Protokół Nr XXX/08
z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
22 października 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. 17.30
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: 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 – 14 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXX zwyczajną sesję Rady
Miasta, przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 14 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 XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik
nr 3 do protokołu. Poinformował zebranych, iż p. Radosław Radomski wycofał swoje
oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego po czym przedstawił wniosek Burmistrza
Miasta z dnia 17.10.2008 r. o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXX sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Kolejny wniosek Burmistrza Miasta z dnia 20.10.2008 r. o wprowadzenie do porządku obrad
punktu:
- Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXX sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Wniosek Burmistrza Miasta z dnia 21.10.2008 r. o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
- Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXX sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – proponuje, aby pkt. 10 porządku obrad
przenieść na pkt. 6, w miejsce skreślonego punktu 5 (wycofanie oświadczenia
p. Radomskiego) wprowadzić projekt uchwały w sprawie prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych. Pozostałe 2 wnioski p. Burmistrza wprowadzić w punktach 14
i 16 porządku obrad.
Radny p. Stanisław Dziętło – wprowadzić projekt uchwały w sprawie podwyższenia cen za
wodę
Radny p. Eugeniusz Sieja – kto jest wnioskodawcą projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r.?
Proponuje przeniesienie punktu 15. Informacje o oświadczeniach majątkowych za 2007 r. do
punktu nr 17.Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – projekt uchwały dot. zmiany Uchwały
Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r. wniosła grupa
radnych.
Radny p. Eugeniusz Sieja – zatem wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad punktu
10 dotyczącego zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia
7 sierpnia 2008 r.
Radny p. Józef Bierowiec – wnioskuję o przedyskutowanie tego punktu, osoby dzierżawiące
teren koło ZGK wyrażają chęć wyremontowania parkingu przed ich sklepami w zamian za
możliwość utrzymania w tym miejscu parkingu bezpłatnego, nie jest jasna sprawa co do
czasu jaki by obejmował okres bezpłatnego parkingu i jaka byłaby cena remontu placu
parkingowego.
p. Dulęba – szacowany koszt remontu parkingu to ok. 110 tys. zł. w zamian za 10-letni okres
dzierżawy i bezpłatny parking przed naszymi sklepami
Radca Prawny UM – p. Grażyna Filas – uchwała którą chcą państwo zmienić została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i jako taka
funkcjonuje. Jeśli chodzi o projekt zmiany uchwały to powinien on zawierać uzasadnienie
merytoryczne. Od kiedy parking ma zostać wyłączony z opłaty i na ile lat. Merytoryczno –
finansowo - formalnego uzasadnienia brak.
p. Dulęba – umowy dzierżawne jakie podpisaliśmy z UM są wiążące i w związku z tym
mamy zapewniony bezpłatny parking.
Radca Prawny UM – p. Grażyna Filas – bezpłatny parking nie jest zapisany w państwa
umowach, tam jest mowa o nieoddaniu parkingu w dzierżawę osobie trzeciej a miasto Mszana
Dolna nie jest osobą trzecią.
Radny p. Stanisław Dziętło – proponuję w zamian za 100 tys. zł. wyłożone przez
dzierżawców na remont parkingu przedłużenie dzierżawy na kolejne 10 lat.
Radca Prawny UM – p. Grażyna Filas – taka umowa musi być umową dwustronną, muszą
zostać powzięte wcześniejsze zabezpieczenia dla dobra miasta.

Radny p. Robert Rataj – wnioskodawca uchwały p. Jakub Witosławski w momencie
uchwalania jej mówił, że mamy prawo jako Rada Miasta zmienić ją. Rada Miasta chce służyć
ludziom, ponieważ oni nas wybrali. Do tej pory nie było nic robione w związku
z modernizacja tego parkingu i nie zapowiada się taka inwestycja, więc pozwólmy dzierżawcą
go wykonać.
Radny p. Wacław Wacławik – ile lat dzierżawy jeszcze państwu zostało?
p. Dulęba – 2,5 roku.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – jeśli umowa dotycząca remontu
parkingu w zamian za zniesienie opłat parkingowych zostanie podpisana w 2009 r. to od tego
roku będzie się liczyło 10-letni okres dzierżawy dla państwa
Radca Prawny UM – p. Grażyna Filas – Burmistrz Miasta nie może podpisać nowej umowy
dzierżawnej, jeśli poprzednia trwała dłużej niż 3 lata
Radny p. Wacław Wacławik – proszę o sprecyzowanie porządku obrad
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – przede wszystkim wnioskodawcą
uchwały byłem ja, pan Witosławski jako Komendant Straży Miejskiej uzasadniał
i przedstawiał projekt uchwały. Przypominam, że głosowanie za uchwaleniem tej uchwały
było jednogłośne.
Radny p. Eugeniusz Sieja – ponawia apel o zniesienie pkt. nr 10 z porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zniesienie z porządku obrad pkt. nr 10.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (8 głosów „za” i 6 głosów „przeciw”) przyjęła wniosek o zniesienie z porządku obrad
pkt. 10.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmianę całego porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (13 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”) 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.
6.

