Protokół Nr XXIX/08
z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
5 września 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. 18.00
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p. A. Malec, R. Radomski
Ustawowy skład Rady Miasta w Mszanie Dolnej – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXIX 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 XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik
nr 2 do protokołu, po czym przedstawił wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie
do porządku obrad punktu:
- 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.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXIX sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmianę 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.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przyjęcie protokołów nr XXVI/08, XXVII/08 i XXVIII z sesji Rady Miasta.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja MOPS o „Programie aktywizacji społeczno – zawodowej w Mieście Mszana
Dolna”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej.

7. Omówienie realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali sportowej przy Zespole
Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej”.
10. 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.
11. Informacja na temat podjętej uchwały o strefach płatnego parkowania w Mszanie
Dolnej.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołów nr XXVI/08, XXVII/08 i XXVIII z sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły z XXVI, XXVII i XXVIII sesji Rady
Miasta został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag
do protokołu.
Rada Miasta w trzech odrębnych głosowaniach jawnych za przyjęciem protokołów
posiedzeń Rady Miasta odpowiednio nr XXVI/08, XXVII/08 i XXVIII/08, zwykłą
większością głosów przyjęła protokoły nr :
 XXVI/08 (jednogłośnie „za”),
 XXVII/08 (10 głosów „za”, 0-„przeciw” i 3 –„wstrzymujące się) i
 XXVIII/08 (11 głosów „za”, 0-„przeciw” i 2 –„wstrzymujące się”.)
Ad.3. 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:
- 16 VIII – wizyta na Słowacji – z okazji „Dnia Flisaka” – Radni Rady Miasta brali udział
w imprezie odbył się m.in. mecz oldbojów z Mszany Dolnej z reprezentacją Niżnej
- mecz roku na stadionie KS Turbacz – U19 - Polska – Słowacja –mecz reprezentacji kobiet
w piłce nożnej był okazją do rewizyty Słowaków z Niżnej.
- umowa z PFRON-em. Udało się uzyskać 38.140 zł. na likwidacje barier architektonicznych
w ośrodku zdrowia
- termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 – p. Czesław Stożek wygrał przetarg
- wymieniana została także stolarka w ZSM Nr 2
- ogłoszono przetarg na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Miejskich Nr 1
- remont dróg po powodzi – firma Catbud wygrała przetarg – remontowane będą
ul. Spadochroniarzy, ul. Leśna, ul. Marka, ul. Szymanowskiego, ul. Zarabie
- komisja z Urzędu Wojewódzkiego zajmująca się przyznawaniem pieniędzy za straty
powodziowe przyjęła nasze ulice do programu
- ogłoszono przetarg na chodnik przy ul. Orkana – termin zakończenia robót – 15. XI
- przebudowa sieci napowietrznej ul. Orkana – ENION S.A – umowa w tej sprawie jest
w Krakowie. ENION ogłosił przetarg na tą inwestycję. Istnieje szansa, że uda się skończyć
przebudowę przed końcem roku.

- Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił kopiarko-ładowarkę za kwotę 56.000 zł. i obecnie
zajmuje się wodociągiem na ul. Słomka i kanalizacją na ul. Leśnej
- planowany jest jeszcze zakup zamiatarki do Zakładu Gospodarki Komunalnej
- odbyły się 2 spotkania z mieszkańcami ul. Stawowej. Spróbujemy zrobić drogę w taki
sposób, by mieszkańcy byli jak najmniej poszkodowani
- wizja na drodze wojewódzkiej nr 968 i drodze krajowej nr 28 dotycząca bezpieczeństwa
z Zarządem Dróg Wojewódzkich, GDDKiA i Policją. 20 dzieci z Zarąbek chodzi do ZSM Nr
1, tam nie ma chodnika,
a pobocze jest niebezpieczne
- ul. Słomka – nowe zatoki, przystanki i przejścia dla pieszych – nikt nie wyrazi zgodny na
przejście dla pieszych w okolicy sklepu p. Stanisławczyka, tam jest zbyt niebezpiecznie.
