Protokół Nr XXI/08
z XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
21 stycznia 2008r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył inż. Władysław ŻĄDŁO –Przewodniczący Rady Miasta
w Mszanie Dolnej.
Protokołowała mgr Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 14.00 do godz. 17.20
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p.R.Rataj, p.J.Bierowiec.
- zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ustawowy skład Rady Miasta w Mszanie Dolnej – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p.Władysław Żądło otworzył XXI zwyczajną sesję Rady Miasta,
przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta odczytał
porządek obrad jak w zawiadomieniu o zwołaniu XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, po czym przedstawił wnioski Burmistrza
Miasta o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów:
1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w Mszanie Dolnej przy ul.Matejki – po pkt 8 porządku obrad;
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX /117/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.
3) podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Mszana Dolna
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
Wnioski Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższych punktów do porządku obrad
XXI sesji Rady Miasta stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.
W sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
wierzytelności…. głos w imieniu Komisji Budżetowo Gospodarczej zabrał radny p.S.Dziętło,
który zapytał, czy nie wymagana jest opinia Komisji w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały.
W odpowiedzi p.Skarbnik stwierdziła, że jest to rutynowa sprawa związana ze zmianą ustawy
o finansach publicznych. W tej sprawie jest opinia kancelarii prawnej, że należy taką uchwałę
podjąć.
Wobec zgłoszonych wniosków, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przedstawione powyżej propozycje zmian porządku obrad.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wnioski o zmianie porządku obrad w zakresie j/w.
W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad oraz jego zmian,
co stanowiło pkt 1 porządku obrad, porządek sesji obejmował:
1. j.w.
2. Przyjęcie protokołów nr XIX/07 i XX/07 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Bieniek na działalność
Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Mszana Dolna na rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów dzierżawy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w Mszanie Dolnej przy ul.Matejki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/2007 z dnia 17 grudnia
2007r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Mszana
Dolna z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołów nr XIX/07 i XX/07 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły z XIX i XX sesji Rady Miasta zostały
wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołów.
Rada Miasta w dwóch odrębnych głosowaniach jawnych za przyjęciem protokołów posiedzeń
Rady Miasta odpowiednio nr nr XIX/07 i XX/07, zwykłą większością głosów przyjęła
protokoły nr :
 XIX/07 (12 głosów „za”, 0-„przeciw” i 1 –„wstrzymujący się”) i
 XX/07 (12 głosów „za”, 0-„przeciw” i 1 –„wstrzymujący się”.)

Ad.3. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje zgłosili:
Radny p.E.Sieja – Wiceprzewodn.Rady Miasta – zwrócił się z zapytaniem do radnego pana
Radomskiego: „czemu się Pan wstrzymuje w głosowaniu nad przyjęciem protokołów”. Proszę
mi to wytłumaczyć.
Radny p.R.Radomski – w ustosunkowaniu odpowiedział, że „mam wątpliwości do treści
protokołu; każdą stronę można dowolnie zmieniać”.

Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – pana podejrzenia są niewłaściwe, bo każda strona
jest parafowana, ale każdy radny ma prawo głosować „za, „przeciw” lub „wstrzymać się od
głosu”.
Radny p.S.Dziętło – cena worków została podniesiona o 100% i wynosi 10zł. Trzeba temu
zaradzić. Radny zaproponował podpisanie umowy z inną firmą wywożącą śmieci, np. z Panem
Kucem.
Radny p.K.Stożek – w jaki sposób mieszkańcy będą dyscyplinowani do wywozu śmieci?
W dalszej części radny złożył wniosek o oznakowanie nazw ulic: Stawowej i Zarabie.
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem o plany budowy chodnika przy ul.Kopernika
(droga wzdłuż nowego Kościoła) oraz wykonania nawierzchni na ul.Żeromskiego. Zwrócił
również uwagę na potrzebę załatania dziur w nawierzchni ulic Krasińskiego, Kopernika
i ul.Starowiejskiej.
