Protokół Nr XXII/08
z XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
3 marca 2008 r. 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 I część
do pkt-u 7 porządku obrad oraz
Faustyna Kaletka – II część (od pktu-8 do końca).
Czas trwania sesji : od godz. 14.00 do godz. 19.30.
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.
Nieobecni radni: p.Józef Bierowiec, p.Robert Rataj. Spóźnienie: radny p.R.Radomski.
Ustawowy skład Rady Miasta w Mszanie Dolnej – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p.Władysław Żądło otworzył XXII zwyczajną sesję Rady
Miasta, przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 12 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 XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik nr
3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miasta przedstawił wnioski Burmistrza Miasta o
wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna na rzecz Firmy Handlowej „Elektret”- jako pkt 9.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Krakowskiej /dz.ewid. nr 1788/2
o pow.0.1431ha/.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości – dz.ewid. nr 9662, położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Słowackiego.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości położonej przy ul.Krakowskiej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – RZGW w Krakowie.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Orkana.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości
położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Orkana.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu i objęcia udziałów w Spółce z o.o.
,,Gorczańskie Wody Termalne” przez Gminę Miasto Mszana Dolna.

Przewodniczący obrad poinformował, że powyższe projekty uchwal zostały radnym
przesłane, natomiast sprzeciwia się wprowadzeniu projektów uchwał dot. zbycia
nieruchomości oraz projektu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 jak również projektu Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok z uwagi na to iż te dwa ostanie zostały
przedłożone do Biura Rady na godzinę przed sesją i nie było możliwości nawet ich
przeczytania.
Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z zapytaniem o propozycje zmian porządku obrad.
Radny p.ESieja – złożył wniosek o wprowadzenie punktu dotyczącego „przedłożenia planu
pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2008r”.
Przewodniczący obrad zasugerował wprowadzenie przedmiotowego punktu po pkt-cie 17
porządku obrad.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski o wprowadzenie
powyższych punktów do porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad w/w punktów.
W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad oraz jego zmian,
co stanowiło pkt 1 porządku obrad, porządek sesji obejmował:
1. Otwarcie XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/08 z XXI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą – Miastem Mszana
Dolna z Gminą Niżna Nova.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Mszana Dolna do
stowarzyszenia pn.Związek Euroregion „Tatry”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok
2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna na rzecz Firmy Handlowej „Elektret”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Krakowskiej /dz.ewid. nr 1788/2
o pow.0.1431ha/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości – dz.ewid. nr 9662, położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Słowackiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości położonej przy ul.Krakowskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – RZGW w Krakowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Orkana.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości
położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Orkana.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu i objęcia udziałów w Spółce z o.o.
,,Gorczańskie Wody Termalne” przez Gminę Miasto Mszana Dolna.

17. Rozpatrzenie pisma pana Szeląga w sprawie wykupu budynku przy ul.Starowiejskiej.
18. Przedłożenie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2008 rok.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacja Przewodniczacego Rady Miasta.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXI/08 z XXI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z XXI sesji Rady Miasta został wyłożony
do wglądu w Biurze Rady.
Uwagi do protokołu wniósł p.E.Sieja, który powiedział, że pominięto fragment Jego
wypowiedzi, po zdaniu: „Czy Rada ma być przedmiotem żartów społeczeństwa”. Na tym
wypowiedź została zakończona, a p.Sieja zaproponował umieszczenie takiego zdania
kończącego jego wypowiedź, które jak twierdzi wypowiedział cyt: „radny E.Sieja zaapelował
do Rady Miasta o odrzucenie projektu uchwały i zakończenie czynności rozpatrywania skargi
na decyzji Komisji Rewizyjnej”.
Druga uwaga p.E.Siei dotyczyła wyłączenia zdania w punkcie wolne wnioski, którego jak
twierdzi nie użył cyt: „źle się czuję na zajmowanym stanowisku” – Radny p.E.Sieja zarzucił,
że zostały one zmienione.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z zapytaniem czy sesja była nagrywana.
Wobec twierdzącej odpowiedzi Przewodniczący obrad oddalił sprawę głosowania nad
przyjęciem protokołu wobec potrzeby dokonania czynności sprawdzających, pomimo
wniosku radnego p.K.Stożka o głosowanie przyjęcia protokołu wraz z poprawkami
wniesionymi przez radnego p.E.Sieję.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny p.J. Szynalik – zwrócił się z zapytaniami:
1) pierwsze zapytanie dotyczyło łatania dziur na drogach – kiedy będzie przetarg „na
łatanie dziur” ?,
2) drugie dotyczyło podłączenia bloków kolejowych do kanalizacji – czy jest „to” ujęte
w planie?
