Protokół Nr XXXV/2017
z XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
17 sierpnia 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. 15.50.
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.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXXV 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.
Następnie Przewodnicząca Rady wraz z Panem Burmistrzem i Wiceprzewodniczącą Rady w
imieniu Radnych i mieszkańców Miasta poŜegnała odchodzącego z Parafii Św. Michała
Archanioła w Mszanie Dolnej Ks. Rafała Piórkowskiego oraz złoŜyła podziękowania odczytując
list skierowany do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego - Metropolity Krakowskiego, w którym
wyraŜono wdzięczność za ogrom pracy jaką wykonywał ksiądz Rafał przez 6 lat posługi
kapłańskiej w Parafii Św. Michała Archanioła. Poza pracą duszpasterską angaŜował się w Ŝycie
społeczne Miasta. Szczególne dokonania i zasługi ks. Rafała, podkreślono w dziedzinie kultury.
Po poŜegnaniu Ks.Rafała, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad, tj.
odczytania porządku obrad, 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.
Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Rada Miasta chciałaby
uczcić 75 rocznicę zagłady śydów w ten sposób, by po obradach sesji udać się na groby aby
złoŜyć kwiaty i zapalić znicze, a pod koniec sesji minutą ciszy wspomnieć i uczcić to tragiczne
wydarzenie.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o zmiany co do porządku obrad, po czym
złoŜyła wniosek, aby w punkcie 1a wprowadzić punkt dotyczący przyjęcia protokołu nr
XXXIV/2017 z zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi
quorum uprawniające Radę do podejmowania wiąŜących uchwał i wprowadzania zmian w
porządku obrad.

1

Po stwierdzeniu quorum Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie swój wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad punktu 1a w brzmieniu: „Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji
Rady Miasta Mszana Dolna”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła wniosek
Przewodniczącej Rady o wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia
protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta - jako punkt 1a.
Wobec braku innych zgłoszeń co do zmiany porządku obrad, Przewodnicząca Rady przystąpiła
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad to jest:

Ad.1a. Przyjęcie protokołu nr XXXIV z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół z XXXIV 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, poprawki do protokołu.
Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu
nr XXXIV/2017 z XXXIV sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 – wstrzymujących się” i 0
– „przeciw”) przyjęła protokół nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – Pan Józef Kowalczyk – przedstawił sprawy jakimi zajmował się od ostatniej
sesji, tj:
- sprawa kontynuowania projektu i przygotowania dokumentacji pod Miejski Ośrodek Kultury.
Wizualizacja architektoniczna tego obiektu została wyświetlona na wyświetlaczu. Została ona
równieŜ przedstawiona Radnym w formie wydruku w wersji papierowej.
- przygotowanie dokumentacji projektowej pod drogi na Pańskim – chodzi o ulicę J.Stachury.
ulicę Marka w kierunku targowicy.
- uzgodnienie i dokończenie projektu dokumentacji na remont Przedszkola przy ulicy Leśnej.
- prowadzenie prac przygotowawczych dot. zlokalizowania działki pod wieŜę widokową na
górze Lubogoszcz oraz rozpoczęcie prac związanych z nabyciem tej działki.
- Pan Burmistrz poinformował, Ŝe Miasto otrzymało promesę z MSWiA na naprawę
uszkodzonej drogi w kierunku dr Pana Malca (100tys.zł) oraz promesę na drogę do pól –
ul.Zarabie.
- sprawa przetargu na termomodernizację ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej – odbyły się dwa
przetargi i obydwa zostały uniewaŜnione. W przyszłym tygodniu odbędzie się trzeci przetarg.
- chodnik na Słomce – ma być rozpoczęty na przełomie sierpnia i września. Termin realizacji tej
inwestycji jest do końca listopada.
- angaŜowanie się w sprawę przygotowania przetargu na wykonanie ronda na Gronoszowej.
Przetarg będzie ogłoszony w najbliŜszych dniach przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
- gotowa jest dokumentacja na kanalizację ulicy Spadochroniarzy. W przyszłym tygodniu będzie
pozwolenie na budowę. Kolejny etap to ogłoszenie przetargu.
Przy tej okazji Pan Burmistrz poinformował, Ŝe z Panem R.Duchnikiem – Prezesem Spółki
„Górna Raba” podpisana została umowa wstępna w sprawie realizacji tej inwestycji. Termin
zakończenia kanalizacji na ulicy Spadochroniarzy określono do 30 czerwca 2018 roku.
W drugim etapie będzie realizowana kanalizacja na ulicy Słonecznej.
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- na ukończeniu jest projekt kanalizacji części ulicy Mroza; podobnie jest z ulicą Ogrodową i
Kolbego, gdzie niebawem będzie pozwolenie na budowę. Przy tym temacie Pan Burmistrz
wspomniał o problemie z przejściem z kanalizacją aŜ do działki Pana Ormana.
- prowadzone były prace remontowe w szkołach – głównie w Zespole Szkół Miejskich nr 2,
gdzie wykonano remont instalacji elektrycznej i wymianę posadzek. Prace potrwają jeszcze do
końca miesiąca.
- udział w rozbiórce pustostanu przy ul.Zakopiańskiej przy skrzyŜowaniu na Rabkę - część
dachu wysunęła się w kierunku chodnika. W związku z tym, Komendant PSP podjął decyzję
o rozbiórce dachu.
- udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, które odbywały się w tym okresie.