Radny p.G.Wójcik – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym projektu uchwały w sprawie
zamiany nieruchomości przy ul.Matejki. radny zapytał: „czy wszyscy będą mieć prawo
dojazdu – chodzi o Państwo Sitkowskich”?
Radny p.E.Sieja – Wiceprzewodn.Rady Miasta – zgłosił następujące interpelacje i zapytania:
1) pierwsze zapytanie dotyczyło podatku marszałkowskiego za składowanie odpadów. Pan
Sieja zapytał cyt: „czy pan Burmistrz zna szczegóły na temat zbójeckich decyzji
marszałka (nie wiem którego) odnośnie podniesienia o 500% stawki za składowanie
odpadów komunalnych” ? Pan Sieja ocenił te działania jako na szkodę społeczeństwa.
2) Artykuł Gazety Krakowskiej „Światło, dźwięk, monitoring” – zwrócił się z prośbą
o wyjaśnienie tematu i z zapytaniem: „czy ten plan będzie zawierał pełną dokumentację
projektową i kosztorysową, które w związku z tym będą realizowane do końca 2008r.?
3) Czy Komisja rozpatrując skargę może jednoznacznie odpowiedzieć, czy pismo P.P.
Cieniawskich z 2007r. kierowane do Urzędu Miasta o rozgraniczenie działek - czy to
pismo było zdaniem Komisji zasadne? Czym państwo Cieniawscy motywowali
potrzebę rozgraniczenia działek?; czy Komisja badając skargę pytała skarżącego, skoro
są oznaczone granice działek, czy na terenie są ograniczniki?; czy domniemanie
Komisji Rewizyjnej, że w okresie od 27 marca 2007r. do 10 lipca mogło dojść do
zatarcia granic wynika z faktu usunięcia graniczników, czy jest to podane w piśmie
Państwa Cieniawskich?
Radna p.A.Frnaczak – zwróciła się z prośbą o wykonanie kanalizacji na ul.Spadochroniarzy
oraz oświetlenia ulicznego przy ul.Krakowska na odcinku od stacji benzynowej w stronę
Kasinki Małej.
Radny p.W.Wacławik – Uzasadnienie do skargi dotyczy tylko rozgraniczenia. Czy Urząd
odnosił się do innych kwestii zawartych w piśmie?
Radna p.I.Łacana – zwróciła się z prośbą o przedstawienie sytuacji w SP ZOZ , bo są
problemy.
Radny p.R.Potaczek – wyraził poparcie dla wniosku Radnej p.A.Franczak i zwrócił się
z prośbą o wykonanie oświetlenia i budowę chodnika przy ul.Krakowskiej w stronę Kasinki
Małej.

p.Wł-wa Jamróz – radna Rady Powiatu Limanowskiego – odczytała pismo skierowane do
Starosty Powiatu Limanowskiego w sprawie potrzeby remontu przepustów wodnych w górnej
części ul.Słomka, złożone przez Radną na sesji Rady Powiatu Limanowskiego. Radna złożyła
również wniosek na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna.
P.W.Żądło – Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił się z następującymi zapytaniami:
- mieszkańcy ul.Piłsudskiego pytają o sprawę podniesienia chodnika przy ul.Piłsudskiego.
Tworzą się tam kałuże Miało to zostać poprawione.
- linia elektro-energetyczna 110 Kv - czy będzie coś robione w tej kwestii? Odcinek „Pod
lasem” przez część widokową można poprowadzić linią kablową, by nie psuć krajobrazu
widokowego. Również mieszkańcy są za takim rozwiązaniem.
- czy będą kontynuowane prace przebudowy linii energetycznej przy ul.Orkana i czy były
prowadzone rozmowy na ten temat?
- czy przewidywane jest uruchomienie punktu informacji turystycznej – nie ma informacji
w tym zakresie a można to dopisać do Biura Obsługi Mieszkańców. Pani Faustyna mogłaby
informować.
- ul.Starowiejska teren k/oczyszczalni nie ma kanalizacji, a jest w najbliższym sąsiedztwie
oczyszczalni – czy będzie coś robione w tej sprawie?