Lokalizacja przystanków uzyskała pozytywne opinie. Na ul. Orkana koło Meblometu nie jest
możliwe przejście dla pieszych – za bliska odległość od skrzyżowania na Porębę i Koninki.
- spotkanie z przedstawicielami RZGW w Dobczycach w sprawie potoku Młynówka
- usunięto dzwony do segregacji śmieci (zostały jeszcze na ul. Słomka i ul. Orkana)
- II Zagórzańskie Spotkania Chórów – 5.X. 2008 r. w kościele Miłosierdza Bożego –
14 zespołów + 1 ze Słowacji. Honorowy patronat objął przeor benedyktynów z Tyńca
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Radny p. Robert Rataj – os. Jamrozy i Mrózki – prośba o ułożenie płyt betonowych na potoku
Słomka
- droga dojazdowa do os. Śmieszki i regulacja potoku na tym osiedlu
- dzwony na os. Mrózki – 1 mieszkaniec prosi o usunięcie dzwonów
- boisko na os. Mrózki – czy coś się dalej w tej sprawie posunęło?
- worki na śmieci – jak wygląda współpraca z Rabką?
Radna p. Irena Łacna – komunikacja miejska na terenach Mszany Dolnej
- warunki udzielenia ślubów – była skarga że odbywają się byle jak nie elegancko, warunki są
nie godne
- os. Krakowska i os. Starowiejska – wjazd oznakowany na osiedla
- co z kontenerem PCK z odzieżą?
Radny p. Grzegorz Wójcik – koło Organistówki nie ma kosza na śmieci czy można go tam
przywrócić?
Radna p. Anna Franczak – ul. Spadochroniarzy cierpi na niedobór wody, może dałoby się
dowozić autem strażackim wodę?
- z pobocza zepchnąć żwir, bo droga jest wąska a dzieci chodzą do szkoły
Radny p. Eugeniusz Sieja – jak wygląda obecna sytuacja w ZGDGRiK? Czy sprawa
uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest związana z terenem kanalizacji
ul. Spadochroniarzy, ul. Marka i ul. Zarabie?
- czy coś zmieniło się w sprawie sporu przy ul. Podhalan?
Radny p. Józef Bierowiec – prosi o pisemną odpowiedź na interpelacje. Interpelacje stanowią
zał. nr 4 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Miasta p. W. Żądło – dziwi mnie postawa p. Burmistrza, że nie
poinformował mieszkańców i mnie o planowanym spotkaniu z przedstawicielami Zarządu

Dróg Wojewódzkich i GDDKiA na ul. Orkana. Likwidacja dzwonów jest złym krokiem
powinniśmy uczyć ludzi segregacji śmieci.
Ad.5. Informacja MOPS o „Programie aktywizacji społeczno – zawodowej w Mieście
Mszana Dolna”.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło oddaje głos pracownikowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej p. Paulinie Przybytek, jednocześnie informuje o obowiązku
przedstawienia 2 razy do roku takiego sprawozdania przez MOPS.
p. Paulina Przybytek – przedstawia i omawia projekt aktywizacji społeczno-zawodowej na
terenie Miasta Mszana Dolna. Projekt aktywizacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Annę Marczyk –
pracownika MOPS o omówienie projektu uchwały.
p. Anna Marczyk - czyta projekt uchwały i wyjaśnia wszystkie zmiany. Zmiany wynikają
z wprowadzenia od 1 października 2008 r. Funduszu Alimentacyjnego w miejsce Zaliczki
Alimentacyjnej.
Radny p. Stanisław Dziętło – prosi o przybliżenie radnym Funduszu Alimentacyjnego
p. Anna Marczyk – zasady na jakich będzie się opierał Fundusz Alimentacyjny są bardzo
podobne do zasad na jakich istniała Zaliczka Alimentacyjna. Nowością jaka jest w Funduszu
Alimentacyjnym to dość wysoki próg kryterium do jakiego można się starać o wypłatę z tego
funduszu – wynosi ona 725 zł. na osobę w rodzinie. Musi być wydane od komornika pismo
o bezskuteczności ściągnięcia alimentów i zasądzony sądownie poziom alimentów.