Otwarcie XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przyjęcie protokołu nr XXIX/08 z XXIX sesji Rady Miasta.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
(skreślony)
Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/169/2008 z dnia 18
czerwca 2008 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
10. (skreślony)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego
podpisania umowy na dostęp do Internetu DSL TP.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008 po stronie
wydatków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za
dzierżawę gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę.
18. Dyskusja nad dzierżawą części działki nr 4933/1 oraz prośbą państwa
Szelągów o sprzedaż działki na której znajduje się budynek lub przedłużenie
umowy na okres 10 lat.
19. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2007 r.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło ogłasza 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta wznawia obrady.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/08 z XXIX sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXIX/08 z XXIX sesji Rady Miasta
został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag do
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło oddaje głos p. Eugeniuszowi Sieji
Radny p. Eugeniusz Sieja - wnosi uwagi dotyczące długiego czasu pisania protokołu,
przypomina Regulamin Rady Miasta dot. protokołów z sesji.
Faustyna Kaletka – pracownik UM – wrzesień był miesiącem w którym szkoły rozpoczynają
swoją działalność i w związku z tym to one były priorytetem. O dłuższym czasie pisanie
protokołu został poinformowany p. Przewodniczący Rady Miasta i nie wniósł co do tego
uwag.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXIX/08.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (12 głosów „za” i 2 „wstrzymujące się”) przyjęła protokół nr XXIX/08 z XXIX sesji
Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
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:
- remont dróg po powodzi – ul. Leśna. ul. Spadochroniarzy, ul. Szymanowskiego i ul. Zarabie
- ul. Kopernika – wyremontowana i odebrana
- trwa budowa chodnika przy ul. Zakopiańskiej
- trwa budowa chodnika przy ul. Orkana – mamy zapewnienie pana Starosty o tym,
że chodnik zamkniemy w granicach miasta
- równolegle do budowy chodnika trwają prace przy przebudowie napowietrznej linii
energetycznej przy ul. Orkana
- termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej dobiegła końca –
w czasie prac termomodernizacyjnych wynikło wiele dodatkowych prac, które również udało
się zakończyć
- droga rolnicza na os. Pańskie została utwardzona – działki podzielone, teraz pora na
kanalizację terenu
- budowa budynku socjalnego – mamy pozwolenie na budowę i złożony wniosek do Banku
Gospodarstwa Krajowego
- na terenie miasta zamontowano 28 ławek i 18 koszy na śmieci
- rozstrzygnięty został przetarg na wymianę stolarki okiennej przy Zespole Szkół Miejskich
Nr 1. Kosztorys był dużo większy niż kwota za którą wykonawca wykona stolarkę.
- spotkanie robocze z architektami „Sokoła” – Towarzystwo Ludoznawcze, Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka Miejska znajdą swoje miejsce w nowej części budynku. Do 30 listopada
muszę złożyć wnioski w tej sprawie w Ministerstwie w Warszawie
- 17 października podpisano 2 akty notarialne
- II zagórzańskie spotkania chórów – przybyło 14 chórów, Zespół Szkół Miejskich Nr 1 gościł
śpiewaków, główne uroczystości miały miejsce w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego
- 3 października odbyło się spotkanie udziałowców Gorczańskich Wód Termalnych.
Gruntami GWT dysponuje p. Starosta Limanowski, jeśli jednak GWT znajdą inwestora
strategicznego to on odkręci kurek z wodą. Inwestycja w GWT jest ryzykowna, ponieważ gdy
okaże się, że nie ma wody w ujęciu inwestor traci wszystko. Powiat Limanowski chce
wyłożyć na ten cel 1.5 miliona zł. Miasto Mszana Dolna nie zwiększy swoich udziałów
w spółce.
- 11 września spotkanie z Wiceministrem Ochrony Środowiska p. Stanisławem Gawłowskim.
- 19 września odbył się konwent wójtów, burmistrzów powiatu limanowskiego
- 10 października – spotkanie samorządowców w Tarnowie – Wojewoda, RZGW, Zarząd
Melioracji i Kurator Oświaty
- 13 października – spotkanie z Dyrektorem GDDKiA w sprawie drogi krajowej nr 28 do 2012 r. krajówka jest wyrzucona poza jakąkolwiek inwestycje, poseł obiecał lobowanie na
rzecz drogi nr 28
- V masowy bieg niepodległości – 14 października godz. 10.00 zapraszamy z Wicestarostą
Powiatu Limanowskiego p. Franciszkiem Dziedziną
- 20 października – walne zgromadzenie ZGDGRiK – wspólny wniosek do funduszu
spójności o skanalizowanie ul Słomka, ul. Ogrodowej oraz ul. Fabrycznej