- czy są zlecone prace projektowe na dalszy odcinek chodnika przy ul.Krakowskiej?
Radna p.I.Łacna – zwróciła się z zapytaniami:
1) czy została odnowiona umowa z MOK (chodzi o umowę dzierżawy budynku w której
mieści się MOK)?
2) czy wyjaśniono sprawy ze skarżącym w sprawie drogi osiedlowej do Kościoła.
Ad. 3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od ostatniej
sesji, która dot:
- spotkania z firmami architektonicznymi A4 z Nowego Sącza oraz eM4 z Krakowa w sprawie
koncepcji rewitalizacji centrum Miasta.
- Z-ca Burmistrza Miasta przedstawił stan realizacji zadań w ramach programu rewitalizacji.
Samorząd musi ogłosić konkurs o próbę wizualnego zagospodarowania miejsc
przewidzianych do programu rewitalizacji. Miasto określiło zakres, koncepcja jest różna.
Ważny jest poziom szczegółowości. W konkursie Miasto określa do jakiej kwoty może zlecić
projekt.
- była rozpowszechniana gazeta lokalna – gazetka będzie wydawana co dwa miesiące. Są
zaplanowane środki na ten cel.
- ogłoszono konkurs na głównego księgowego Urzędu Miasta – art.45 ustawy o finansach
publicznych, sprawa dotyczy usprawnienia pracy urzędu. Skarbnik jest odpowiedzialny za
budżet jednostki samorządowej. Nie jest to związane z utworzeniem dodatkowego
stanowiska.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że w statucie Miasta jest powiedziane, że skarbnik jest
zarazem głównym księgowym budżetu. Ponadto w małych Gminach nie jest spotykany podział
skarbnik a główny księgowy budżetu.
- c.d. informacji o pracy Burmistrza:
- spotkanie z Dyrektorem Szpitala Powiatowego panem Dariuszem Sochą podczas którego
negocjowana była sprawa wysokości najmu oraz omawiana była sprawa opieki całodobowej.
Czynsz trzeba urealnić. P.Dyrektor musi dopłacić do kwoty czynszu.
- spotkanie z kierownikiem Placówki Energetycznej w sprawie oświetlenia miejskich ulic
(Słowackiego, Piłsudskiego, postoju taxi, Kopernika, Słomka).

Na Słomce zostały wymienione lampy (bez konsultacji).
Radny p.S.Dziętło – zasygnalizował o potrzebie uregulowania oświetlenia ulicznego. Chodzi
o to by lampy były włączane później a wcześniej wyłączane. Radny nadmienił, że dużo
środków finansowych przeznacza się na oświetlenie uliczne.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta powiedział, że jest to regulowane automatycznie – zegar
astronom., ale napisze w tej sprawie pismo.
c.d. informacji o pracy :
- podpisano akt notarialny ze Spółdzielnią i mieszkańcami ul.Kościuszki w sprawie
przekazania Miastu darowizny (łącznik – droga).
Teren kotłowni został zwolniony z poręczenia kredytowego udzielonego przez Miasto dla
Spółdzielni Mieszkaniowej Orkana.
- spotkanie z Wojewodą Małopolskim – p.J.Millerem.
- spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów.
- spotkanie z inż. Błońskim w spr.koncepcji chodnika na ul.Zakopiańskiej i ul.Słomka.
Skierowano dwa pisma do GDDKiA o przekazanie zarządu, by można było wszcząć
procedurę.
- w dwóch miejscach ustawiono znaki drogowe T-27 (1 przy budynku Sokoła, 2-gi przy
niepublicznym przedszkolu).
- przeprowadzono sondę nt. pracy Biblioteki w sobotę. Wynik głosowania: za – 56,39%, nie –
43,44%, 0,16% - nie ma zdania.
- elementy małej architekrtry – wykonanie ZGK; tj: ławka ze Stolem, tablice informacyjne
(ogłoszeniowe). Jedna została zamontowana przy ul.Starowiejskiej.
Burmistrz zwrócił się z prośbą o wskazanie miejsc do usytuowania tablic.
