Protokół Nr XXXVI/2017
z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
25 września 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. 16.55.
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.J.Matoga
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXXVI 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.
Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe na sali znajduje się 14
Radnych, co stanowi quorum uprawniające Radę do podejmowania wiąŜących uchwał
i wprowadzania zmian w porządku obrad.
Po stwierdzeniu quorum Przewodnicząca Rady zwróciła się o zgłaszanie zmian w porządku
obrad.
Burmistrz Miasta – Pan J.Kowalczyk – poinformował, Ŝe Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił
się do wszystkich Gmin w Powiecie, aby podjąć rezolucję do Pani Premier w sprawie budowy
obwodnicy Miasta Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28.
W związku z powyŜszym Pan Burmistrz zwrócił się o wprowadzenie tego punktu do porządku
obrad.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Pana Burmistrza pod głosowanie, sugerując aby ująć go
jako punkt 13a porządku obrad (czyli przed punktem 13).
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęła wniosek
Burmistrza Miasta o wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia rezolucji
w sprawie przystąpienia do budowy obwodnicy Miasta Limanowa w ciągu drogi krajowej DK
28 - jako punkt 13a.
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W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Pani Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do
porządku obrad uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie objęcia
mieszkańców Gminy Miasto Mszana Dolna usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonymi umysłowo,
funkcjonujący na terenie Gminy Raciechowice.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe kaŜdy Radny otrzymał projekt uchwały, po czym poddała
pod głosowanie jego wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 6a (po punkcie 5).
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Miasto Mszana Dolna
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz upośledzonymi umysłowo, funkcjonujący na terenie Gminy Raciechowice jako punkt 6a.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się o zgłaszanie wniosków co do zmiany porządku
obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad to jest:

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXXV z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół z XXXV sesji Rady Miasta był wyłoŜony do
wglądu w Biurze Rady Miasta oraz przesłany Radnym drogą e-mailową.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokołu. Radni nie wnieśli
Ŝadnych uwag.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu
nr XXXV/2017 z XXXV sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 – wstrzymujących się” i 0
– „przeciw”) przyjęła protokół nr XXXV/2017 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – Pan Józef Kowalczyk – przedstawił sprawy jakimi zajmował się od ostatniej
sesji, tj:
- rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 – jak
poinformował Pan Burmistrz oprócz termomodernizacji będzie wymiana kaloryferów,
wymiana pieców gazowych, które mają prawie 20 lat, a takŜe wymiana oświetlenia w salach
lekcyjnych. Realizacja tego zadania jest dość uciąŜliwa poniewaŜ szkoła jest czynna, przetarg
został rozstrzygnięty bardzo późno, bo nie było wykonawców.
- zakończono budowę chodnika wraz z odwodnieniem na ul.Orkana.
- rozpoczęto budowę chodnika na Słomce. Do końca listopada chodnik z kanalizacją burzową
zostanie zrealizowany.
- wybrany został wykonawca na budowę drogi rolniczej na Zarabiu - wykonawcą będzie
p.E.Kotarba.
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- wykonano umocnienie drogi dojazdowej do Zagórzanki, zachodzi jeszcze potrzeba
zabezpieczenia wjazdu z drogi powiatowej (jest popękany asfalt i zaczęła osuwać się ziemia);
- odbyło się dwukrotne spotkanie w sprawie odbudowy drogi przy ulicy Leśnej w kierunku Pana
dr Malca. Jak poinformował Pan Burmistrz, aby zrobić właściwe odwodnienie trzeba nabyć
część gruntu. Koszt realizacji tego zadania to 250-300tys.zł: 100 tys.zł – to promesa, natomiast
reszta zostanie pokryta ze środków własnych.
- Pan Burmistrz poinformował równieŜ o szkodach powodziowych, które wystąpiły w wyniku
intensywnych opadów deszczu. Najwięcej szkód odnotowano na wspomnianej wyŜej ulicy
Leśnej oraz na Pańskim.
- w miesiącu październiku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie ulicy J.Stachury.
- w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Festiwal Zespołów Regionalnych w ramach akcji
„Odkryj Beskid Wyspowy”. Ze względu na warunki pogodowe festiwal odbył się na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.
