Protokół Nr XXXIX/2017
z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
14 grudnia 2017r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p. Agnieszka Modrzejewska-Potaczek - Przewodnicząca Rady.
Protokołowała Ewa Poray ZbroŜek– Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta w
Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.30 do godz. 15.15.
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 – 12 Radnych, a od punktu 3 - 15 Radnych.
Nieobecni Radni: Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXXIX zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych, przybyłych na sesję
zaproszonych Gości: P. Mieczysława Magierskiego
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, P. Franciszka
Dziedzinę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego, P. Wiesława Czamarę
Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej, Kierowników Jednostek
organizacyjnych Miasta: P. Agatę Dudzik Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mszanie
Dolnej, P. Izabelę CieŜ Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej,
P. Tomasza Dula – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej,
przedstawiciela mediów i przybyłych mieszkańców Miasta.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe porządek obrad został Radnym przesłany po
czym go odczytała – zgodnie z zawiadomieniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Po odczytaniu porządku obrad przez Przewodniczącą Rady, Burmistrz Miasta poprosił o zdjęcie
z obrad pkt. 7 tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (dz. ewid. 4351 oraz dz. ewid. 9979/16) stanowiącego własność Miasta
Mszana Dolna, jedna z działek jest zabezpieczona jako łącznik ul. Ogrodowej i nowopowstałego
ronda, dlatego nie będziemy przedłuŜać umowy dzierŜawy tej działki, choć tylko jej część
zostanie zajęta pod drogę. MoŜliwość dalszej dzierŜawy będzie po przeprowadzeniu jej podziału.
Zawieranie umowy na okres trzech lat moŜe skomplikować jej rozwiązanie, tym bardziej, Ŝe
dochód z tytułu dzierŜawy jest niewielki. Sprawa dzierŜawy działki przy ul. Starowiejskiej
zostanie wprowadzona na najbliŜszej sesji.
W miejsce zdjętej z obrad uchwały Burmistrz Miasta zaproponował wprowadzenie do porządku
obrad uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, Ŝe na sali jest obecnych 12 Radnych, co stanowi
quorum, i Rada Miasta moŜe podejmować wiąŜące uchwały.
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W dalszej kolejności przedstawiła zmiany do porządku obrad, tj: wykreślenie punktu 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu
(dz. ewid. 4351 oraz dz. ewid. 9979/16) stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna, i poddała
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 – „wstrzymujących się” i
0 – „przeciw”) przyjęła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w Mszanie Dolnej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 – „wstrzymujących się” i
0 – „przeciw”) przyjęła wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w Mszanie Dolne – jak pkt. 7 porządku
obrad.

Ad.2. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p. J .Kowalczyk – przedstawił najwaŜniejsze sprawy jakimi zajmował się od
ostatniej sesji, tj:
 w dniu 13 grudnia 2017r. dokonano odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku
Szkoły Podstawowej Nr 1, wraz z termomodernizacją wykonano wymianę ogrzewania
(pieca, grzejników c.o. oraz energii elektrycznej), P. Burmistrz zaprosił Radnych do
wizytacji szkoły po zakończonej sesji,
 na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 naleŜy jeszcze wymienić i uzupełnić gwoździe
na całej powierzchni dachu szkoły, które w wyniku zmiany temperatury powietrza odpadły,
trzeba stare gwoździe wyciągnąć i zamontować nowe z podkładkami. Wykonawca
termomodernizacji szkoły przedstawił kosztorys ich wymiany na kwotę ok. 60 tyś. zł, trzeba
będzie rozeznać u innych wykonawców
 zostały teŜ zakończone prace związane z budowę kanalizacji sanitarnej przy
ul. Spadochroniarzy, gdzie podłączono 35 budynków, została przeprowadzona próba
szczelności i jest prawidłowa, zostało do podłączenia 4 domy- prace zostaną zakończone do
końca grudnia, zadanie to jest sfinansowane przez Spółkę „Górna Raba” w zamian za działkę
pod oczyszczalnią, wartość zadania ok. 1.4 mln zł.