- problem śmieci – wysypisko nad rzeką.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Bieniek na działalność
Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady odczytał treść skargi Pana Józefa Bieniek, która została przekazana do
Rady Miasta pismem z dnia 28.12.2007r. Skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta celem zbadania zarzutów poruszonych w skardze.
W powyższej sprawie głos zabierali:
Radny p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – wyraził wątpliwości co do skargi, która
zawiera żądania, itp.
P.E.Sieja powiedział: „Skarżący wystąpił z żalami do Burmistrza Miasta, który skierował
pismo do Rady Miasta”.
Komisja Rewizyjna wyraziła opinię.
Radny p.E.Sieja uważa, że sprawę należało zakończyć na etapie rozpoznania jej przez Komisję
Rewizyjną, zadając pytania:
Cyt: „po co projekt uchwały – to wyraz słabości Rady i po co chować się za uchwałą Rady?;
„czy Rada ma być przedmiotem żartów społeczeństwa?”.
W dalszej części Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p.K.Stożek – przedstawił opinię
Komisji w sprawie skargi. Komisja uznała skargę za bezzasadną zgodnie z uzasadnieniem
zawartym w załączniku do protokołu z Komisji.

Burmistrz Miasta – poinformował o dwóch opiniach prawnych w przedmiotowej sprawie,
z których wynika, że to nie jest skarga.
Przewodniczący Rady Miasta – w ustosunkowaniu do zarzutu, że ta sprawa nie powinna być na
sesji Rady Miasta poinformował, że pismo zostało przesłane przez Burmistrza Miasta do Rady
Miasta na podstawie art. 227 ust.3 kpa jako skarga. Rada Miasta ma rozpatrzyć skargę
w określonym ustawowo terminie.
P.E.Sieja – nadal podtrzymuję swoje stanowisko.
p.M.Panek – radca prawny UM – gro spraw zawartych w skardze trudno zakwalifikować jako
skargę. Jedynym spornym elementem było prowadzenie postępowania rozgraniczającego.
Postępowanie było wszczęte na wniosek. Postępowanie o rozgraniczenie formalnie prowadzi
Burmistrz, ale dokonuje tego geodeta.
Pismo jest tak sformułowane, że można je potraktować jako skargę w zakresie tego czy
sensowne było prowadzenie postępowania. Z ostrożności zostało to pismo skierowane do
Rady.
W dalszej części P.M.Panek poddał pod decyzję radnych sprawę uznania pisma jako skargi
i wówczas to Rada zajmuje stanowisko, bądź potraktowania sprawy jako wniosku.
Radny p.R.Radomski – uchwalamy, że skarga jest bezzasadna.
Wobec zakończonej dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 1- „przeciw” i 0-”wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr XXI/126/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Bieniek
na działalność Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Mszana Dolna na rok 2008.
W imieniu Komisji Rewizyjnej glos zabrał p.K.Stożek – Przewodniczący Komisji, który
przedstawił opracowany przez Komisję plan pracy na 2008 rok. Następnie złożył wniosek
o wykreślenie z planu punktu drugiego przewidzianego do realizacji w miesiącu kwietniu.
Wobec braku głosów do dyskusji - Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXI/127/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana
Dolna na rok 2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów dzierżawy.
Wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów dzierżawy
udzielił Burmistrz Miasta.

Sprawa dotyczy umów wymienionych w projekcie uchwały, które „wygasną” z końcem
bieżącego roku. Zgodnie z projektem uchwały przedłużenie dotyczy okresu 1 roku ze względu
na program rewitalizacji.
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXI/128/2008 w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów dzierżawy.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza
Miasta.
Przewodniczący Rady odczytał opinię kancelarii prawnej – radcy prawnego p.A.Piegzy
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta tzw.trzynastki.
Wg opinii trzynastka nabywana jest z mocy prawa i nie jest uzależniona od woli pracodawcy,
a wypłata jej jest czynnością techniczną.
Ostatnie zdanie przedmiotowej opinii prawnej mówi jednak, że Rada Gminy może
z ostrożności podjąć stosowną uchwałę w tej materii.