Maksymalna stawka jaką można wypłacić jednej rodzinie na dzieci z funduszu
alimentacyjnego to 500 zł.
Radny p. Eugeniusz Sieja – w § 8 jest mowa o wyprawianiu pogrzebów, jak to wygląda
w MOPS-ie?
p. Anna Marczyk – sporządzamy pogrzeby osobom, których nie ma kto pochować, nie mają
rodziny
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XXIX/187/2008 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.7. Omówienie realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Skarbnik o omówienie
realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – art. 198 ustawy o finansach publicznych obliguje
mnie do przedstawienia do 31 sierpnia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
omówienia sprawozdania za wykonanie budżetu Miasta za I półrocze. 29 sierpnia 2008 r.
sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze otrzymała Rada Miasta – stan na 30 czerwca
2008r.
Ad. 8. 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.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – omawia uchwałę i zmiany jakie zostały
wprowadzone do uchwały budżetowej miasta.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XXIX/188/2008 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok
2008 Nr XXII/133/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 3 marca 2008 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miasta ogłasza 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznawia obrady.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali sportowej przy
Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej”.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił Burmistrza Miasta
o omówienie projektu uchwały.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – nie było by tej uchwały gdybyśmy nie przeszli
preselekcji, która dalej już realne szanse na uzyskanie funduszy na budowę hali sportowej
przy ZSM Nr 1. Cykl budowy hali to 3 lata. Zbyt wiele rzeczy zostało publicznie
ogłoszonych, zbyt wiele pieniędzy na ten cel poszło. Jeśli Rada Miasta zadecyduje, że nie da
na ten cel funduszy – cały ten wysiłek pójdzie na marne. Bardzo proszę o podjęcie decyzji na
„tak”. Jest to szansa na zrobienie tego co potrzebuje miasto, nasze dzieci.

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – czy są pytania?
Radny p. Wacław Wacławik – od kiedy wiadoma jest kwota budowy hali sportowej?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – na przełomie grudnia 2007 r. – stycznia 2008 r.
kiedy to firma kosztorysowa przygotowała kosztorys ślepy dla tej inwestycji.
Radny p. Wacław Wacławik – dlaczego radni dowiadują się o tej kwocie dopiero teraz?
Wychodzi na to, że jeśli się nie zapytamy to nie wiemy o kwocie inwestycji. Na pewno padła
mowa o hali, ale nie pamiętam żeby była mowa o kwocie jaka ma zastać przeznaczona na
budowę hali.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – miał pan zamiar złożyć wniosek
w sprawie dofinansowania i budowy hali sportowej powinien pan grzecznościowo zapytać
Radę Miasta i Komisję Budżetowo-Gospodarczą co ona o tym sądzi. Stawianie Rady przed
faktem dokonanym nie jest dobre. Rada powinna o tym wiedzieć wcześniej. Obejrzałem
dokumentację, nie dotarł do mnie kosztorys inwestorski, bo się na tym znam, ale nie mam
kosztorysu.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – p. Marcin Długosz posiada kosztorys i pokaże go
każdej osobie zainteresowanej tematem.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – hala sportowa jest potrzebna ja tego nie
kwestionuję, ale my nie mamy informacji na temat budowy tej hali. Otrzymaliśmy jedynie
szczątkowe dane na ten temat.
Radny p. Stanisław Dziętło – 2 Komisje były zwołane w tym celu, temat uważam za
wyczerpany, dyskusja jest niepotrzebna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – pytanie do p. Skarbnik jak pani widzi
finansowanie tej inwestycji?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – by móc opłacić budowę hali sportowej przy ZSM
Nr 1 będziemy się musieli posiłkować sprzedażą mienia i kredytami. 1 800 tys. kredytu
w skali roku to 20 tys. miesięcznej raty spłaty. Istnieją 2 warianty pokrycia kosztów budowy
hali:
I.
