Protokół Nr XXVII/08
z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
7 lipca 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. 13.30 do godz.17.00
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: Irena Łacna, Adam Malec, Agnieszka Orzeł, Radosław 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 – 11 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p.Władysław Żądło otworzył XXVII zwyczajną sesję Rady
Miasta, przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 11 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 XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, po czym odczytał wniosek Z-cy
Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 – (propozycja umieszczenia po pkt 12
porządku obrad).
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady złożył wniosek o skreślenie z porządku obrad
punktu 2 dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, uzasadniając to niemożliwością
dokładnego zapoznania się z przedmiotowym protokołem z sesji /zbyt mało czasu na
przeczytanie; protokół sporządzała F.Kaletka/.
Radny p.S.Dziętło – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad niniejszej sesji sprawy
podwyższenia ceny wody. Stwierdził, że miał zostać przygotowany projekt uchwały w tej
sprawie, a sprawa podwyższenia ceny wody była stanowiskiem zajętym przez dwie Komisje
Rady: tj. Komisję Budżetowo-Gospodarczą i Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej.
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 wprowadzenia
punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
oraz skreślenia z porządku obrad punktu 2 w brzmieniu: „Przyjęcie protokołu nr XXVI/08
z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta”.

Odnośnie wprowadzenia sprawy podwyżki cen wody nie głosowano, bowiem brak było
informacji i materiałów co do tej sprawy.
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. skreślony
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o promocji Miasta Mszana Dolna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dodatku stażowego Burmistrza Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania na okres 30 lat nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2008.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXVI/08 z XXVI/08 sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
skreślono
Ad. 3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Z-ca Burmistrza Miasta – p.Michał Baran - przedstawił informację o pracy w okresie od
ostatniej sesji, która dotyczyła następujących spraw:
- remontu ulicy Kopernika – został rozstrzygnięty przetarg; wygrała Firma Bruk –Bud /
512.000zł/.
- budowy chodnika wraz zatoką autobusową przy ul.Zakopiańskiej - ogłoszono przetarg
- termomodernizacja ZSM nr 2 (wniosek do WFOŚIGW, przetarg na roboty, przetarg na
kredyt).
- Spisano akt notarialny (p.Szarek – droga).
- powołano w drodze konkursu Komendanta Straży Miejskiej.
- zakończenie roku szkolnego
- wydanie drugiego nr kwartalnika „Pod Lubogoszczą”.
- wykonano zdjęcia lotnicze Mszany.
Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje zgłosili:

p.Wł-wa Jamróz – radna Rady Powiatu Limanowskiego – odczytała wniosek złożony
w ramach interpelacji radnych na sesji Rady Powiatu Limanowskiego w dniu 30.06.2008r.
w sprawie budowy chodnika przy ul.Orkana na dalszym odcinku niż zaplanowano czyli do
wszystkich zabudowań.
Radna poinformowała, że w tej sprawie mają być podejmowane rozmowy przez Starostę
z Burmistrzem Miasta.
W dalszej części swego wystąpienia Radna Powiatu odczytała petycję mieszkańców ulicy
Słomka skierowaną do Burmistrza Miasta w sprawie budowy chodnika w górnej części
ul.Słomka oraz remont ul.Matejki.
Radny p.G.Wójcik – w nawiązaniu do petycji mieszkańców dotyczacej remontu ul.Matejki
zwrócił się z prośbą o wykonanie nawierzchni na ulicy Matejki na odcinku od ośrodka zdrowia
do przejazdu kolejowego.
Następnie Radny zwrócił się z następującymi zapytaniami:
1) kto ma sprzątać i wywozić śmieci gromadzone wokół dzwonów? oraz
2) kto może dokonać zmiany pasa poziomego (przejścia dla pieszych) – ul.Rynek. Chodzi
o to by przejście dla pieszych było wyżej.
Radny p.J.Bierowiec – przedstawił warunki z GDDKiA w sprawie budowy chodnika przy
ul.Słomka po czym złożył wniosek o maksymalne powiększenie zakresu robót przy budowie
chodnika przy ul.Słomka. Radny prosił o zorganizowanie w tej sprawie spotkania
z mieszkańcami.
Radny p.S.Dziętło – poruszył sprawę budowy chodnika przy ul.Orkana oraz zwrócił się
o podjęcie prac na placu targowym by nie tworzyły się tumany kurzu.
Radny p.E.Sieja – Wiceprzewodn.Rady Miasta – wyraził żal i zaniepokojenie w sprawie
przedłużającej się w czasie realizacji termomodernizacji ZSM nr 2. Nie ma jeszcze
ogłoszonego przetargu, a czas wakacji był najodpowiedniejszym okresem do realizacji
przedmiotowej inwestycji. Po wakacjach istnieje niebezpieczeństwo dla dzieci.
P.Sieja zwrócił się również z zapytaniem kiedy będzie wymiana stolarki okiennej w szkole.
Tego typu inwestycję także należałoby realizować w okresie wakacji ze względu na
bezpieczeństwo uczniów.
Kolejne zapytanie p.Siei dotyczyło zakresu działań podjętych w sprawie aktualizacji
dokumentacji na remont i modernizację budynku „Sokoła” (szczegółowo precyzując : „co
zostało zrobione w tej sprawie”).
Na koniec pan Sieja w formie przypomnienia przedstawił potrzebę wykonania chodnika przy
ul.Starowiejskiej na odcinku od stacji paliw do os.Bardy (przynajmniej po jednej stronie).
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – zgłosił następujące interpelacje i zapytania:
1) sprawa przejścia dla pieszych na ul.Orkana na wysokości p.Kuziaka – załatwić wszelkie
formalności by wykonać przejście.
2) Sprawa opłaty za zbiornik p.poż. – opłatę uiszcza osoba fizyczna (p.Świerk) a powinien
Urząd Miasta.
3) Wniosek o naprawę ulicy Ogrodowej na odcinku 100m.
4) Czy została podpisana umowa z Zakładem Energetycznym na przebudowę linii
energetycznej wzdłuż ulicy Orkana?
Radny p.J.Bierowiec – złożył wniosek o zmianę porządku obrad i udzielenie mieszkańcom
prawa głosu.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek radnego o zmianie porządku j.w.
Sprawa poruszona przez mieszkanki Mszany Dolnej dotyczyła działek przy ul.Podhalan.
Zainteresowani zwrócili się o sprzedaż działek, które niegdyś zostały przez nich
zagospodarowane poprzez urządzenie ogrodków przydomowych oraz zabudowę garażami, a
nawet dokonano ogrodzenia działki.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta zajęła w tej
sprawie stanowisko wyrażając zgodę na sprzedaż ale całej działki i to w formie przetargu.
Mieszkanki chciałyby natomiast zakupić tylko tą część którą zagospodarowały i w formie
bezprzetargowej.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – zasugerował w tej sprawie spotkanie Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta z udziałem
zainteresowanych.
Radny p.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej - przedstawił stanowisko Komisji w sprawie działki przy ul.Podhalan.
Zapewnił również że Komisja spotka się ponownie w tej sprawie i omówi ją
z zainteresowanymi.
Pani Matusik W. – zwróciła się z zapytaniem „czy w Mszanie obowiązuje zasada kto nabrudził
ten sprząta”? Do tej pory jest nie posprzątane po zimie (ul.Podhalan)– jest żużel.
Poruszono również problem szczekających psów.
Ad.5. Informacja o promocji Miasta Mszana Dolna.
p.A.Józefiak – przedstawiła zakres pracy na stanowisku ds. promocji miasta za okres od
stycznia do czerwca 2008. Półroczne podsumowanie podejmowanych działań w zakresie
promocji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że również inne podmioty
podejmują działania na rzecz promocji Miasta na terenie kraju jak i poza jego granicami,
podając dla przykładu organizację imprezy p.n.. Olimpiada notarialna – jest to impreza o
zasięgu międzynarodowym. Tego typu impreza promuje Miasto w kraju i za granicą.
Wyświetlono film z jej organizacji i przebiegu.

