać nowe wnioski.

Ad.20. Zamknięcie obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
zamknęła obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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