II.

Sprzedaż gruntów, pozyskanie z Totalizatora Sportowego i z Ministerstwa Sportu
funduszy – to jest wariant pozytywny
Wariant negatywny – kredyty i sprzedaż gruntów należących do UM.

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło - Rada Miasta uratowała od sprzedaży
budynek Internatu który teraz można będzie sprzedać a pieniądze uzyskane ze sprzedaży
przekazać na budowę hali sportowej.
Radny p. Józef Bierowiec – 2009-2013 – prognoza co można sprzedać? Jakie działki
budowlane i za jaką kwotę?

Skarbnik Miasta – oś. Pańskie – 60 działek 10 arowych ar za 12 tys. zł. ul. Leśna 15 działek
po 8 arów po 12 tys. za ar. Łącznie jeśli wszystko udało by się sprzedać wychodzi 7 milionów
500 tys. ze sprzedaży działek.
Radny p. Wacław Wacławik – po sprzedaży działek co nam jeszcze zostanie do sprzedaży?
Z-ca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – teren koło Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Omega
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – jeśli spełni się czarny scenariusz
i poza tą jedną dotacją nie dostaniemy innych to co z innymi inwestycjami na ternie Miasta?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – gdyby udało się sprzedać wszystkie działki to
wtedy inwestycje mogę iść normalnie bez przeszkód
Radny p. Józef Bierowiec – co z innymi inwestycjami na terenie Miasta?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – wydaje mi się że niektórzy radni byli nieobecni na
ostatnich sesjach. Niepotrzebnie zlecaliśmy opinie, Pana Przewodniczącego proszę o pytanie
mnie o sprawy inwestycyjne a nie wójtów ościennych gmin. Zarzuca mi pan , że nie
informuję o inwestycjach Radę, a urząd nigdy nie był tak otwarty jak teraz. Proszę zerknąć
w protokoły i przeczytać co mówili państwo o hali jeszcze parę miesięcy temu. Sukcesem
całego miasta i całego samorządu będzie powstanie tej hali. Obecnie robimy drogę do
os. Pańskie by móc sprzedać działki tam leżące.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – byłem za budową hali, ale teraz mam
wątpliwości . Rada Miasta ma prawo pytać. Pan nie może się na Radę obrażać, tylko
odpowiadać na zadane pytania.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – nie wyobrażam sobie sytuacji gdy pracownik UM
będzie na Radzie lub na Komisji w czasie pracy.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło - nie może być tak że pan wnosi
wniosek o zwołanie sesji o godz. 14.30. Ja o godz. 14.00 przekazałem obowiązki
p. Eugeniuszowi Sieji Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta by zwołał sesję, więc nie może
pan mówić na sesji, że Przewodniczący nie chciał zwołać sesji.
Radna Powiatu Limanowskiego – p. Władysława Jamróz – społeczeństwo jest pozytywnie
ustosunkowanie do budowy hali. Dzieci w szkole się ciągle pytają kiedy powstanie hala.
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 – p. Anna Górska – proszę o mądrą myśl, o wsparcie
Radny p. Eugeniusz Sieja - rozchodziło się o wartość inwestycji. Koszt budowy jest ogromny
tego nie ukrywam. Plan jest jasny i konkretny. Jeśli uda się nam pozyskać 3 miniony środków
to będziemy się starać pozyskać także z innych miejsc środki finansowe. Może znajdą się
sponsorzy – myślę o klubach sportowych. Pula do zgarnięcie jest duża, ryzyko też nie małe.
Życzę radzie pomyślności w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – pytałem wójtów ościennych gmin jak
finansowali budowy hal sportowych i mam do tego prawo. Pan Burmistrz nie będzie mi dawał

listy tematów na jakie mam rozmawiać z wójtami w czasie różnych spotkań.. I tam koszty
budowy hal wahały się w granicach 2-4 milionów.