- Pan Burmistrz poinformował równieŜ o piśmie informującym o otrzymaniu z Ministerstwa
Sportu i Turystyki środków finansowych na modernizację stadionu w kwocie 900 tys.zł (co
stanowi 50% wartości kosztorysowej zadania) do wykorzystania w trzech transzach. Prace
rozpoczną się w przyszłym roku na wiosnę. Jak przedstawił Pan Burmistrz, w tym temacie
podjęto równieŜ rozmowy z władzami Starostwa Powiatowego w Limanowej w sprawie
udzielenia wsparcia finansowego.

Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
p.F.Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – na wstępie zapewnił, Ŝe
będzie wspierał w Powiecie wniosek Miasta o przyznanie środków finansowych na modernizację
stadionu.
W dalszej części swego wystąpienia Pan F.Dziedzina poinformował o reorganizacji Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego znajdującego się w Urzędzie Gminy
przy ul. Spadochroniarzy polegającej na przeniesieniu tego Wydziału do Limanowej.
W Mszanie Dolnej natomiast, w kaŜdy wtorek dyŜur będzie pełnić pracownik Wydziału
Geodezji, który ma przyjmować wnioski i wydawać wypisy.
Jak uzasadniał Pan F.Dziedzina, Wydział Geodezji w Mszanie Dolnej nie obsługiwał petentów
w pełnym wymiarze ze względu na brak pełnej dokumentacji źródłowej i niektóre sprawy
z zakresu działania tego wydziału i tak trzeba było załatwiać w Limanowej.
Informację w tym temacie udzielił równieŜ Pan Antoni Róg – Sekretarz Miasta, a zarazem
Radny Powiatowy który poinformował, Ŝe w związku z dostępem do geodezyjnych map
cyfrowych utrzymywanie Wydziału Geodezji było nieefektowne. Ponadto nie wszystkie sprawy
moŜna było załatwić w Mszanie D. (wypis moŜna było uzyskać natomiast wyrys juŜ nie).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radna S.Dziadkowiec – złoŜyła podziękowania za wykonanie umocnienia na Zarabiu.
Radny J.StoŜek – zwrócił się z zapytaniami:
1) co z PSZOK-iem, na jakim etapie jest sprawa?
2) Biblioteka – czy zrobiony jest projekt, czy zwrócono się o pozwolenie na budowę?
Ponadto Radny zgłosił sprawę zatkanego przepustu do rzeki poniŜej domu p.J.StoŜka, a takŜe
przypomniał o prośbie o postawienie 2 ławek na ul.Spadochroniarzy.
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Radny B.Piątkowski – poinformował, Ŝe projekt p.n. „Strefa turystyczno-wypoczynkowa wraz
z koncertem inaugurującym sezon letni” na kwotę 100tys.zł, który przygotowywał
z budŜetu obywatelskiego, a dotyczący zagospodarowania terenów przy ulicy Zielonej poprzez
stworzenie plaŜy wraz z boiskami sportowymi i miejscem na grilla został zakwalifikowany i jest
duŜa szansa na jego realizację, a to z kolei zaleŜy od wyniku głosowania.
W dalszej części Radny przedstawił zasady głosowania.
Ponadto Radny Pan B.Piątkowski wyraził zadowolenie, Ŝe udało się ruszyć z modernizacją
stadionu i wykorzystać w tym celu projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach którego
moŜna było uzyskać kwotę 900tys.zł, o którym to projekcie informował Radny na początku
zeszłego roku.
Radna A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – podziękowała za pomalowanie dwóch przejść dla
pieszych na ul.Krakowskiej (przejście do Silli) i postawienie kosza przy zatoczce koło Silli.
Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała równieŜ o sprawie przystanku dla wysiadających od
strony Krakowa n-pko bloków przy ulicy Krakowskiej. Pani A.Sasal zwróciła się z prośbą do
Pana Burmistrza o podjęcie starań w tej sprawie.
Radny Ł.Popiołek – podziękował za wykonanie chodnika na ulicy Orkana i zwrócił się z prośbą
załatanie dziury przy wjeździe na drogę os. Pod Łysok.