Ad.3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Brak

Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny B.Surówka – w imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Orkana przy
ul.Starowiejskiej zwrócił się z prośbą o zainstalowanie 4 lamp oświetleniowych na terenie
bloków.
Radny J.Szynalik – zgłosił sprawę studzienki kanalizacyjnej na ulicy Starowiejskiej n-pko
Państwa Adamczyków – ruszającej się pokrywy. Jak poinformował Radny, Zakład Gospodarki
Komunalnej zajął się juŜ tą sprawą.
Radna A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady - zwróciła się z prośbą o pomalowanie dwóch
przejść dla pieszych na ul.Krakowskiej (przejście do Silli) – przejścia są niewidoczne, a jest to
niebezpieczne miejsce – uzasadniła Pani Agnieszka Sasal. Druga sprawa poruszona przez Panią
A.Sasal dotyczyła prośby o postawienie kosza przy zatoczce koło Silli.
Radny Tadeusz Zapała – w imieniu mieszkańców ulicy Piłsudskiego kilku domów (P.Świerk,
P.Kubik, P.StoŜek, itd.) zwrócił się z prośbą o podłączenie do kanalizacji.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone w punkcie 13 dzisiejszego porządku obrad.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich
Nr 1 w Mszanie Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
nadmieniła, Ŝe sprawa jest oczywista i wiąŜe się z kwestią dostosowań proceduralnych w
szkołach związanych z reformą oświatową.
Następnie zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do tego projektu uchwały?”
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały i
wskazanie opinii Komisji Oświaty.
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Pani J.Flig – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – przedstawiła, Ŝe w tym przypadku
niepotrzebna jest opinia Komisji, bo przepisy prawa obligują do podjęcia takiej uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXV/334/2017 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie
Dolnej oraz zmian aktu załoŜycielskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do tego projektu uchwały?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania,
poddając projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXV/335/2017 w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej oraz zmiany aktu załoŜycielskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7. 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 nadmieniła, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do tego projektu uchwały?”
Wobec braku pytań i zgłoszeń, 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 (15 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXV/336/2017 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 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały wraz z regulaminem znajduje się w
materiałach, po czym zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do tego projektu uchwały?”
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Radny R.Sitkowski – zgłosił wątpliwości do zapisu w §10 ust.1 regulaminu, który określa
wysokość stypendium. Wątpliwość Radnego budzi to, Ŝe uczeń otrzyma stypendium w
wysokości np. 100% kwoty bazowej przy miesięcznej wysokości dochodu 150 zł na osobę w
rodzinie ucznia, natomiast uczeń którego w rodzinie dochód na osobę wynosi 151 zł otrzyma
160% kwoty bazowej.
Wyjaśnienia do wątpliwości Radnego Pana R.Sitkowskiego udzieliła Pani Skarbnik,
Przewodnicząca Rady jak równieŜ Sekretarz Miasta którzy podkreślili to, Ŝe brana jest tutaj pod
uwagę równieŜ sytuacja rodzinna ucznia.
Po wyjaśnieniu i wobec braku innych zgłoszeń, 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 (15 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0 –„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXV/337/2017 w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upowaŜnienia Kierownikowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do prowadzenia postępowania w sprawach