Radny p. Wacław Wacławik – sceptyczni mówią, że ta hala jest w mieście nie potrzeba, my
mówimy że jest potrzebna, ale kwestia jest taka, czy nas stać na taką halę? To ogromna
inwestycja. Obecnie mamy problem braku budynku socjalnego, kanalizacji miasta, braku
wody. Czy na ten moment p. Burmistrz jest w stanie powiedzieć że jesteśmy w stanie ponieść
ciężar finansowy tej hali?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – jeśli bym w to nie wierzył to nie próbowałbym
wnioskować w tej sprawie. Jeśli nie otrzymamy w 2 etapie 3 milionów zł. to nie ma tematu,
sam się rozwiąże.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – trudno odmówić racji tej inwestycji,
ale my się dopytujemy tylko, jeśli mieszkańcy się dowiedzą że zadłużamy miasto o
6 milionów to będą pytać, musi być jasne finansowanie tej inwestycji.
Radny p. Wacław Wacławik – co będzie gdy wyjdą inne inwestycje? Mam nadzieję, że nie
będzie sytuacji w której padnie stwierdzenie że Rada Miasta się zgodziła na zadłużenie miasta
i teraz nie ma z czego pokryć bieżących inwestycji.
Radny p. Józef Bierowiec – budowa hali jest potrzebna, ale mam wątpliwości czy budżet
miasta to udźwignie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za” i 2 „przeciw”) podjęła
Uchwałę Nr XXIX/189/2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali sportowej przy
Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej”.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 10. 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.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło– poprosił p. Skarbnik o przybliżenie
projektu uchwały.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – zmiany w uchwale budżetowej miasta wiążą się
z podjętą wyżej uchwałą Programu Inwestycyjnego.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza – opinia pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za” i 1 „przeciw”) podjęła
Uchwałę Nr XXIX/190/2008 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna
na rok 2008 Nr XXII/133/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 3 marca 2008 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – ogłasza 10 minutową przerwę
w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznawia obrady.
Ad. 11. Informacja na temat podjętej uchwały o strefach płatnego parkowania
w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – udziela głos p. Wicestaroście Powiatu
Limanowskiego p. Franciszkowi Dziedzinie.
Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – p. Franciszek Dziedzina – dziękuje za zaproszenie na
sesję Rady Miasta. Będzie budowany chodnik przy ul. Orkana partycypacja w kosztach
powiatu limanowskiego. Gratuluje decyzji w sprawie budowy hali sportowej przy Zespole
Szkół Miejskich Nr 1. Powiat Limanowski także buduje halę sportową – koszt 2 miliony 300
tys. spłacając jednocześnie kredyty wzięte w poprzednich kadencjach. Będzie budowa bloku
operacyjnego w szpitalu powiatowym w Limanowej. Rada Powiatu przeznaczy pieniądze na
naukę dzieci w szkołach reanimacji i pierwszej pomocy. Opieka całodobowa, która do tej
pory mieściła się w ośrodku zdrowia w Mszanie Dolnej zostanie przeniesiona do Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych na ul. Ogrodową. Karetka pogotowia będzie tak jak dotychczas
czyli w Remizie OSP.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – wita przybyłych przedsiębiorców
dzierżawiących od miasta budynki przy ul. Starowiejskiej. Czyta pismo skierowane do Rady
Miasta przez przedsiębiorców. Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. A także czyta
opinię prawną adwokata Antoniego Piegzy. Opinia prawna stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad informuje, iż na sesji na której została podjęta
uchwała dot. płatnych parkingów był nieobecny, ale zapoznał się z zapisem umowy jaka
została spisana z dzierżawcami i zgodnie z nią przedsiębiorcy maja zapewniony bezpłatny
parking przed dzierżawionymi sklepami. Nie można w trakcie trwania umowy zmieniać jej
warunków tym bardziej w tym okresie kiedy na teren Miasta wkracza duża sieć handlowa.
