Protokół Nr XXIV/08
z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
28 kwietnia 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 : Faustyna Kaletka – pracownik Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 16.20.
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.
Spóźnienie: radny p. R. Radomski.
Ustawowy skład Rady Miasta w Mszanie Dolnej – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 15 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXIV zwyczajną sesję Rady Miasta,
przywitał radnych oraz zaproszonych gości, wita radnego Roberta Rataja, który powrócił po długiej
nieobecności.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 15 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 XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku
obrad następujących punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na
rok 2008 Nr XXII/133/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 3 marca 2008 roku- jako
pkt 13.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia z Gminą
Mszana Dolna na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej – jako pkt. 14. Wniosek
Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
oraz przesunięcie punktu 12 czyli Przedstawienia sprawozdania z działalności MOPS w
Mszanie Dolnej do punktu 7.
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.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Interpelacje i zapytania radnych.
Roczne sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Mszana Dolna za rok 2007.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
Ocena wykonania budżetu:
a) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania
budżetu i udzielenia absolutorium
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna –
głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności MOPS w Mszanie Dolnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części udziału w działkach ewid.
nr 4672/1 i nr 4272/3.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości (dz. ewid. nr 6363) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości (działek ewid. nr 6992.2 i 6997/2 ) stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna
na rok 2008 Nr XXII/133/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 3 marca 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia z Gminą
Mszana Dolna na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
p. Eugeniusz Sieja – zwraca się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i
Gospodarki Mieszkaniowej oraz do Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
aby zabrali głos, jeśli sprawa jest warta uwagi. Sprawa dotyczy stawek dzierżawnych za
dzierżawę gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna. Obecnie jest około 120
dzierżawców – 13-15 dzierżawców to dzierżawcy poniżej 1 ara, 70 osób dzierżawi od 2 do 10
arów, są także osoby, które miały ponad hektar dzierżawionego terenu. Uchwała Rady Miasta z
2004 r. ustaliła stawki w 4 kategoriach. W roku 2007 wprowadzono do uchwały z 2004 r. w § 4
waloryzację. Wzbudziło to niesmak społeczeństwa. Nie wiem, kto waloryzację wprowadził.
Część osób rezygnuje inni pytają Radę Miasta. Wnioskuję o przygotowanie uchwały
wprowadzającej jednolitą stawkę za ar i zwolnienie z opłat dzierżawców poniżej 1 ara.
p. Stanisław Dzietło – takie sprawy powinno się kierować na Komisję a nie rozmawiać o nich na
sesji
p. Przewodniczący Rady Miasta – proponuję przedstawić problem na Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
p. Eugeniusz Sieja – jakie działania zostały podjęte w sprawie termoocieplenia szkół, chodzi o
uzyskanie pieniędzy na ten cel
−
kończy się czas pozyskiwania środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, czy zdążymy?
− kiedy będzie ukończona dokumentacja na pozyskanie środków unijnych na budowę hali

sportowej?
− jak przedstawia się stanowisko Parafii w sprawie dzierżawy kina?Czy jest zawarta umowa
dzierżawy na ten rok?
− jakie działania ma zamiar podjąć Burmistrz w sprawie regulaminu czystości z 2006 r. w
dziale
sklepy spożywcze – właściciele takich sklepów spalają śmieci na rzece - czy w tym kierunku są
przewidywane jakieś restrykcje?
p. Robert Rataj – kanalizacja na osiedlu Mrózki przy ul. Słomka, czy są jakieś czynności podjęte w
tej sprawie?
− co się dzieje w sprawie budowy chodnika przy ul. Słomka?
p. Stanisław Dziętło – wspólne patrole policji i straży miejskiej, jak wygląda ta sprawa?
p. Władysława Anna Jamróz – Powiatowy Zarząd Dróg odpisał w sprawie planowanej zatoczki
przy ul. Orkana. Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg jako załącznik nr 5 do protokołu.
p. Przewodniczący Rady Miasta – czy jest planowany remont drogi przy ul. Ogrodowej?
− czy Miasto ma ubezpieczone drogi miejskie?
p. Jan Szynalik – pytanie do pana Komendanta – motocykliści są niebezpieczni czy coś się robi z
tym tematem?
3. Roczne sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Mszana Dolna za rok 2007 .
oraz
4.
−

Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

udziały w Gorczańskich Wodach Termalnych – 12.500

−

wodociąg na ul. Słomka – 26.800 na osiedlu Aksamity

−

chodnik przy drodze nr 28 w ciągu ul. Zakopiańskiej – dokumentacja projektowa – 20.740,00
do ul. Zarabie w tym roku wykonanie 50% z GDDKiA

−

projekt budowlany i dokumentacja techniczna chodnika przy drodze wojewódzkiej

−

drogi gminne – 937.207,74 łatanie dziur 130 tys. zł.

−

drogi wewnętrzne – utwardzanie, odwadnianie – 63.285,40

−

przebudowa drogi rolniczej Rataje – 47.126,34

−

usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.228.668,01 – remonty dróg m.in. Leśna, Stawowa,
Zielona, Grunwaldzka

−

zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Madeje – 1.503, 493,01

−

Komenda Powiatowa Policji – 31.800,00 służby Straży Miejskiej łączone z Policją,
dofinansowanie

−

Ochotnicza Straż Pożarna – 74.783,32, w tym remont Remizy Strażackiej – 54.126,74

−

ZSM Nr 1 – monitoring – 12.000

−

dokumentacja termomodernizacji ZSM Nr 1 i ZSM Nr 2 – 40.992

−

hala sportowa – 78.690

−

świetlica socjoterapeutyczna – ocieplenie budynku na stadionie – 73.691,66

−

gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.191.278,94 m.in. wyrok sądowy w. Wolimex,
kanalizacja sanitarna na ul. Słomka i pokrycie niedoboru ZGDGRiK

−

imprezy – 20.300

−

powołano wspólnoty i zarządcę w blokach komunalnych

−

zmiany w urzędzie, sprzęt, oprogramowanie, jadalnia BOM

−

pozyskano 2.130,00 z biura usuwania skutków powodzi
5. Ocena wykonania budżetu:

a) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
p. Skarbnik – Bernadeta Ziemianin - czyta opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu i
udzielenia absolutorium
p. Ryszard Potaczek – czyta wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania
budżetu i udzielenia absolutorium. Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
p. Przewodniczący Rady Miasta – czyta uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie zaopiniowania budżetu i udzielenia
absolutorium. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Po
przeczytaniu pyta radnych czy są jakieś uwagi odnośnie wykonania budżetu?
p. Eugeniusz Sieja – dział 801/4 o co chodzi z wykonaniem tego działu?
p. Skarbnik – Bernadeta Ziemianin - ZEAS realizuje te dochody
p. Eugeniusz Sieja – dział 801 – oświata i wychowanie – nie wykorzystano ponad 300 tys. zł. Jak to
się stało że takiej kwoty nie wykorzystały szkoły?
p. Agata Dudzik – to jest tylko nasz plan, nie jesteśmy w stanie zaplanować wszystkiego.
Termomodernizacja została przerwana i dlatego jest 300 tys. nie wydane. bo były to środki na ten
cel zabezpieczone.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana
Dolna – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIV/149/2008 Rady
Miasta w Mszanie Dolnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak – to moje pierwsze samodzielne absolutorium, praca z taką
Radą to dla mnie zaszczyt. Przez ten rok pokazaliście państwo, że chodzi nam o to samo. Dziękuję.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności MOPS w Mszanie Dolnej.

Kierownik MOPS p. Sabina Kogut – przedstawia roczne sprawozdanie z działalności MOPS-u.
Liczba osób otrzymujących pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r. uległa
nieznacznemu obniżeniu, było to w 2007 r. - 329 rodzin – liczących 1418 członków. Osoby, które
zwracają się o pomoc są najczęściej zmuszone do tego przez długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność członków rodziny, dużo jest wciąż ubóstwa i niewydolności opiekuńczo wychowawczej rodziców.
MOPS w Mszanie Dolnej udzielił w 2007 r.:
−

24 zasiłki stałe

−

25 decyzji na zasiłki okresowe

−

oraz zasiłki celowe na łączną kwotę 53.155 zł.