Radny J.Szynalik – poruszył sprawę zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Nadmienił, Ŝe
ludzie skarŜą się, Ŝe nie mogą się dodzwonić do firmy wywozowej. Zapytał równieŜ dlaczego
zorganizowano zbiórkę na telefon, a nie jak poprzednio.
Pani A.Modrzejewska-Potaczek – Przewodnicząca Rady – w imieniu mieszkańców os.Zarąbki
zgłosiła ich problemy z drogami, w związku z czym zwróciła się z prośbą o zorganizowanie
spotkania z tymi mieszkańcami i odbycie wizji lokalnej, Ŝeby zapoznać się z tymi problemami.
Jak poinformowała Pani A.Modrzejewska-Potaczek mieszkańcy prosili równieŜ o włączenie
jednej z dróg do planu odśnieŜania.
W dalszej części Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wszyscy Radni otrzymali pismo
pełnomocnika Pani A.Orman. Było teŜ kilka telefonów P.Orman. Przewodnicząca Rady zwróciła
się do Pana Burmistrza z zapytaniem czy przymuszenie administracyjne będzie stosowane i na
jakim etapie jest ta sprawa?
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone w punkcie 13 dzisiejszego porządku obrad.
Ad.6a. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie
objęcia mieszkańców Gminy Miasto Mszana Dolna usługami świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
upośledzonymi umysłowo, funkcjonujący na terenie Gminy Raciechowice.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej o krótkie zreferowanie tematu.
Pani S.Kogut – Kierownik MOPS – poinformowała, Ŝe sprawa jest związana z zamiarem rodzica
w kwestii umieszczenia osoby z terenu Miasta Mszana Dolna z upośledzeniem umysłowym
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Raciechowicach. Do tego potrzebne jest
porozumienie międzygminne. Sugerowany czas zawarcia porozumienia to 31.12.2018r.
Miasto z tego tytułu nie ponosi kosztów.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały.
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Po odczytaniu projektu uchwały 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 XXXVI/341/2017 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Miasto Mszana Dolna
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz upośledzonymi umysłowo, funkcjonujący na terenie Gminy Raciechowice.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych połoŜonych na terenie Miasta
Mszana Dolna
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, po czym
zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały 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 XXXVI/342/2017 w sprawie przyjęcia zadań
z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
połoŜonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 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.7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia
partnerskiego w celu realizacji zadania pn. „MontaŜ OZE w indywidualnych
gospodarstwach domowych i budynkach uŜyteczności publicznej”.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie projektu uchwały.
Burmistrz Miasta – Pan J.Kowalczyk – poinformował, Ŝe podobnie jak w programie
szwajcarskim, w grupie 5-ciu Gmin chcemy realizować program odnawialnych źródeł energii –
powiedział Pan Burmistrz. Liderem programu będzie Gmina Dobra.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zadawanie
pytań.
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.
5

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVI/343/2017 w sprawie wyraŜenia zgody
na zawarcie porozumienia partnerskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8. 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 241.669,00zł
wg załącznika nr 1 do uchwały.
Zwiększa się równieŜ wydatki budŜetu miasta o kwotę 241.669,00zł zgodnie z zał. nr 2.
Po omówieniu projektu uchwały wraz z załącznikami Pani Skarbnik Miasta zwróciła się
o zadawanie pytań.
Radny Pan J.StoŜek – zwrócił się z zapytaniem, czy w tych zmianach jest ujęta droga rolna przy
ul.Starowiejskiej i z jakich środków była robiona ta droga?
p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta – odpowiedziała: „W tych zmianach nie, tutaj mówimy o drodze
rolniczej na Zarabiu”. Uzupełniając odpowiedź poinformowała, Ŝe droga rolnicza przy
ul.Starowiejskiej była robiona z dotacji na drogi rolnicze + środki własne.
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 22 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie zmian
w budŜecie miasta oraz projekt w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie, poddając
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”, 0-„przeciw” i 0–
„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVI/344/2017 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2017-2025.
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o zreferowanie tematu.

6

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.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego 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 (14 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVI/345/2017 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (działek ewid. 6839/2 i 6840/2) stanowiącego własność Miasta Mszana
Dolna.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały wraz z mapką znajduje się w materiałach,
po czym zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do tego projektu uchwały?”