Ad.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dodatku stażowego Burmistrza Miasta.
p.Sekretarz Miasta – udzieliła wyjaśnienia w kwestii zmiany dodatku stażowego dla
Burmistrza Miasta.
Wobec braku zapytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 10 głosach „za”, 0- „przeciw” i 1-”wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr XXVII/174/2008 w zmiany uchwały dotyczącej ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
W imieniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta głos
zabrał p.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji, który przedstawił stanowisko Komisji w
powyższej sprawie. Komisja wyraziła pozytywną opinię. Jednakże przed sprzedażą należy
podjąć próbę oddania w długoletnią dzierżawę przedmiotowej nieruchomości. Pan Bierowiec
stwierdził, że nikt nie zainwestuje w budynek na krótki okres.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – wyraził swój sprzeciw wobec oddania
nieruchomości w dzierżawę na okres 30 lat. Stwierdził, „ja się z tym nie zgadzam. Ponadto nie
wiadomo, co tam będzie. Niech inwestor się ujawni i przedstawi biznes plan”.
Radny W.Wacławik – nie widzę logiki dzierżawy nieruchomości na 30 lat przed sprzedażą.
Radny uważa, że należałoby przeanalizować finanse Miasta i ustalić co jest korzystniejsze
dzierżawa czy sprzedaż i za te pieniądze realizować inwestycje.
Podczas dyskusji wśród radnych (Przewodniczący Rady Miasta i inni radni) padła sugestia
oddalenia sprawy (projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 30 lat
nieruchomości) do następnej sesji Rady Miasta.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek formalny o oddaleniu
projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, do kolejnej sesji Rady Miasta.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
W imieniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta głos
zabrał p.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji, który przedstawił stanowisko Komisji
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działka ewid. nr 4226/11 ul.Ogrodowa).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały z zastrzeżeniem
zapewnienia drogi dojazdowej KDD, planowanej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta.
Wobec braku głosów do dyskusji - Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXVII/175/2008 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu.
Radny p.J.Bierowiec – przedstawił stanowisko Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej w sprawie przedłużenia umowy najmu. Komisja wyraziła pozytywne
stanowisko w tej sprawie.
Zapytania radnych co do projektu uchwały:
Czy czynsz został zwaloryzowany, czy też przedłużenie przewiduje tą samą stawkę co
poprzednio.
Wyjaśnienia i odpowiedzi udzielił p.M.Panek – radca Prawny UM – który poinformował, że
czynsz jest waloryzowany w umowie.
Wobec braku pytań i głosów do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXVII/176/2008 w sprawie przedłużenia umowy najmu.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
W imieniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta głos
zabrał p.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji, który przedstawił stanowisko Komisji
w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości. Komisja
wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. Teren ma być wykorzystywany rolniczo.
Podczas dyskusji radni zwrócili uwagę by w §1 dopisać okres dzierżawy to jest wyrazy: „na
okres 5 lat”.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie z
uwzględnieniem uwagi (wniosku) o dopisanie w §1 okresu dzierżawy).
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXVII/177/2008 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
Radny p.J.Bierowiec – przedstawił stanowisko Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej w sprawie zbycia nieruchomości (dz.ewid. nr 207/14). Komisja wyraziła
pozytywne stanowisko w tej sprawie.
Wobec braku głosów do dyskusji - Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXVII/178/2008 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna..
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008.
Projekt uchwały został przedstawiony przez p.A.Józefiak – pełnomocnika Burmistrza Miasta
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Radny p.S.Dziętło – złożył wniosek o przeznaczenie z rezerwy kwoty 2000 zł dla Policji
w Mszanie Dolnej na zakup laptopa.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie z uwzględnieniem