Sporządzono trzy pogrzeby. W Domu Pomocy Społecznej przebywało 6 osób na co poszło 80 tys.
zł. z każdym rokiem wzrasta koszt utrzymania osób w Domach Pomocy Społecznej. Istnieje w
MOPS-ie bank ogłoszeń. Zastanawialiśmy się nad zatrudnieniem opiekunki środowiskowej , ale nie
było osób chętnych do takiej opieki, więcej osób pytało o możliwość podjęcia pracy w tym
zawodzie. Przy MOPS-ie działa wolontariat wspierający działania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. 3 osoby samotne, chore i starsze osoby zdecydowały się na przyjmowanie wolontariatu
średnio raz na tydzień. 27 grudnia odbyły się Mikołajki dla 102 dzieci i 47 opiekunów – dzięki
darczyńcom. Działa również Koalicja Przeciw Przemocy– spotkania raz na kwartał, biorą udział w
spotkaniach pedagodzy szkół, policjant. W ubiegłym roku w MOPS-ie było 2 strażystów. W
strukturach MOPS-u mieści się także dział zasiłków rodzinnych i dodatków do świadczeń
rodzinnych w 2007 r. kryterium dochodowe w rodzinie do uzyskania tych świadczeń wynosiło 504
zł. na osobę. W 2007 r. wydatkowano na ten cel 1.800,00 zł. W 2005 r. do MOPS-u wprowadzono
zaliczkę alimentacyjną, na to świadczenie wpłynęło 20 wniosków. 10 dłużników alimentacyjnych
zamieszkuje teren miasta Mszana Dolna. Czy mają państwo pytania?
p. Eugeniusz Sieja – posiłek dla potrzebujących 60,500 zł. W jakiej formie była dotacja?
p. Sabina Kogut – dotacja celowa na zakup żywności
p. Przewodniczący Rady Miasta – czy MOPS finansuje obiady dzieciom?
p. Sabina Kogut – tak, 107 dzieci jest objętych programem dożywiania
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
p. Agata Dudzik – zmienione zostały stawki nauczycielom na podstawie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r.
p. Skarbnik – Bernadeta Ziemianin – po uchwale budżetowej musimy wprowadzić wynagrodzenie
dla nauczycieli, ponieważ nie było nowego wynagrodzenia wydaliśmy na starym i teraz musimy
zmienić.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIV/150/2008 Rady
Miasta w Mszanie Dolnej w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.