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 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 XXXVI/346/2017 w sprawie wyraŜenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na os.Pańskie.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały wraz z mapką i uzasadnieniem znajduje
się w materiałach, po czym zwróciła się z zapytaniem: „Czy są pytania co do tego projektu
uchwały?”
Projekt uchwały został takŜe krótko przedstawiony przez Pana Burmistrza.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
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 XXXVI/347/2017 w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości.
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości połoŜonych w
obrębie Śródmieście – ulica Leśna.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Burmistrza.
Po przedstawieniu projektu, 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 (14 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVI/348/2017 w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.13a. Podjęcie Rezolucji w sprawie przystąpienia do budowy obwodnicy Miasta
Limanowa w ciągu drogi krajowej DK28.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt rezolucji był omawiany na etapie wprowadzania jej
do porządku obrad, po czym zwróciła się o zadawanie pytań.
Radny p.T.Zapała – wyraził swoje zdanie w tym temacie twierdząc: „My teŜ potrzebujemy
obwodnicy”.
Radny p.S.Antosz – poparł stanowisko Radnego p.T.Zapały uwaŜając, Ŝe my teŜ borykamy się
z takim problemem.
Burmistrz Miasta – to jest sprawa wyraŜenia poparcia. JeŜeli chodzi o Mszanę to obwodnica
w planie jest naniesiona. Jest głównie problem zlecenia projektu, bo obwodnica z drogą krajową
popod Lubogoszcz łączy się między drogą krajową a drogą wojewódzką. W planie
wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim nie są przewidziane inwestycje związane
z połączeniem z drogą krajową.
Przy tej okazji Pan Burmistrz poinformował, Ŝe kilka razy zabiegał o to aby przekwalifikować
drogę wojewódzką z Mszany do Lubnia na drogę krajową i wtedy obwodnica łączyłaby dwie
drogi krajowe.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe rozmawiał z Panią A.Wachowską, Ŝe jak nie da się tego
wprowadzić do planu Generalnej Dyrekcji, to Ŝeby ewentualnie rozwaŜyć moŜliwość
dobudowania jednego pasa na moście na Mszance – to rozwiązywałoby problem korków.
Po wyjaśnieniu Pana Burmistrza, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
rezolucji.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 1–„wstrzymującym się”) podjęła Rezolucję Nr 1/2017 w sprawie przystąpienia do budowy
obwodnicy Miasta Limanowa w ciągu drogi krajowej DK28.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
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Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna ( dz. ew. nr 8882/2).
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe temat jest z poprzedniej sesji, na której zdecydowano
o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej i odbycia wizji lokalnej na działce nr 8882/2. W związku z tym
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i
Gospodarki Mieszkaniowej o zabranie głosu i przedstawienie stanowiska Komisji.
Radny p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – poinformował, Ŝe Komisja odbyła wizję w terenie i stwierdziła, Ŝe
nie ma tam Ŝadnych przeszkód w zbyciu tej działki, nie zagraŜa ani nie narusza to interesu
mieszkańców którzy mają tam sąsiadujące działki ani interesu Miasta. Komisja wyraziła
pozytywną opinię w sprawie zbycia działki nr 8882/2.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „Czy są
jakieś pytania?”
Wobec braku zgłoszeń i pytań, 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 (13 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 1–„wstrzymującym się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVI/349/2017 w sprawie wyraŜenia zgody
na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.

Ad.13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – Pan Józef Kowalczyk:
− sprawa zjazdu – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe zostanie zabezpieczony zjazd z drogi
powiatowej,
− sprawa PSZOK-u – jest podjęta uchwała o budowie PSZOK-u na terenie przylegającym do
oczyszczalni ścieków i przygotowujemy się do zrealizowania w tym roku pierwszego etapu
(przygotowania terenu utwardzonego). Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe zamierza starać się
o środki z WFOŚ na to zadanie.
− ławki na ul.Spadochroniarzy – Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe przekaŜe Panu T.Dulowi
(Dyrektorowi ZGK) aby te ławki zamontować.
− sprawa odwodnienia – z odwodnieniem nie moŜna dojść do rzeki, bo wówczas wymagane
jest pozwolenie wodno-prawne. Natomiast ZGK zrobi to odwodnienie.