Jedynym radnym, który na poprzedniej sesji proponował przenieść projekt uchwały na
kolejną sesję był p. Wacław Wacławik. Uchwała w sprawie wprowadzenia płatnych
parkingów nie miała opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Radny p. Eugeniusz Sieja -wnioskodawca uchwały p. Jakub Witosławski (Komendant Straży
Miejskiej) na pytanie czy konsultował projekt uchwały z prawnikami, odpowiedział że tak.
Rada Miasta pytała o szczegóły regulaminu parkingów. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie. § 1 umowy dzierżawy pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej zawiera tylko
oświadczenie wynajmującego o tym co wydzierżawia. Zarzut ten jest nieuzasadniony w moim
odczuciu.
Radca Prawny UM – p. Grażyna Filas – dyskusja nad projektem uchwały dot. stref płatnego
parkowania była długotrwała i wyczerpująca. Projekt uchwały uzyskał akceptację prawną
prawników UM. Uchwała została podjęta zgodnie z prawem. Oświadczenie miasta na dzień

podpisania umowy to nie jest zobowiązanie urzędu miasta. Uchwała podjęta na poprzedniej
sesji nie narusza w żaden sposób § 1 umowy.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – wziąłbym pod uwagę interes
mieszkańców miasta, którymi są posiadacze umów dzierżawnych. Dlaczego nie można
parkować po stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej?
p. Nordwid – podpisując umowy rozmawialiśmy z ówczesnym Burmistrzem Miasta o
bezpłatnych parkingach do naszych sklepów. Jeśli ktoś będzie chciał przyjść do naszego
sklepu i będzie musiał jeszcze zapłacić za płatny parking to pójdzie do Tesco.
p. Ślusarczyk – gdybym wiedział, że parking będzie płatny, nie brałbym pomieszczenia przy
ul. Starowiejskiej w dzierżawę.
p. Dulęba – proszę pomyśleć o mieszkańcach. Parking przed naszymi sklepami nawet nie
przypomina parkingu. Parę lat temu chcieliśmy za własne pieniądze zrobić ten parking, ale
zawsze UM nie zgadzał się na to. Karą dla nas będą płatne parkingi, wtedy nasze sklepiki nie
mają racji bytu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – można zrobić płatny parking koło
ZGK. W tym zakresie w jakim uchwała dot. stref płatnego parkingu została przyjęta jest
chybiona. Będziemy wnioskować o zmianę tej uchwały na następnej sesji Rady Miasta.
p. Nordwid – UM przez 8 lat nie zajął się sprzątaniem terenu parkingu, my na własny koszt to
robiliśmy, UM nie poczuwał się w tym czasie do sprzątania i dbania o ten teren.
p. Ślusarczyk – zlikwidowaliśmy gruz, posprzątaliśmy, chcieliśmy zrobić ładny parking
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – w piśmie jakie państwo dzierżawiący teren przy ul.
Starowiejskiej skierowali do UM i do Rady Miasta wysuwany jest zarzut nie powiadomienia
o sesji Rady Miasta, jest to zarzut niesłuszny, ponieważ powiadamiamy o każdej sesji Rady
Miasta i ta na której była podejmowana uchwała w sprawie płatnych parkingów również była
podana do wiadomości. Cofnę się do sprawy placu targowego, gdy zmienialiśmy sposób
poboru podniosło się larum. Dzięki temu, że obecnie zwiększył się dochód z placu targowego
przez zmianę poboru opłat mamy zlecone techniczne opracowanie placu targowego. Jesteśmy
ostatnim miastem w Małopolsce, które nie ma stref płatnego parkowania. My nie chcemy
państwa w żaden sposób krzywdzić.
p. Ślusarczyk – nigdy w życiu bym nie brał lokalu, gdybym wiedział że parking przed nim
będzie płatny.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – uważam podjęcie uchwały dot. stref
płatnego parkowania za niefortunną decyzje w okresie niesprzyjającym kupcom mszańskim.
Radny p. Robert Rataj – proponuje zwołanie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej i zaproszenie państwa do dyskusji na ten temat.