wniosku radnego p.S.Dziętły.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXVII/179/2008 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.
Projekt zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok przedstawiła i omówiła p.J.Rusnak – Z-ca
Skarbnika Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zgłosił zastrzeżenia co do oddzielnych przetargów na wykonanie
projektu budowy chodnika przy ul.Zakopiańskiej i oddzielnie na wykonanie mapy dla tych
celów.
Uważa, że powinien być jeden przetarg i niższe koszty.
W ustosunkowaniu Z-ca Burmistrza Miasta wyjaśnił, że przetargi muszą być oddzielne, bo
koszt projektu zależy od terenu, a do tego trzeba mieć mapy.
Z-ca Burmistrza Miasta wyjaśnił również sprawę dotyczącą termomodernizacji budynku ZSM
nr 2. Z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego kwota po przetargu uległa zwiększeniu,
w związku z czym zachodzi konieczność przeznaczenia po 50 tys.zł. środków zaplanowanych
w budżecie na wymianę stolarki okiennej i budowę hali sportowej.
Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił się z zapytaniem czy została podpisana umowa
z Zakładem Energetycznym na wykon. oświetlenia ulicznego przy ul.Orkana w Mszanie
Dolnej.
Z-ca Burmistrza – odpowiedział twierdząco (kwota 10.000zł.)
Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXVII/180/2008 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.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta:
- sprawa budowy chodnika przy ul.Słomka oraz remontu ulicy Matejki – są przesłane warunki
przez GDDKiA, problem wiąże się z koniecznością zakupu nieruchomości od prywatnych
właścicieli, wobec czego trzeba zorganizować spotkanie z mieszkańcami.
Co do budowy chodnika i wykonania nowej nawierzchni na ul.Matejki – to jest czas składania
wniosków do przeszłorocznego budżetu. Jeżeli zadanie zostanie uwzględnione w budżecie to
będzie realizowane.
- śmieci k/dzwonów – firma nie wywiązuje się z wywozu śmieci.
W tej części posiedzenia rozpoczęła się dyskusja nad problemem śmieci.
Komisja Ochrony Środowiska proponuje zlikwidować dzwony i przejście na system workowy.
Przewodniczący Rady Miasta zasugerował wprowadzenie podatku śmieciowego. Takie
rozwiązania funkcjonują w innych gminach.
Radny p.G.Wójcik – po zakończonej dyskusji domagał się konkretnej odpowiedzi na złożoną
interpelację.
p.R.Rataj – uważa, że należy powtórzyć kontrolę która miała miejsce w zeszłym roku pod
kątem posiadania rachunków za zakup worków przez mieszkańców. W przypadku
gospodarstw, które nie będą mogły się wylegitymować rachunkami należy kierować wnioski
do sądu grodzkiego. Akcja ta miałaby być wykonywana przez Straż Miejską.
- sprawa podwyższenia pasów poziomych – np.-ko Koscioła ul.Matejki.
Komendant Policji – p.M.Szczepański w odpowiedzi stwierdził, że na wniosek radnych
niedawno były obniżane. Były wówczas argumenty za takim rozwiązaniem. Ponadto pociąga
to za sobą koszty i trzeba zwołać komisję.
- chodnik ul.Orkana – sprawa się przedłuża, problem środków finansowych.
- plac targowy (tumany kurzu) – Z-ca Burmistrza proponuje zlecić projekt techniczny na
realizację zadania w ramach programu rewitalizacji.
(ustalono spotkanie w sprawie programu rewitalizacji – poniedziałek ).
- sprawa opóźnień – termomodernizacja ZSM nr 2 – Z-ca Burmistrza uzasadnił to po części
brakami kadrowymi a po części koniecznością weryfikacji audytu. Tego typu inwestycja jest
realizowana po raz pierwszy - jest złożony pełny wniosek.
- wymiana stolarki okiennej – wiąże się z pozyskaniem środków. Jeżeli będą środki z MEN to
zadanie będzie realizowane.
- budynek Sokoła – najpierw należy sporządzić opinię konstrukcyjną (ekspertyzę).
- chodnik ul.Starowiejska – problem środków finansowych.
- sprawa zbiornika p.poż. – odpowiedź zostanie udzielona na następnej sesji.
- przejście dla pieszych – zaproponowano spotkanie z Komendą Wojewódzką Policji i innych
osób.
- ul.Ogrodowa – jeżeli będzie kredyt na chodnik na ul.Orkana to przy tej okazji trzeba będzie
zrobić te 100m drogi (ul.Ogrodowej).

Ad.13. Wolne wnioski.
Radny p.J.Bierowiec – przedstawił wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej w związku z wnioskiem ZGDGRiK o oddanie części nieruchomości w
dzierżawę. Komisja wyraziła negatywna opinię w tej sprawie.
Przewodniczący
Rady
Miasta
zaprosił
Radnych
na
„Przegląd Orkiestr Dętych” pod honorowym patronatem Rady Miasta.

imprezę

pn.

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

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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