Wobec braku jednoznacznego stanowiska w sprawie tzw. trzynastki rozpoczęła się dyskusja
w tym temacie.
Głos zabierali:
p.M.Panek – radca prawny w UM – jest to czynność czysto techniczna. Nigdy nie były
podejmowane tego typu uchwały. Pojawiła się sugestia w tej sprawie. Ustawodawca ograniczył
Przewodniczącym Rad funkcje ustalania wynagrodzenia. Z ostrożności można podjąć taką
uchwałę.
Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak – na 12 samorządów tylko dwie Gminy podejmą taką uchwałę.
P.E.Sieja – każda uchwała idzie do zatwierdzenia. Kto poniesie odpowiedzialność jak uchwała
zostanie uznana za nieważną?
P.M.Panek – Rada podejmuje uchwały w których wyraża decyzje. Uchwały są opiniowane
przez radcę prawnego, który również ponosi odpowiedzialność. W tym przypadku sprawa
opiera się o to czy uchwała jest potrzebna, czy nie. Pojawiło się orzeczenie i stąd wątpliwości.
Wobec zakończonej dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 0 –„przeciw” i 1-„wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr XXI/129/2008 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
dla Burmistrza Miasta.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych w Mszanie Dolnej przy ul.Matejki.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta – który wyjaśnił, że sprawa
dotyczy możliwości dostępu do ZSM nr 2 bez konieczności płacenia dzierżawy w wysokości
6tys.zł. rocznie za przejście po terenie prywatnym do budynku Szkoły.

Sprawa wiąże się ze sprawą roszczeń Gminy Żydowskiej.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem: „jak jest zabezpieczony dojazd do Pani
Sitkowskiej”?
W odpowiedzi Burmistrz Miasta powiedział, że była rozmowa na ten temat i Pani Sitkowska
nie widzi problemu, bo dojazd ma.
Wobec braku głosów do dyskusji - Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXI/130/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.10. Podjęcie uchwały w spr.zmiany uchwały nr XIX/117/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.
Zmiana wiąże się z dopisaniem współwłaściciela działki.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXI/131/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Mszana Dolna z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w związku ze zmianą stosownych przepisów
ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność podjęcia uchwały w sprawie zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tyt. należności
pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej.
Wśród radnych padła propozycja kwotowego ograniczenia możliwości umarzania
wierzytelności przez Burmistrza Miasta, ale radny który zgłaszał te propozycje wycofał swój
wniosek.
Przewodniczący obrad zasygnalizował, by Rada była informowana o dokonywanych
umorzeniach w przypadku większych kwot.
Wobec braku pytań i głosów do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXI/132/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Mszana Dolna

z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił p.T.Filipiak – Burmistrz Miasta.
- sprawa ceny 1 worka na śmieci – Firma Empol podniosła ceny do 10 zł. Miasto nie ma
wpływu na cenę worków. Po dokonaniu rozeznania w sprawie cen za worek na śmieci u innych
firm wywozowych zostanie skierowane pismo – informacja do mieszkańców, którzy sami
zdecydują z kim zawrą umowę na wywóz śmieci.
- sprawa oznakowania ulic - zostaną oznakowane.
Chodnik ul.Kopernika – to nowa inwestycja i zależy od zasobności. Możemy to finansować z
dochodów własnych. Nie ma projektu , a chodnik jest b. potrzebny.
- dziury w ulicach – sprawa na etapie przygotowania ogłoszenia o przetargu.
- ul.Żeromskiego – ta ulica nie została uszkodzona i nie jest wykazana w stratach. Możemy ją
wykonać tylko z własnych środków i jeżeli będą to zrobimy.
- sprawa dojazdu do p.Sitkowskiej – Pani Sitkowska będzie miała dojazd, uregulujemy to
również w umowie.
- sprawa wpływu na pracę Marszałka – nie mamy wpływu.