Ad. 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zgłosił się do mnie pan, który jest
zainteresowany wydaniem przewodnika po Mszanie Dolnej czy pan Burmistrz jest
zorientowany w tym temacie?
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – pan Maciejczak ma wizję zrobienia
przewodnika po Mszanie Dolnej jako wspólnego przewodnika po 3 gminach, ale zastrzega
wydanie tego przewodnika w swoim wydawnictwie więc to umiera śmiercią naturalną.
Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta odpowiada na interpelacje radnych.
- płyty betonowe na os. Mrózki (ul. Słomka) – w wolnym czasie p. Stożek pod nadzorem
Straży Miejskiej ułożą tam płyty betonowe
- droga dojazdowa do os. Śmieszki (ul. Słomka) – problem jest nie do rozwiązania, ponieważ
kolej umywa ręce od poszerzenia wiaduktu. Koszt przebudowy wiaduktu to wydatek rzędu 810 milionów zł.
- regulacja potoku na os. Śmieszki – potok przepływający przez oś. Śmieszki jest własnością
prywatną. Miasto nie może więc dokonać jego regulacji
- dzwony na os. Mrózki – mieszkańcy tego osiedla zgłosili to miejsce do składowania śmieci,
pod warunkiem że większość mieszkańców jest za tym
- boisko na os. Mrózki – p. Stożek przywiezie dobrą ziemię i wyrówna boisko
- worki na śmieci – propozycja Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój jest nadal aktualna. Jedynym i
głównym kosztem jest koszt dowozu śmierci do Rabki.
- komunikacja miejska na terenie Miasta Mszana Dolna – na ten moment nie jesteśmy do tego
przygotowani. Trzeba opisać linie, opisać organizację ruchu, znaki ustawić, przygotować
przystanki.
- śluby cywilne w UM – przed każdym ślubem cywilnym pracownicy USC pokazują młodym
salę w której będzie odbywać się uroczystość, informują o dekoracji Sali. Na ślubie cywilnym
są kwiaty, muzyka, dywan i biały obrus
- kontener z odzieżą PCK na os. Krakowska -jestem zdziwiony tym faktem
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej - p. Stanisław Malec – sprawa kontenera PCK
jest w kwestii p. Trzópka a nie w gestii UM
- sprawa braku kosza koło kościoła została wyjaśniona w przerwie
- brak wody na ul. Spadochroniarzy – UM nie dysponuje zbiornikami wody do celów
sanitarnych, jedyne co mamy to zbiornik do celów gospodarczych
- jakie są szanse na uzyskanie środków z funduszu spójności na kanalizacje dróg miejskich? –
jeśli ZGDGRiK uzyska środki to my zaczniemy kanalizację tych dróg
- spór na Podhalan – jest opinia prawna i uchwała jest zgodna z prawem i podlega wykonaniu
- pasy na ul. Orkana – obecnie nie jest możliwe namalowanie tam pasów Komendant Policji
wykluczył taką możliwość
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – wyraził przekonanie, iż o kwocie 10 milionów które
będą przeznaczone na budowę hali sportowej mówił na kwietniowej sesji Rady Miasta.

Ad. 14. Wolne wnioski.
Radny p. Eugeniusz Sieja – wracam do sprawy parkingów. Pan Przewodniczący stawia mi
zarzut, że niepotrzebnie wprowadzałem projekt uchwały na sesję. Postąpiłem zgodnie
z regulaminem Rady Miasta, zgodnie ze Statutem Miasta Mszana Dolna. Projekt uchwały był
wprowadzony zgodnie z prawem.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zarzuciłem tylko niefortunną uchwałę,
a nie wprowadzenie.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – pan Przewodniczący w tym sporze nie stoi za
interesami miasta. Etyka i moralność powinny być priorytetem na tej Sali.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – musiałem odpowiedzieć na pismo jakie
dostałem od osób zainteresowanych sprawą płatnych parkingów. Pan Burmistrz nie rozmawia
ze mną poza tą salą o sprawach ważnych dla miasta.
Ad.15. Zamknięcie obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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