− sprawa projektu obywatelskiego – Pan Burmistrz zapewnił o włączeniu się do sprawy
zaangaŜowania osób do głosowania.
− przystanek autobusowy przy ulicy Krakowskiej – zmienił się właściciel i łatwiej będzie się
nam porozumieć w sprawie przystanku.
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− dziura pod Łysokiem – Pan Burmistrz zwrócił się do obecnego na sesji Pana T.Dula –
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej o załatwienie sprawy.
− zbiórka gabarytów – zbiórka z wyznaczeniem kilku miejsc na terenie Miasta miała róŜne
skutki, były podrzucane śmieci (doświadczyliśmy tego na Zarabiu – powiedział Pan
Burmistrz). Wiele teŜ osób zgłaszało, Ŝe nie ma czym dowieźć odpadów wielogabarytowych.
W związku z tym porozumieliśmy się z firmą z Myślenic, Ŝe firma bezkosztowo będzie
odbierała od mieszkańca odpady wielokagabarytowe na zgłoszenie, nie tylko w tym
wyznaczonym czasie. Być moŜe pojawiły się jakieś zakłócenia na linii, ale jest moŜliwość,
aby mieszkańcy zgłaszali taką potrzebę do Pani Doroty Frączek-Wojtyczka (pracownika ds.
gospodarki odpadami), która z kolei przekaŜe informację firmie wywozowej z Myślenic.
− sprawa dróg na os.Zarąbki – są tam sprawy dość złoŜone. Jest słuŜebność na drodze i bez
zgody właściciela nie moŜna tam za wiele zrobić. Do spotkania dojdzie, będziemy
rozmawiać z ludźmi.
− sprawa pisma Pani Orman – dotyczy podłączenia działki niezabudowanej do kanalizacji przy
ulicy Kolbego. Pan Burmistrz przedstawił sprawę, wyjaśnił, Ŝe sprawa zaleŜy od zgody
sąsiada, po czym podsumował, Ŝe Urząd nie ma „instrumentów”, Ŝeby zwaśnione strony
pogodzić. Poinformował równieŜ, Ŝe do Pani A.Orman w dniu 14 września 2017r. przesłano
pisemną odpowiedź w tej sprawie.
− projekt na Bibliotekę jest przygotowany, z tym, Ŝe obejmował on równieŜ realizację
Miejskiego Ośrodka Kultury. PoniewaŜ MOK będzie razem z salą widowiskową, to w tej
części jest on nieaktualny – powiedział Pan Burmistrz. Czyli praktycznie trzeba byłoby
załoŜyć okna w całym budynku i wykończyć parter na poszerzenie Biblioteki.
Radny Pan J. StoŜek – zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza w sprawie drogi rolnej przy
ul.Starowiejskiej przebiegającej obok Jego domu. Radny zapytał czy to jest część ścieŜki
rowerowej, po czym nadmienił, Ŝe w internecie pojawiły się róŜne artykuły. Prosił
o ustosunkowanie się.
Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe Miasto wystąpiło z wnioskiem o środki finansowe na wykonanie
drogi rolniczej, na którą otrzymało dotację, część dołoŜono ze środków własnych. Pan Burmistrz
wyjaśnił, Ŝe nie robił drogi dla siebie, bo jest tam 10 domów i jest to droga dojazdowa do pól.
Ponadto odcinek ten jest w fragmencie docelowym ścieŜki rowerowej.
Radny p.R.Sitkowski – stwierdził, Ŝe jeśli chodzi o drogi osiedlowe, to w Mszanie Dolnej są
wieloletnie zaniedbania i takie uwagi są nie na miejscu. Wszędzie te drogi powinny być
budowane – powiedział Radny.
Takie teŜ zdanie wyrazili inni Radni (Pani S.Dziadkowiec, Pan B.Surówka, Pani
A.Modrzejewska-Potaczek).

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. Wykaz pism stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad.15. Wolne wnioski.
Pan A.Róg – Sekretarz Miasta – zwrócił się z wnioskiem o zorganizowanie wyjazdowego
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska na stację segregacji odpadów i na punkt PSZOK, Ŝeby
zobaczyć jak PSZOK funkcjonuje.

Ad.16. Zamknięcie obrad XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady Pani Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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