- w sprawie kanalizacji – nie ma żadnych nowych projektów. Jesteśmy w Związku Gmin
i jesteśmy skazani na czekanie. Będziemy robić przyłącz do kanalizacji – małymi odcinkami.
- Chodniki przy drogach wylotowych – wojewódzkich – to sprawa porozumienia z GDDKiA
i partycypacji 50/50. Ponadto muszą być zabezpieczone pieniądze.
- projekt ul.Orkana – projekt na budowę chodnika jest zapłacony(12.000zł.).
- chodnik przy ul.Piłsudaskiego – GDDKiA zgłoszenia nie otrzymała. Odbiór był, wówczas
nikt nie zgłaszał zarzutów.
- linia 110kv – odbyło się spotkanie – projekt jest zrobiony a linia jest przesunięta o tą część,
na którą mieszkańcy się nie zgodzili.
Co do okablowania – to koszt przekracza możliwości finansowe.
- oświetlenie ul.Orkana - Miasto zapłaci brakującą kwotę – przesłano pismo w tej sprawie.
- punkt informacji turystycznej w BOM – jak najbardziej informacja będzie udzielana.
- chodnik ul.Krakowska – trzeba zacząć od umowy + zlecenia.
- umowa dzierżawy z MOK – umowa nie jest podpisana od m-ca, z powodów nie znanych.
Burmistrz poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na dwa pisma skierowane w tej sprawie
do Rady Parafialnej oraz Ks.Proboszcza.
- roboty w kinie – wykonano nową instalację elektryczną koszt ponad 20.000zł.
- droga osiedlowa do Kościoła – jest kolejna rozprawa w Sądzie w Limanowej. Utwardziliśmy
drogę, słupki postawiono, by nie niszczyć drogi.
Pani A.Majchrzak – Dyrektor SP ZOZ w Mszanie Dolnej – przedstawiła sytuację w SP ZOZ
w Mszanie Dolnej w zakresie podpisanych kontraktów na specjalistkę.
P.Majchrzak - stwierdziła, że problemy z Funduszem Zdrowia są zawsze w momencie
podpisywania umów. Nie wszystkie umowy zostały podpisane, a te które zostały podpisane są
do końca kwietnia. Nie podpisano umów na poradnie: kardiologiczną, chirurgiczną
i diabetologiczną. Nie ma możliwości przywrócenia działalności tych poradni w SP ZOZ
w Mszanie Dolnej.
Pani Dyrektor poinformowała o przystąpieniu do porozumienia zielonogórskiego na opiekę
podstawową jak również o problemach finansowych związanych z opieką całodobową.
SP ZOZ otrzymuje 860 zł. miesięcznie netto za wynajem gabinetów pod opiekę całodobową
i specjalistyczną.

W dalszej części zaproponowała rozwiązanie problemu przez możliwość budowy małego
oddziału szpitala na działce przy SP ZOZ-ie, w którym to budynku umieszczona byłaby opieka
całodobowa i poradnie specjalistyczne.
Przed wolnymi wnioskami głos zabrał p.F.Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego,
który podziękował za zaproszenie na sesję. Wyraził nadzieję, że sprawy budowy chodnika przy
ul.Orkana zostaną rozwiązane. W dalszej kolejności poinformował, że w ubiegłym roku
oddano do użytku salę gimnastyczną, a w bieżącym roku zostanie ogrodzony teren.
Ad.13. Wolne wnioski.
Radny p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – złożył wniosek o złożenie wieńca
w imieniu Rady Miasta podczas uroczystości pogrzebowych + A.Leśniaka.
Następnie zwrócił się do Rady Miasta o przegłosowanie na kolejnej sesji „wotum zaufania” dla
Jego osoby na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, oświadczając, że „źle się czuje
na tym stanowisku”.
Radny p.K.Stożek – nadmienił o złożeniu pisemnego wniosku w sprawie wykonania linii
wodociągowej w kierunku ul.Zarabie i ul.Zakopiańskiej.
Radny p.R.Radomski – dzierżawa powierzchni reklamowej na ścianach.

Ad.14. Zamknięcie obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Władysław Żądło zamknął obrady
XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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