 zakończono prace związane z przepiciem kanalizacji pod drogą tj. ul. Kolbego, dalsze prace
będą kontynuowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
 odbyło się spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
w sprawie podpisania umowy dzierŜawy gruntu pod planowane ścieŜki rowerowe, była juŜ
wizyta w terenie przedstawicieli RZGW i być moŜe uda się podpisać w przyszłym tygodniu
umowę dzierŜawy,
 w dniu 6 grudnia 2017r. podpisano umowę na budowę ronda przy ul. Orkana wraz z wylotem
w kierunku ul. Ogrodowej, umowa została uroczyście podpisana w tej Sali przez P. Jacka
Krupę Marszałka Województwa Małopolskiego,
 przedłuŜa się sprawa projektu na budowę drogi ul. A. Stachury, ze względu na biegnącą sieć
gazową w drodze, która trzeba będzie przełoŜyć, dlatego przedłuŜa się sprawa uzyskania
pozwolenia na budowę, realizacja tej inwestycji musi się przesunąć na rok przyszły,
 droga od ul. Mroza do ul. A. Stachury najgorszy odcinek drogi, dlatego wkroczyliśmy w tryb
ZRID-u, aby moŜna zrealizować tą waŜną drogę i połączyć ul. A. Stachury z ul. Mroza czy
teŜ ul. Ogrodową, poniewaŜ nie da się zjechać ul. A. Stachury na wprost do ul. Ogrodowej
(projektant nie zgodził się na jej zaprojektowanie ze względu na duŜe jej nachylenie) tylko w
kierunku ul. Mroza, Burmistrz Miasta poinformował Radnych, ze na sali narad są
mieszkańcy, którzy byli juŜ u niego w sprawie realizacji tej drogi. Na dzień 22 grudnia br.
Projektant zlecił geodetom wytyczenie granic tejŜe drogi oraz pasa jaki będzie niezbędny
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pod nabycie od właścicieli tych działek gruntów, sprawa znana Radzie, ciągnie się długo ze
względu na rozbieŜności co do moŜliwości cenowych za grunt, dlatego przyjęliśmy tryb
ZRID. Jedni mieszkańcy wnoszą pisma o budowę drogi ze względu na jej b. zły stan, inni
natomiast nie wyraŜają zgody na wejście w teren, podobna sytuacja była z budą drogi przy
ul. Leśnej, ale po długotrwałych rozmowach mieszkańcy nieodpłatnie przekazali część
swoich gruntów pod drogę, tu chcieliśmy nabyć grunty za pieniądze po cenach rynkowych
działek budowlanych, niestety do tego nie doszło,
 na ukończeniu jest przygotowanie projektu łącznika ul. Kolbego z ul. Starowiejską dzięki
dokonanemu połączeniu kanalizacji pod ul. Kolbego na starym postoju TAXI otwiera się
front robót związanych z budową łącznika na wiosnę.
Ad.3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Pani Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła P. Wisława Czamarę Zastępcę Komendanta
Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej o zabranie głosu.
P. W. Czamara – podziękował za bezpłatne uŜyczenie pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta,
poinformował takŜe Radnych, Ŝe od 13 grudnia br. Komisariat Policji jest właścicielem
urządzenia badającego pomiar trzeźwości, kaŜdy zainteresowany moŜe z niego skorzystać. Na
koniec Pan Komendant złoŜył wszystkim Ŝyczenia świąteczne.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta podziękowała za Ŝyczenia i równieŜ poŜyczyła
wszystkiego najlepszego i tego co dobre oraz Ŝeby dobrze układała się wzajemna współpraca.
P. Przewodnicząca poprosiła P. Franciszka Dziedzinę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Limanowskiego, który wyraził chęć zabrania głosu:
P.Fr. Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – podziękował za
zaproszenie na sesję, złoŜył Ŝyczenia z okazji Świąt BoŜego Narodzenia Radnym,
Burmistrzowi, pracownikom Urzędu oraz mieszkańcom. Wyraził zadowolenie z budowy ronda
na ul. Orkana oraz budowy zjazdów na ul. Ogrodowej.