p. Józef
Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej – komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż. Przetarg na oddzielne działki odrębnie.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (14 „za” 1- „wstrzymał się”)
podjęła Uchwałę Nr XXIV/151/2008 Rady Miasta w Mszanie Dolnej w sprawie zbycia
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie części udziału w działkach
ewid. Nr 4672/1 i nr 4272/3.
p. Józef Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej – opinia komisji pozytywna,wnioskuję o usunięcie z projektu uchwały słów
„ jednak nie wyższa niż 2 tysiące zł.” nie może być ograniczenia.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło odczytał projekt uchwały ze zmianą dokonaną
przez pana Józefa Bierowca i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIV/152/2008 Rady
Miasta w Mszanie Dolnej w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie części udziału w działkach
ewid. Nr 4672/1 i nr 4272/3.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości (dz. ew. Nr 6363) stanowiącej własność Miasta Mszana dolna
p. Józef Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej – opinia komisji pozytywna, działka dzierżawiona, forma sprzedaży nie wchodzi w
grę.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIV/153/2008 Rady
Miasta w Mszanie Dolnej w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości (dz. ew. Nr 6363) stanowiącej własność Miasta Mszana dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości (dz.ew. Nr 6992/2 i 6997/2) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
p. Józef Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej – opinia komisji pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIV/154/2008 Rady
Miasta w Mszanie Dolnej w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości (dz.ew. Nr 6992/2 i 6997/2) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na
rok 2008 Nr XXII/133/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 3 marca 2008 r.
p. Skarbnik – Bernadeta Ziemianin - przesunięcie dotyczy 100 tys. dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej na zakup sprzętu, ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej może odliczyć VAT, a
Miasto nie ma takiej możliwości. Pieniądze pójdą na zakup samochodu ciężarowego, kosiarki i
kopiarki.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/155/2008 Rady
Miasta w Mszanie Dolnej w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok
2008 Nr XXII/133/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 3 marca 2008 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia z Gminą
Mszana Dolna na wykonanie projektu kanalizacji.
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak – w piątek Rada Gminy podjęła uchwałę o kanalizacji Raby
Niżnej. Sieć kanalizacyjna będzie musiała przebiegać przez ul. Zakopiańską, ul. Zarabie i część
Bołdonów – przyłączymy ich do tej kanalizacji jeśli się da to jeszcze w tym roku. Bardzo proszę o
przegłosowanie tej uchwały.
p. Józef Bierowiec – jakie są koszty tej inwestycji?
p. Burmistrz – Tadeusz Filipiak - narazie nie ma żadnych
p. Przewodniczący Rady Miasta – żeby się nie okazało tak jak przed 9-u laty kiedy to podłączany
był Niedźwiedź do kanalizacji z pominięciem ul. Orkana. W uchwale musi zostać zapisane
umożliwienie podłączenia gospodarstw domowych z ulicy Zakopiańskiej, Mroza, Stawowej i
Zarabia. Termin wykonania inwestycji – 2009 -2010 r.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem
zmian i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/156/2008 Rady
Miasta w Mszanie Dolnej w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia z Gminą Mszana
Dolna na wykonanie projektu kanalizacji.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

p. Burmistrz –Tadeusz Fipipiak - dostałem drogą pisemną od pani Anny Franczak zapytanie w
sprawie p. H. Nawieśniak chodzi o uszkodzenia domu. My patrzymy na osuwisko w całości
argumenty, że dom stoi tam gdzie powinien nie są żadnymi argumentami, to nie jest wina nikogo,
że osuwisko się uaktywniło.
Został ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną. Zobaczymy czy ktokolwiek zgłosi się w
przetargu. Ja ją rozumiem, ale nie patrzymy na osuwisko przez pryzmat 1 domu tylko całego
osiedla. Dokumentacja jest na to osuwisko.
p. Burmistrz – Tadeusz Filipiak - ul. Spadochroniarzy – łatanie dziur – w okolicach p. Nawieśniak
jest zrobione. Przepusty zostaną zasypane.
Kosze koło stadionu – czy można dołożyć koszy? Pyta pani Anna Franczak
p. Burmistrz – Tadeusz Filipiak – ul. Spadochroniarzy ma chyba najwięcej koszy w całej Mszanie
p. Stanisław Malec – Kierownik ZGK - najbardziej obstawiona koszami jest ul. Spadochroniarzy
p. Burmistrz – Tadeusz Filipiak - Czy zgłosił się ktoś do wynajęcia internatu – wszyscy są
zainteresowani zakupem a nie dzierżawą
Termomodernizacja szkół – powtórne złożenie karty informacyjnej i zadania. Myślę że się
spokojnie wyrobimy w czasie. - p. Michał Baran
Do 6 maja mamy czas na złożenie do NFPO wniosku wstępnego, p. Grzywa czuwa nad wnioskiem,
3 miliony maksymalne dofinansowanie.
Pozwolenie na budowę jest w Starostwie, dokumentacja jest złożona.
Parafia – czekamy na spotkanie z ks. Proboszczem. Nie ponaglamy go.
Regulamin czystości miasta – przez sumienie mieszkańców będziemy działać bo inne metody nie
działają.
Kanalizacja os. Mrózki – na ten projekt pieniędzy nie mamy przygotowanych. Cała dokumentacja
musi być zrobiona i pozwolenia wszystkie muszą być dane. Nowa linia, rozbudowa istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
p. Stanisław Malec – Kierownik ZGK – cała Słomka ma projekt kanalizacji, ale nie wiem czy n ie
straciła już ważności.
Budowa chodnika na Słomce – 2010 r. jest szansa na zrobienie chodnika do krzyżówki na Dobrą.
Chodnik do Kasiny. Realizacja ul. Ogrodowej – województwo, krajówka i my – partycypacja w
kosztach. Musimy to wykorzystać do łatania dziur na ul. Ogrodowej, studzienki nie przyjmują
wody wszystko wylewa się na ulicę.
Wspólne służby – będzie porozumienie będą służby wspólne
Posłaliśmy do 3 firm ubezpieczeniowych ofertę na ubezpieczenia ulic miejskich – czekamy na
polisę. Do tej pory drogi nie były ubezpieczone.
16.Wolne wnioski.
p. Komendant – nie będziemy gonić motocyklistów po ulicach. Powinniśmy się postarać o progi
zwalniające na terenie Miasta
p. Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Franciszek Dziedzina – powinien powstać chodnik na ul.
Krakowskiej oraz na ul. Słomka. Kanalizacja ul. Ogrodowej. Ochotnicza Straż Pożarna – poprzez
Urząd Pracy istnieje możliwość przyjęcia kogoś do pracy. Ma powstać nowy zakład na terenie
Limanowej zabezpieczający 200 osób. Hala sportowa – monitoruję Orlik, w następnym rozdaniu
ma dostać Mszana Dolna. Zabolała mnie sprawa 50-lecia śmierci ks. Infłata Teofila Skalskiego,
przygotowana przez Gminę. Chcę zrobić dyżur dla mieszkańców Mszany Dolnej min. raz w
miesiącu.