Radny p.G.Wójcik – zwrócił się z następującymi zapytaniami:
1) czy śmieci mogą być usuwane przez ZGK,
2) czy jest szansa na obniżenie ceny worka na śmieci.
3) Wspólnota mieszkaniowa – czy jest możliwa pomoc finansowa miasta przy wymianie
dachu w blokach przy ul.Jana Pawła II.
4) Jakie jest rozbicie kwotowe na przewidywany remont placu targowego i parku
miejskiego (zadania ujęte w budżecie) i czym się kierowano, że wybrano park a nie
np. Rynek.
Radny p.K.Stożek – złożył dwa zapytania na piśmie, w brzmieniu:
1) na jakim etapie realizacji jest złożony wcześniej przeze mnie wniosek oznakowania ulic
Zarabie i Stawowa znakami informacyjnymi – nazwy ulic i czy będzie realizowany.
2) czy kanalizacja ściekowa z terenu miasta jest przekazana Dorzeczu Górnej Raby a jak nie
to jak długo miasto będzie ponosić koszty utrzymania tej kanalizacji – czy gminy ościenne
płacą za przesył ścieków i komu?
Radna p.I.Łacna – zasygnalizowała, że istnieją problemy związane z usytuowaniem
prowizorycznego dworca autobusowego. Radna prosiła o ustosunkowanie się do tej kwestii.

Radny p.R.Potaczek – zwrócił się z zapytaniem czy będzie robiona kanalizacja na os.Pańskie?
Radny p.A.Malec – zasygnalizował potrzebę podłączenia kilku domów do kanalizacji przy
ul,.Piłsudskiego – mieszkańcy deklarują udział w kosztach podłączenia.
Wiceprzewodn.Rady Miasta p.E.Sieja – zwrócił się z zapytaniem o możliwość wykonania
remontu chodnika przy ul.Starowiejskiej – os.Ząski w bieżącym roku w związku z pismem
mieszkańców.
P.Władysława Jamróz – radna Rady Powiatu Limanowskiego – poinformowała o wniosku
złożonym na sesji Powiatu Limanowskiego w sprawie wynajęcia w szkole ponadgimnazjalnej
Sali gimnastycznej. Radna odczytała wniosek w przedmiotowej sprawie.
P.Jamróz poinformowała również o wniosku w sprawie wznowienia niedzielnych kursów
BUS-ów na linii Mszana Dolna – Limanowa jak również o pozytywnym załatwieniu wniosku
w sprawie wcześniejszych godzin pracy urzędu pocztowego w Mszanie Dolnej /poczta
czynna jest już od godz. 7.00/.
Radna p.A.Orzeł – zwróciła się z prośbą o założenie progów na ul.Leśnej.
p.W.Żądło - Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniami:
1) o wycinkę drzew przy ul.Orkana w parku – przy dużych wichurach istnieje
niebezpieczeństwo.
2) czy zostało skierowane pismo do PKP o wycinkę dużych lip przy ul.Kolbego?
Przewodniczący Rady zwrócił się również o podniesienie krawężnika k/domu Radiowskiego.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił najważniejsze sprawy, którymi
zajmował się wraz ze swoim Zastępcą w okresie od ostatniej sesji; dotyczyła ona:
- przekazania samochodów Policji w Mszanie Dolnej.
- wizyty w Niżnej nad Orawą – Słowacja w sprawie podjęcia współpracy między Gminami.
12 marca Br. Odbędzie się rewizyta.
- odbioru promes na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych: 450.000zł.
– na drogi; 240.000zł. – na projekt techniczny osuwiska na ul.Spadochroniarzy.
- uczestnictwa w Zgromadzeniu ZGDGRiK – Burmistrz Miasta poinformował o skreśleniu
zapisów w uchwale Zgromadzenia Związku zobowiązujące Gminy do pokrycia strat
(niedoboru) Związku – II raty. I rata została zapłacona.
-podpisania umowy z firmą eM4 Kraków na wykonanie koncepcji rewitalizacji Rynku, placu
targowego, parku i „komunalnej” – kwota 35.000zł. netto.
- zgłoszono projekt (akces) do programu „Orlik 2012” na budowę boiska o nawierzchni
sztucznej na terenie przy ul.Marka k/Piekarni.
- złożono wniosek na dostosowanie budynku SP ZOZ dla osób niepełnosprawnych.
- Burmistrz Miasta poinformował o piśmie Kurii Metropolitalnej w sprawie dzierżawy
„Orkanówki”. Propozycje Kurii to 15-letnia dzierżawa, czynsz – 3.000zł. do negocjacji pod
warunkiem kapitalnego remontu. Burmistrz Miasta odczytał pismo Kurii w przedmiotowej
sprawie.