Z okazji z zbliŜających się Przewodnicząca Rady na ręce P. Fr. Dziedziny złoŜyła Ŝyczenia dla
Rady Powiatu Limanowskiego i zaprosiła na składanie Ŝyczeń i podzielenie się razem opłatkiem
po sesji.
Godz. 14.10 Radna P. J. Flig przyszła na sesję.
Po wystąpieniu Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Przewodnicząca udzieliła głosu
przedstawicielowi przybyłych na sesję mieszkańców Miasta, który poinformował Radnych
o sprawie wykupu części ich działek w tym ustalenia odszkodowania na urządzenie drogi przy
ul. Mroza. Mieszkaniec zadał pytanie czy jest to droga wewnętrzną - osiedlową czy publiczną,
na jakiej podstawie ma się odbyć oddanie tego gruntu.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi – jest to droga publiczna, zaznaczona w planie przestrzennym
zagospodarowania Miasta, jest teŜ tam wyznaczony pas drogowy, ale nie oznacza to, Ŝe takiej
szerokości ten pas będzie (w planie pas 7m), poniewaŜ są problemy z nabyciem gruntu
inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID, a nabycie gruntu będzie wg. wyceny biegłego,
takiej powierzchni, jaka jest niezbędna i będzie zapisana w projekcie wykonanym przez biuro
projektowe w Limanowej.
Po ustnym ustaleniu uzgodniono, Ŝe zostanie ustalony termin spotkania Komisji Rozwoju
Przestrzennego, Burmistrza i Mieszkańców, na którym zostaną podjęte rozmowy w sprawie
ewentualnego wykupu nieruchomości.
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Godz. 14.25 Radni P. S. Antosz i P. J. Wardyński przyszli na sesję.
Przewodnicząca Rady zarządziła 5- minutową przerwę w celu uzgodnienia daty spotkania z
mieszkańcami.
Po przerwie, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, pkt.4j.:
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p. J. Szynalik – zwrócił się w sprawie remontu ul. Krasińskiego kiedy będzie
zaplanowany ze względu na b. zły stan nawierzchni, złoŜył zapytanie do Zastępcy Komendanta
Policji w Mszanie Dolnej czy podobnie jak w gminie Jodłownik zostanie uruchomiony
posterunek Policji w gminie Niedźwiedź,
Radny p. J. Matoga – zwrócił się z zapytaniem czy w ramach budowy chodnika przy ul. Słomka
jest przewidziana budowa wiat przystankowych, jeśli nie , to czy kiedyś moŜna byłoby je
zamontować, proszą mieszkańcy,
Radny p. J. StoŜek – złoŜył propozycję nadania im. Św. Jana Pawła II dla projektowanego ronda,
poprosił o wywalcowanie pobocza w miejscu, gdzie budowano wodociąg, poprosił takŜe
o interwencję StraŜ Miejską w sprawie wolno biegających psów przy budynku socjalnym
ul. Starowiejska,
Radna P. A. Sasal – skontaktowała się drogą mailową z Ministerstwem Ochrony Środowiska
Departamentem Ochrony Powietrza i Klimatu w sprawie moŜliwości pozyskania materiałów
edukacyjnych dla mieszkańców w związku z kampanią pt.” Czas na czyste powietrze” . W mailu
P. Wiceprzewodnicząca przedstawiła nasze Miasto pisząc o ilości mieszkańców, gospodarstw
domowych oraz o udziale Miasta w Programach montaŜu odnawialnych źródeł energii oraz
wymiany pieców oraz zapewniła, Ŝe Miasto chce brać udział w kampanii uświadamiającej
mieszkańców. Odpowiedź przyszła od Z-cy Dyrektora Dep. Ochrony Powietrza i Klimatu
Ministerstwa Środowiska P. Kingi Majewskiej, P. Wiceprzewodnicząca odczytała treść tego
maila, w którym przesłano materiały edukacyjne, które moŜna by było zamieścić na stronie
Miasta – poradnik, informator i ulotka są udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa do
pobrania. Poinformowała teŜ o przesłaniu pocztą paru poradników i ulotek w ilości 500 szt. Pani
Wiceprzewodnicząca zaproponowała by przeprowadzić kampanię wśród mieszkańców Miasta,
na stronie Miasta moŜna opublikować ten informator, natomiast ulotki wraz ze spotkaniem
informacyjnym przeprowadzonym m.in. przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Miasta
moŜna by rozprowadzić wśród uczniów szkół miejskich, Pani Wiceprzewodnicząca zadała
pytanie czy byłaby taka moŜliwość przeprowadzenia spotkań zaraz po świętach,
P. I. CieŜ – Kierownik MOPS – poinformowała Radnych, Ŝe Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej w Krakowie zobowiązał wszystkie jednostki opieki społecznej do
poinformowania swoich podopiecznych informacji nt. spalania śmieci oraz sposobu palenia w
piecach, segregacji śmieci.
