Protokół Nr XXVI/08
z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
16 czerwca 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 Faustyna Kaletka – pracownik Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 16.45
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p. J. Bierowiec, p. R. Radomski.
- 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 XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXVI 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 XXVI 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 zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok
2008 Nr XXII/133/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 3 marca 2008 r.
2) podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej ul. Rynek
21”.
3) podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie dolnej ul. Rynek 21”.
Wnioski Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższych punktów do porządku obrad
XXVI sesji Rady Miasta stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radna p. Irena Łacna – zniesienie z porządku sesji punktów nr 8,9,12,13 i 15 z powodu nie
rozpatrywania wniosków przez Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło – tylko 8 punkt nie był omawiany przez
Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Radny p. Eugeniusz Sieja – wnioskuję o zmianę proponowanego porządku obrad pkt. 2
umieścić po pkt. 4. Jeśli Burmistrz wcześniej udzieli informacji o swojej pracy to na pewno

uzyskamy wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Chodzi o to żeby się nie powtarzać.
Rezolucja zał. nr 5
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło – zdjęcie pkt. nr 8 i pkt. nr 16 z porządku
obrad XXVI sesji Rady Miasta Mszana Dolna. Poddaje pod głosowanie wyżej wymienionej
propozycji zmiany.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wnioski o zmianie porządku obrad w zakresie j/w.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło – wprowadzenie wniosku Burmistrza
Miasta
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wnioski o zmianie porządku obrad w zakresie j/w.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło – zmiana zgłoszona przez p. Sieje dot.
przeniesienia punktu 2 po punkcie 4.
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. Otwarcie XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/08 z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta oraz protokołu nr
XXIV/08 z XXIV zwyczajnej sesji i XXV/08 z XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4700 oraz zbycia niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4701/3 położonych w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Młodzieżowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszanie Dolnej prawa własności działek ewidencyjnych nr
10090/11, 10090/61, 10090/62 położonych w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa Andrzeja i
Anny Klimowskich części niezabudowanej nieruchomości powstałej z podziału działki nr
5852/5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze
bezprzetargowej na rzecz Pana Władysława Jamróz części niezabudowanej nieruchomości
wpisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 7927/3.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pana Władysława Jamróz
niezabudowanej nieruchomości wpisanej w ewidencji gruntów jako działki nr 7438/2,
7514/2, 7524/2, 7916/2.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 1784/2, 1785/2 położona w Mszanie Dolnej przy ul.
Krakowskiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 9985 położona w Mszanie Dolnej przy ul. Podhalan.
15. 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w
Mszanie Dolnej ul. Rynek 21”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w
Mszanie Dolnej ul. Rynek 21”.
18. Podjęcie rezolucji w sprawie wznowienia kontynuacji inwestycji p.n. budowa i
modernizacja budynku „Sokołu”.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/08 z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta oraz
protokołu nr XXIV/08 z XXIV zwyczajnej sesji i z XXV/08 z XXV zwyczajnej sesji
Rady Miasta.z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły z XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Miasta
zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag do
protokołów.
Rada Miasta w trzech odrębnych głosowaniach jawnych za przyjęciem protokołów posiedzeń
Rady Miasta odpowiednio nr XXIII/08, XXIV/08 oraz XXV/08 zwykłą większością głosów
przyjęła protokoły nr :
 XXIII/08 (jednogłośnie 13 „za”)
 XXIV/08 (jednogłośnie 13 „za”)
 XXV/08 (12 głosów „za”, 0-„przeciw” i 1 –„wstrzymujący się” )