p. Burmistrz –Tadeusz Filipiak - zostało zawarte porozumienie z Urzędem Skarbowym w
Limanowej i złożyć można druki PIT w Urzędzie Miasta. Chcę podziękować moim
współpracownikom w szczególności za dużą pomoc chcę podziękować pani Skarbnik i panu
Michałowi Baranowi. W Małopolsce postały w tym roku tylko 2 budżety które nie miały żadnych
poprawek w tym masz budżet, więc wybór skarbnika był decyzją trafną. Zapraszamy na 3 – go
maja na Stadionie. 130-lecie OSP.
p. Przewodniczący Rady Miasta – czyta Uchwałę Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
sprawie Tybetu – polityki w sporcie nie powinno być. Uchwała Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Oświadczenia majątkowe proszę składać do
30 kwietnia 2008 r. Zapraszam na olimpiadę notarialną w dniach 15-17 maja
p. Józef Bierowiec – kto jest właścicielem gruntów Gorczańskich Wód Termalnych?
p. Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Franciszek Dziedzina- to jest sprawa wojewody, gdy
spółka uzyska pozwolenia to wtedy dostanie grunt
p. Eugeniusz Sieja – jak wygląda sprawa rezolucji dot. stawki za ceny ścieków?
p. Burmistrz – Tadeusz Filipiak - umorzono podatek dla ZGDGRiK. Mieliśmy do wyboru albo
umorzyć podatek albo dopłacać mieszkańcom do ścieków. Stawka po umorzeniu podatku przez
wszystkie gminy wchodzące w skład związku to 5 zł. dla klientów indywidualnych.
p. Stanisław Malec – Kierownik ZGK – rezygnujemy z wywozu ścieków płynnych. ZGDGRiK
podwyższył cenę 100%.
p. Eugeniusz Sieja – są planowane nowe budowy dróg popowodziowych i już słyszę, że są
problemy z mieszkańcami, poinformować ludzi, że idzie taka budowa.
p. Przewodniczący Rady Miasta - poinformował o zbiórce wielkogabarytowych przedmiotów.

17. Zamknięcie obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął obrady
XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
W. Żądło