Radny P. S. Antosz – złoŜył zapytanie czy jest zaprojektowane przejście dla pieszych na granicy
dwóch chodników po prawej i lewej stronie przy ul. Słomka.

4

Po wyczerpaniu złoŜonych interpelacji i zapytań przez Radnych. P. Przewodnicząca Rady
Miasta udzieliła głosu P. W. Czamarze – Zastępcy Komendanta Policji w Mszanie Dolnej.
P. W. Czamara – jeśli chodzi o otwarcie posterunku Policji w Niedźwiedziu to na przełomie
miesięcy maja i czerwca miała miejsce debata w gminie Niedźwiedź przy udziale mieszkańców.
Stanowisko zarówno P. Wójta jak i Rady Gminy jest jednoznaczne – nie chcą tego posterunku,
uzasadniali to tym, Ŝe z Mszany Dolnej bardzo szybko moŜna dojechać do miejsca zdarzenia.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady przystąpiła do kontynuacji programu sesji.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na rok 2017 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady poprosiła P. B. Ziemianin – Skarbnika Miasta o omówienie projektu
uchwały.
Po szczegółowym przedstawieniu zmian po stronie dochodów i wydatków w budŜecie przez
Skarbnika Miasta, Przewodnicząca Rady Miasta nadmieniła, Ŝe kaŜdy z Radnych otrzymał
projekt uchwały w związku z czym zwróciła się o pytania, zgłoszenia.
Wobec ich braku zwróciła się do Przewodniczącej Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
p. Agnieszka Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe na
posiedzeniu w dniu 11 grudnia b.r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały. Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIX/365/2017 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, Ŝe WPF jest pochodną uchwały budŜetowej, po czym przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie z objaśnieniem załączonym do projektu
uchwały.
Po omówieniu tego projektu, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię dot. projektu uchwały
Przewodniczącą Komisji BudŜetowej, która poinformowała Radnych o pozytywnym jej
zaopiniowaniu przez Komisję w dniu 11 grudnia br. Przewodnicząca Komisji BudŜetowoGospodarczej odczytała projekt uchwały, następnie Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIX/366/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
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Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. I Armii Wojska Polskiego w Mszanie
Dolnej
Przewodnicząca Rady Miasta przedstawia projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. I Armii
Wojska Polskiego i poinformowała Radnych, Ŝe Radny P. J. Wardyński przeprowadził
konsultacje w sprawie nazwy ulicy z jej mieszkańcami. Decyzją większości mieszkańców
postanowiono by nadać jej nazwę „Spokojna”.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu Uchwały, następnie
przeprowadziła głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIX/367/2017 w sprawie zmiany nazwy
ul. I Armii Wojska Polskiego w Mszanie Dolnej
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (dz. ewid.3262/5), stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej o przedstawienie opinii tej Komisji.
Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały informując Radnych, Ŝe w ubiegłym roku dokonano
podziału działki pod drogę w kierunku rz. Raby w związku z likwidacją przejazdu od
ul. Stawowej (dziki zjazd przed mostem) do pól, została wolna ta działka 2,60 ar, która nie
blokuje innym dojazdu do drogi.
p. B. Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – przedstawił, Ŝe sprzedaŜ działki wystąpił właściciel działki sąsiadującej, a
komisja zarekomendowała jej sprzedaŜ w drodze przetargu.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z zapytaniem: „czy
macie Państwo pytania co do tego projektu uchwały”?
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 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIX/368/2017 w sprawie zbycia
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Pan Burmistrz – p. J. Kowalczyk:
- remont ul. Krasińskiego wniosek Radnego P. J. Szynalika - droga ta wymaga kapitalnego
remontu, nie jest to proste, bo biegnie pod nią główny kanał z kanalizacją, który jest mocno
nadwyręŜony i trzeba będzie go wymienić, na początku przeszłego roku będzie układany
szczegółowy plan inwestycji i musimy brać ten remont pod uwagę,
- sprawa wiat przystankowych – wniosek Radnego P. J. Matogi – wiaty są potrzebne i będzie w
tej sprawie rozmawiał z GDDKiA w Krakowie, naleŜy teŜ wymienić pozostałe wiaty na terenie
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Miasta, wystąpimy do Starosty Powiatu Limanowskiego o remont/wymianę wiat przy drogach
powiatowych na terenie Miasta, moglibyśmy partycypować w kosztach ich wymiany,
- sprawa nazwy ronda, które po być zbudowane przy ul. Orkana – wniosek zgłoszony przez
Radnego P. J. StoŜka- godna propozycja, która będzie po zakończeniu inwestycji rozpatrywana,
- sprawa utwardzenia nawierzchni przy ul. Spadochroniarzy po budowie linii wodociągowej –
zostanie w najbliŜszym czasie przeprowadzone,
- sprawa wolno biegających psów przy budynku socjalnym w Mszanie Dolnej – StraŜ Miejska
przeprowadzi rozmowę pouczającą z mieszkańcami w tej sprawie,
- sprawa zgłoszona przez Radną P. A. Sasal dot. Edukacji w zakresie kampanii „Czyste
powietrze”, weźmiemy udział w informowaniu mieszkańców, Ŝeby wiedzieli czym się pali i
Ŝeby nie truć innych, bo utrata zdrowia duŜo kosztuje,
- sprawa oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Słomka, w projekcie nie ma
przewidzianego oznakowania ani poziomego, ani pionowego, ale przy odbiorze chodnika zwrócę
na to uwagę do GDDKiA, bo jest teŜ sprawa przejścia dla pieszych za Biblioteką Miejską,
zgłoszona przez radnego P. J. Matogę na ostatniej sesji.
Ad.10. 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. :
- wpłynęło podziękowanie od Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej za wsparcie
finansowe na zakup sprzętu medycznego i prośba o zaplanowanie środków w nowym budŜecie.
Ad.11. Wolne wnioski.
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe Stowarzyszenie „Lubogoszcz” wystąpiło z ofertą budowy
placu zabaw na terenie placu sąsiadującego z boiskiem Orlik – ul. Marka. Stowarzyszenie prosi
o uŜyczenie tego terenu.
Z kolei Przewodnicząca Rady w imieniu wszystkich Radnych złoŜyła Panu Burmistrzowi, Panu
Sekretarzowi, a za Ich pośrednictwem wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, kierownikom
jednostek organizacyjnych, dyrektorom, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Limanowskiego
i Radnym Powiatu, przedstawicielom mediów, Przewodniczącemu MKRPA oraz wszystkim
mieszkańcom Miasta i Gościom Ŝyczenia świąteczne i zaprosiła do łamania się opłatkiem.
Po zakończeniu Przewodnicząca Rady jeszcze raz zaprosiła do Szkoły Podstawowej Nr 1 na
wizytację po dokonanej termomodernizacji budynku.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który w imieniu swoim, Sekretarza Miasta, Skarbnika
Miasta złoŜył wszystkim obecnym Ŝyczenia świąteczne.
Ad.12. Zamknięcie obrad XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p. Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta.- godz. 15.15-

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

7