- spotkanie z Wicepremierem W.Pawlakiem;
- konwent wójtów i burmistrzów w Limanowej.
- podpisanie umowy z PSOUU i przekazanie kluczy do budynku na stadionie.

- Walne Zebranie KS „Turbacz” – powołano nowy Zarząd. Prezesem został p.W.Szczypka,
Wiceprezesem – p.S.Dziętło.
- udział przedstawicieli miasta w uroczystościach nadania imienia ZSTI przy
ul.Starowiejskiej.
- koncert kolęd Eleni.
Na koniec Przewodniczący Rady zgłosił uwagę co do sprawy niepoinformowania
przedstawicieli Rady Miasta o podpisywaniu umowy o przekazaniu pomieszczeń w budynku
na stadionie na rzecz PSOUU i przekazywaniu kluczy. Przewodniczący zwrócił uwagę, że nie
zaproszono nikogo z Rady Miasta na tę uroczystość, a w artykule który ukazał się na stronach
internetowych opisującego to zdarzenie nic nie wspomniano o Radzie Miasta.
5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2008.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z prośbą o przedstawienie projektu budżetu miasta
na rok 2008.
Następnie Skarbnik Miasta p.B.Ziemianin odczytała uchwałę Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakwie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały
budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2008 oraz opinię o prawidłowości prognozy spłaty
kwoty długu Miasta Mszana Dolna. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinie
pozytywne.
Kontynuując p.Skarbnik szczegółowo omówiła projekt budżetu Miasta Mszana Dolna na rok
2008r. wyszczególniając wprowadzone zmiany w związku z wnioskami Komisji i radnych
Rady Miasta.
Zgodnie z projektem uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2008 plan dochodów
wynosi 16.688.394zł. ,
Plan wydatków wynosi 18.336.146zł. Zatem deficyt stanowiący różnicę między tymi
wielkościami wynosi 1.647.752zł.
Przychody budżetu miasta wynoszą 2.569.296zł.
W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta głos zabrał jej Przewodniczący
p.S.Dziętło, który powiedział, że budżet został bardzo dobrze opracowany.
W dalszej części posiedzenia toczyła się dyskusja nt. wysokości wydatków zaplanowanych
w dziale Promocja.
Radny p.S.Dziętło wnioskował o przeznaczenie kwoty 40tys.zł. na drogi z kwoty 70.000 zł.
zaplanowanej na promocję.
Podczas dyskusji wniosek był zmieniany po czym ostatecznie radny p.S.Dziętło wycofał swój
wniosek o zmianę projektu budżetu w zakresie przeznaczenia kwoty 40tys.zł. na drogi
z kwoty 70tys. zł zaplanowanej na promocję.
W sprawie środków przeznaczonych na promocję w imieniu Komisji Oświaty i Kultury
wypowiadał się również p.Sieja, który powiedział, że Komisja zatwierdziła projekt budżetu
po stronie wydatków na promocję, aby doszło do opracowania folderu.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały budżetowej Miasta
Mszana Dolna na rok 2008 i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową Miasta
Mszana Dolna na rok 2008 Nr XXII/133/2008 .
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą – Miastem
Mszana Dolna a Gminą Niżna.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta. Gmina Niżna (na
Słowacji) została „polecona” przez Euroregion Tatry. Obszary działalności i współpracy są
podobne.
Przewodniczący Rady w uzupełnieniu dodał, że Gmina Niżna jest to Gmina licząca ponad 4
tys. mieszkańców o wysokoblokowej zabudowie zwartej miejskiej.
P.E.Sieja – zwrócił się z zapytaniem „co nam daje podpisanie tej umowy?”.
W odpowiedzi Przewodniczący Rady powiedział: współpracę w dziedzinie sportu, kultury,
itd.
Padło nawet stwierdzenie, że możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych na wspólne
przedsięwzięcia.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/134/2008
w sprawie nawiązania współpracy między Gminą – Miastem Mszana Dolna a Gminą Niżna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Mszana Dolna do
stowarzyszenia pn.Związek Euroregion „Tatry”.
Projekt uchwały omówił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta. Stwierdził, że Euroregion
Tatry z siedzibą w Nowym Targu decyduje o podziale środków (grantów). Będąc
w stowarzyszeniu łatwiej jest lobować te środki.
W dalszej kolejności zaproponowano osoby p.M.Barana i p.Tadeusza Filipiaka jako
przedstawicieli Miasta Mszana Dolna w Związku Euroregion „Tatry”.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady podjęła Uchwałę Nr XXII/135/2008 w sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Mszana
Dolna do stowarzyszenia pn. Związek Euroregion „Tatry”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