- 21 października - spotkanie z Dyrektorem PKP p. Gilem w sprawie oznakowanie
przejazdów kolejowych
- spotkanie w Starostwie w sprawie „Natury 2000” – p. Michał Baran, p. Robert Rataj
i p. Przewodniczący Rady Miasta byli obecni na spotkaniu
- otwarcie „Orlika 2012” w Kasinie Wielkiej
- 14 października nastąpiło otwarcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Radny p. Robert Rataj
- pisemna interpelacja od mieszkańców oś. Śmieszki na ul. Słomka. Przekazuje
p. Burmistrzowi.
Radny p. Kazimierz Stożek – reklamy na słupach
- problem psów p. K. Surówki
Radna p. Irena łacna – oznakowanie ul. Krakowskiej ze względu na wzmożony ruch
- oznakowanie osiedla Krakowska i znaki ograniczające tonaż
- prośba prezesów spółdzielni – kawałek ziemi dla dzieci na plac zabaw
Radny p. Ryszard Potaczek – czy lampy które zdjęto z ul. Orkana mogłyby doświetlić
Zarąbki?
Radny p. Józef Bierowiec – co z chodnikiem na ul. Słomka
- nie otrzymałem odpowiedzi pisemnej na moje interpelacje
Radny p. Stanisław Dziętło – droga koło pana Cichańskiego i pana Dulęby
- p. Trzupek pyta jaki jest stan prawny studzienek kanalizacyjnych Masta Mszana Dolna
- palenie gum, folii – do kogo można takie sprawy zgłaszać?
- kamery umieszczone w mieście poprawiały bezpieczeństwo, może pora pomyśleć
o ponownym zainstalowaniu ich
Radny p. Eugeniusz Sieja – ul. Kopernika wyremontowana ale stan terenu poza chodnikiem
nie jest dobry. Co pan Burmistrz zamierza z tym zrobić?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – jest to teren prywatny p. Szarka, któremu to nie
przeszkadza
Radny p. Eugeniusz Sieja – wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na ulicach
przyległych do Tesco
Radny p. Wacław Wacławik – pytanie do pani Skarbnik – ile odprowadzają podatku do kasy
miasta osoby zainteresowane w sprawie parkingów
Radny p. Jan Szynalik - największe krzewy rosnące w Mszanie Dolnej ma p. Sikora wnoszę
o interwencje by to uprzątnął
- zadbać o pomnik poległych.
Ad.5. (skreślony)

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Annę Marczyk –
pracownika MOPS o omówienie projektu uchwały.
p. Anna Marczyk upoważnienie do prowadzenia postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych wynika z wprowadzenia od 1 października 2008 r. Funduszu
Alimentacyjnego w miejsce Zaliczki Alimentacyjnej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XXX/191/2008 w sprawie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/169/2008 z dnia 18
czerwca 2008 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Michała Barana – Z - cę
Burmistrza Miasta Mszana Dolna o omówienie projektu uchwały
Z-ca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – zmiany dotyczą wprowadzenia podziału działki
Przewodniczący Komisji RPiGM – p. Józef Bierowiec – opinia Komisji pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XXX/192/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/169/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o opinię Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Przewodniczący Komisji RPiGM – p. Józef Bierowiec – opinia Komisji pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XXX/193/2008 w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Skarbnik o omówienie
projektu uchwały.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – zgodnie z przepisami Rada Miasta musi
uchwalić wzory deklaracji podatkowych.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej– p. Stanisław Dziętło– opinia Komisji
pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XXX/194/2008 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad. 10. (skreślony)
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania
umowy na dostęp do Internetu DSL TP.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Skarbnik o omówienie
projektu uchwały.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – przedłużamy umowę z TP SA na kolejne 2 lata
i ta uchwała tego dotyczy
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej– p. Stanisław Dziętło– opinia Komisji
pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XXX/195/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania umowy na
dostęp do Internetu DSL TP.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008 po stronie
wydatków