Ad.3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - prosi o nie wyrzucanie projektów uchwał z porządku
obrad sesji. Zgodnie ze statutem Miasta Mszana Dolna składam wniosek do p.
Przewodniczącego który musi wprowadzić go do porządku obrad, a nie tak jak ma to miejsce
obecnie że p. Przewodniczący ściąga projekty uchwał sam. Wycofać projekty uchwał może
tylko i wyłącznie Rada Miasta.
p. Przewodniczący – nie może być takiej sytuacji że pan mówi na sesji o porządku obrad. Czy
pan nie umie mówić? Jeżeli pan pisze pismo a nie mówi. Jeżeli Komisja niezaopinuje uchwały
to ja jej na sesję nie wprowadzam. Bez opinii Komisji nie będę wprowadzał projektów uchwał
na sesję.
Burmistrz Miasta – ja nie mogę zwoływać Komisji to nie jest mój obowiązek. Proszę o to by
się trzymać statutu Miasta.
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak - przedstawił najważniejsze sprawy, którymi zajmował
się wraz ze swoim Zastępcą w okresie od ostatniej sesji:

- podpisanie umowy z Gminą Niżna
- remont dróg po powodzi – ul. Mroza, ul. Orkana, ul. Zarabie, Leśna (boczna do składu
drewna) pomoc finansowa na tą drogę 45 tys. zł. od Nadleśnictwa Limanowa
- podpisano umowę na dokumentację na osuwisko trwają prace nad projektem technicznym
tego osuwiska
- przetarg na ul. Kopernika ogłoszony
p. dzięttło – kiedy ruszy remont ul. Kopernika?
P. Burmistrz – w lipcu na pewno
- funkcjonują toalety na stadionie
- kanalizacja ul. Starowiejskiej – łącznik
- odebraliśmy rewitalizację – koncepcję
- 30 kwietnia – spotkanie z p. Stanisławem Pletnią – nowym dyrektorem Oddziału
Krakowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ul. Zakopiańska i ul. Słomka
– odnowa drogi nr 28 koszty inwestycji poniesie GDDKiA. My koszty wykonania map ok. 810 tys. zł. za 1 200 m chodnika.
- spotkanie w sprawie budynku „Sokoła” z p. T. Mertą wiceministrem sportu. Utwierdził nas w
przekonaniu że warto inwestować w swoje. Listopad projekt na adaptację budynku „Sokoła”.
W granicach 3 milionów jest w stanie nam dorzucić do projektu. Senator Kogut jest
człowiekiem, który otwiera drzwi w Warszawie Mszanie do wielu instytucji.
- os. Śmieszki w sprawie wiaduktu ok. 1 milion zł. na przerobienie wiaduktu – nie ma szans na
realizację tego przedsięwzięcia
- strategia komunikacji na terenie Gminy i Miasta oraz Gminy Niedźwiedź – Marszałek
Ciepiela – obwodnica przez Mszanę Dolną. Termin wykonania obwodnicy to 13-15 lat.
- ul. Ogrodowa – zarząd województwa małopolskiego nie znajduje formalnej współpracy do
współfinansowania drogi gminnej, Dudzik rozmowy i M. Długosz
- Sokrates – podsumowanie – UK. Szwedzi, Turcy, Grecy
- rozstrzygnięto konkurs na osobowość ziemi limanowskiej – p. M. Wróbel Dyrektor ośrodka
wychowawczego zwyciężyła w konkursie
- Małopolska Debata o Edukacji – 12 maja p. Hall min. Edukacji
- 130 lecie OSP – 3 maja
- 50- lecie pożycia małżeńskiego – 13 par występ zespołu „Leśny Band”
- VII notariada – 3 weekend maja
- ocena pracy dyrektorów ZSM Nr 1 i ZSM Nr 2 – dyrektorki należycie wywiązują się ze
swoich obowiązków, przedłużono im więc o 5 lat kadencję konsultacja w tej materii z
kuratorium
- przewodniczący Gminy Żydowskiej spotkanie – obeszliśmy cmentarz spisaliśmy umowę
- ZGK – nie ma dojazdu na cmentarz
- posiedzenie zarządu PSOUU dzień godności bieg umowa na wynajęcie części budynku
zarządowi PSOUU
- podsumowanie osiągnięć uczniów w Limanowej – 9 laureatów olimpiad z Mszany Dolnej
- 1 czerwca – dyżur p. Wiesława Jańczyka, trwają rozmowy na temat dyżurów posłów
Andrzeja Czerwińskiego i Bronisława Dutki.
- 17.06 – podpisano akt notarialny o podpisanie drogi ul. Kopernika (?)
- sąd Sakowicz- kacz – złożyła apelację doWSA
- lokalizacja przystanków z udziałem ZDP – wizja lokalna
- wniosek na halę przeszedł wstępną preselekcję. Zaproszenie do przedłożenia całej
dokumentacji otrzymaliśmy.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych

p. Dziętło – sprawa chodnika przy ul. Orkana. W połowie jest urwany chodnik jakieś 50 m.
potrzeba do jego wykończenia
- „Sokół” działka przy nim na parking 0 dokonać zmiany na parking przy Bibliotece. Dom
Kultury
- rewitalizacja – uściślenie funkcji placów . Czy całość dokumentacji obejmuje ta cena czy nie?
p. Stożek – co z chodnikiem na Krakowskiej za biedronką>
p. Szynalik – chodnik przez potok Szklanówka ścieżka od Inko do Kościoła rozsypują się
kostki może ZGK by to naprawiło?
- koło p. Sadły jest wykop- ta dziura zagraża bezpieczeństwu
p. rataj – os. Mrózki na ul. Słomka – kanalizacja. Oś. Śmieszki – potok przy obfitych opadach
zalewa mieszkańców
- brak chodnia na ul. Słomka. 2 800 m dzieciom nie przysługuje bus poruszają się poboczem.
Dziękuje bardzo za pomoc jaką uzyskałem od Rady Miasta jestem bardzo wdzięczny.
p. malec – co się dzieje w Dorzeczu?
- jak wygląda sprawa GWT?
p. Przewodniczący – plan zagospodarowania przestrzennego kanalizacja rozdzielona na a i b i
inne strefy. Z przyczyn technicznych nie mogą kludzie budować w tych strefach.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Mszana
Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Sekretarz o omówienie
projektu uchwały.
p. Sekretarz – rozporządzenie rady Ministrów wprowadziła zmiany stawek wynagrodzenia
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy ….. podjęła Uchwałę Nr //2008 w sprawie.
Uchwała stanowi załącznik nr do protokołu z sesji.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Wobec braku głosów do dyskusji - Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr //2008 w sprawie.
Uchwała stanowi załącznik nr …. do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
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 zbycia w drodze przetargu zabudowanej
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4700 oraz zbycia
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4701/3
położonych w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana
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 zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszanie Dolnej prawa własności
działek ewidencyjnych nr 10090/11, 10090/61, 10090/62 położonych w Mszanie
Dolnej przy ul. Krakowskiej.
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 sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa
Andrzeja i Anny Klimowskich części niezabudowanej nieruchomości powstałej z podziału
działki nr 5852/5.
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 oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze
bezprzetargowej na rzecz Pana Władysława Jamróz części niezabudowanej
nieruchomości wpisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 7927/3.
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. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pana Władysława Jamróz
niezabudowanej nieruchomości wpisanej w ewidencji gruntów jako działki nr 7438/2,
7514/2, 7524/2, 7916/2.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1784/2, 1785/2 położona w Mszanie
Dolnej przy ul. Krakowskiej.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 9985 położona w Mszanie Dolnej przy ul. Podhalan.
Ad.15. 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.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w
Mszanie Dolnej ul. Rynek 21”.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w
Mszanie Dolnej ul. Rynek 21”.

Ad. 18. Podjęcie rezolucji w sprawie wznowienia kontynuacji inwestycji p.n. budowa i
modernizacja budynku „Sokołu”.
Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 20. Wolne wnioski.

Ad.21. Zamknięcie obrad XXVI 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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