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do tego projektu uchwały?”
Burmistrz Miasta – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, a mianowicie, aby w § 1 projektu
uchwały nie wskazywać osobowo Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do
autopoprawki?”
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały
z uwzględnieniem autopoprawki.
Po odczytaniu projektu przez P.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów –„za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXV/338/2017 w sprawie udzielenia
upowaŜnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do
prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna ( dz. ew. nr 8882/2).
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały oraz mapka znajduje się w materiałach, po
czym zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do tego projektu uchwały?”
Radny Pan S.Antosz – zwrócił się z zapytaniem: „Czy ta działka jest wystawiona na sprzedaŜ z
urzędu, czy na konkretny wniosek osoby, która chce kupić tą działkę”, po czym zaznaczył, Ŝe w
poprzedniej kadencji była batalia o tą działkę. Działka ta jest alternatywą na dojazd. SprzedaŜ jej
zamknie dojazd do pól, do lasu. W tamtej kadencji zostało to wycofane.
Radny p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – poinformował, Ŝe Komisja przy rozpatrywaniu wniosku nie miała
takiej wiedzy.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady zaproponowała dwie moŜliwości:
1) aby zrobić przerwę i poprosić o wyjaśnienie p.C.Michałek – geodezja,
2) przełoŜyć projekt uchwały do pracy Komisji i ewentualnie na następną sesję.
Radni wyrazili zdanie by projekt uchwały przełoŜyć jeszcze raz do procedowania przez Komisję
i ewentualnie na kolejną sesję.
W związku z powyŜszym Przewodnicząca Rady poddała wybraną propozycję Radnych pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”)
propozycję/wniosek o przełoŜeniu projektu uchwały do procedowania przez Komisję.

przyjęła

Burmistrz Miasta - wyjaśnił jeszcze, Ŝe składając wniosek o sprzedaŜ ma na uwadze to, Ŝeby nie
było podstaw do zasiedzenia pewnych działek.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (grunt za
Meblometem dz. ew. nr 10262, droga).
Burmistrz Miasta - przedstawił, Ŝe jest to działka za Meblometem, darowizna od Spółdzielni
Pracy Meblomet. Jest to w tej części, gdzie w przyszłości planowane jest urządzenie połączenia
drogi - ul.Ogrodowej z ulicą Orkana. W tej chwili jest to na poszerzenie istniejącej drogi poza
Meblomet.
Po przedstawieniu tematu, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
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 (15 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXV/339/2017 w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
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Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu
nieruchomości Miasta Mszana Dolna ( dz. ew. nr 7287 – Kasinka Mała).
Jak przedstawił Pan Burmistrz Miasta – działka jest na terenie Kasinki Małej na jednym ze
szczytów góry Lubogoszcz. Nabycie działki jest związane z przeznaczeniem jej pod budowę
wieŜy widokowej.
Pytania:
Radny J.StoŜek – nabywamy działkę na terenie Gminy Mszana Dolna, czyli Miasto powiększy
swój obszar – czy to jest zgodne z prawem?
Pan Sekretarz wyjaśnił, Ŝe Miasto moŜe kupić działkę na terenie Gminy Mszana Dolna. Miasto
będzie tylko właścicielem tej działki.
Wobec braku innych zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu przez P.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXV/340/2017 w sprawie wyraŜenia zgody
na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min przerwy.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady, przystępując do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad, tj:

Ad.13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – Pan Józef Kowalczyk:
− sprawa zamontowania lamp oświetleniowych na terenie bloków – Pan Burmistrz
poinformował, Ŝe przeprowadzi rozeznanie, czy na terenie nie będącym własnością Miasta
moŜna wykonać taką inwestycję.
− sprawa przejścia i kosze – ul.Krakowska – Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe pewnie to
opóźnienie wynika z tego, Ŝe miał być remont drogi od Lubnia aŜ do ZabrzeŜy.
Poinformował, Ŝe poprosi o pomalowanie tych przejść, bo miejsce jest niebezpieczne. JeŜeli
chodzi o uzupełnienie koszy, to na pewno będzie to zrobione.
− kanalizacja od Pana Gocała do apteki – z tyłu. Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest pilna
potrzeba podłączenia do kanalizacji, ale jest problem z przejściem. Powiedział, Ŝe przy
budowie kanalizacji na ulicy Spadochroniarzy podejmie rozmowę z Wykonawcą, który
będzie miał sprzęt do zrobienia przewiertu popod rzekę.
Na koniec Pan Burmistrz poinformował, Ŝe przez najbliŜsze trzy soboty prowadzona będzie
sprzedaŜ uŜywanych ksiąŜek na placu targowym – bez opłaty targowej.
Ad.14. 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. :
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− pismo P.P.Kolar o sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym części działki ewid.4702/2 –
przekazano na Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej,
− pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Prawnego i Nadzoru
dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie
legalności uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27.07.2017r.
dotyczącej dofinansowania dokształcania nauczycieli.
− zawiadomienie o zakończeniu postępowania nadzorczego w spr. uchwały nr
XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20.03.2017r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna - pismo Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Prawnego i Nadzoru.
− pismo Komisariatu Policji dot. prośby o wyraŜenie zgody na nieodpłatne uŜyczenie (na
dotychczasowych warunkach) pomieszczenia zajmowanego przez Komendanta Policji
w Mszanie Dolnej.
− pismo Pani A.Orman do wiadomości Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady tj.
wniosek o rozszerzenie projektu budowlanego instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej oraz zwrócenie się do Starosty Limanowskiego o ograniczenie korzystania
z nieruchomości poprzez wydanie zezwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociągowej.
− pismo – apel o upamiętnienie miejsca w którym była mszańska synagoga, stosowną
tablicą pamiątkową. Pismo zostało odczytane przez Przewodniczącą Rady.
W dalszej kolejności Rada Miasta w związku z 75 rocznicą pogromu śydów minutą ciszy
uczciła pamięć zamordowanych śydów.
Przewodnicząca Rady zaprosiła równieŜ do uczestniczenia po obradach sesji w złoŜeniu
kwiatów i zapaleniu zniczy na grobach zamordowanych śydów.

Ad.15. Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady – podziękowała tym Radnym, którzy włączyli się i uczestniczyli
w obchodach uroczystości zarówno tych na Glisnem jak i uroczystościach związanych z 75
rocznicą śmierci ks.Stabrawy.
Przewodnicząca Rady przekazała równieŜ zaproszenia na:
1) zakończenie akcji Odkryj Beskid Wyspowy
2) imprezę p.n.„Podkóweczka” – prosiła o włączenie się i uczestniczenie w imprezie.
3) obchody rocznicy strajku chłopskiego - 27.08.br w Kasince Małej
4) zaproszenie na doŜynki Województwa Małopolskiego – 27.08.2017r.
Radny p.B.Surówka – zwrócił się z prośbą, aby na stronie internetowej Miasta ukazała się
wizualizacja sali MOK.

Ad.16. Zamknięcie obrad XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
zamknęła obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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