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Skarbnik o omówienie
projektu uchwały.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – przeniesienie polegające na zwrocie dotacji
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej– p. Stanisław Dziętło– opinia Komisji
pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę
Nr XXX/196/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008 po stronie wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Skarbnik o omówienie
projektu uchwały.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – ujednolicamy procedurę uchwalania budżetu
przez Radę Miasta
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej– p. Stanisław Dziętło– opinia Komisji
pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/197/2008 w
sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Agnieszkę Józefiak –
pracownika UM o przybliżenie projektu uchwały.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. uzależnień – p. Agnieszka Józefiak – zmiana uchwały
dotyczy przeniesienia środków pieniężnych na Turniej Tańca i Turniej Szachowy

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej– p. Stanisław Dziętło– opinia Komisji
pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXX/198/2008
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Skarbnik o przybliżenie
projektu uchwały.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – ma wątpliwości co do zapisu § 1 ust. 1 pkt. 3
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej– p. Stanisław Dziętło– opinia Komisji
pozytywna
Radny p. Eugeniusz Sieja – zgłaszałem ten temat, by traktował równo dzierżawców,
niezadowolenie społeczne i sprzeciw wywoływały stawki które obecnie obowiązywały.
Dzierżawcy będą wdzięczni za uchwalenie tej uchwały.
Radny p. Józef Bierowiec – kto jest uchwałodawczą tej uchwały?
Radny p. Eugeniusz Sieja – Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – wzięliśmy temat na tapetę, wspólnie siedliśmy nad
nim z panią Grażyną Filas i panem Eugeniuszem Sieją. Uważam iż ta zmiana jest potrzebna.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów„za) podjęła Uchwałę Nr
XXX/199/2008 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów
stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Burmistrza Miasta Mszana
Dolna o omówienie projektu uchwały.

Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – działka o której mowa w uchwale
znajduje się na ul. Orkana i zostanie sprzedana na cele przemysłowe, ponieważ udało się
uzyskać dojazd do tej działki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Józef
Bierowiec– projekt uchwały nie ma opinii Komisji. Dziękuję p. Burmistrzowi za uzyskanie
dojazdu do działki. Działki teraz będą więcej warte. Ich wartość wzrośnie.
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak – po wcześniejszej wycenie działek ogłosimy przetarg
i sprzedamy je
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXX/200/2008 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji.
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił p. Stanisława Malca –
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej o omówienie projektu uchwały.
Dyrektor ZGK – p. Stanisław Malec – w okresie letnim mamy powtarzające się okresy suszy,
w związku z tym mamy problemy z wodą. Wnioskuję o 13% podwyżkę cen wody. Miastu
Mszana Dolna potrzebne są odwierty głębinowe, ponieważ problemy z brakiem wody nie
znikną, ale będą coraz częstsze.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – czyta ceny za m² wody
w miejscowościach ościennych:
- Rabka – Zdrój - 2,75 zł.
- Myślenice - 2,85 zł.
- Limanowa- gospodarstwa domowe - 2,48 zł., zakłady pracy - 3,15 zł.
Dyrektor ZGK – p. Stanisław Malec – w Mszanie Dolnej woda zużywana przez zakłady
przemysłowe to ok. 15-20%
Radny p. Józef Bierowiec – czy pieniądze, jakie Zakład Gospodarki Komunalnej uzyska
z podwyżki cen wody będą na jakiś cel zabezpieczone?
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak – te pieniądze pójdą m. in. na zakup cysterny, by móc
dowozić wodę ludziom w czasie suszy, ponieważ obecnie takiego sprzętu nie posiadamy.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXX/201/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu z sesji.
Ad. 18. Dyskusja nad dzierżawą części działki nr 4933/1 oraz prośbą państwa Szelągów
o sprzedaż działki na której znajduje się budynek lub przedłużenie umowy na okres 10
lat.
Radny p. Józef Bierowiec – temat sprzedaży działki państwu Szelągom jest tematem
ciągnącym się już kilka lat, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
nie znalazła zadawalającego rozstrzygnięcia, w związku z tym, zwracam się do radnych
o opinie w tej sprawie
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – umowa kończy się 31.03.2009 r. proponuje
przedłużyć dzierżawę p. Szelągom o rok, ponieważ obecnie p. Szeląg jest ciężko chory.
Radca Prawny Urzędu Miasta – p. Grażyna Filas - właściciel gruntu jest właścicielem
budynku – taka jest zasada. Jeśli działka na której leży nieruchomość wyraża mniejszą
wartość niż nieruchomość na niej postawiona wtedy organem właściwym do rozstrzygania
takiego przypadku jest sąd.
Radny p. Józef Bierowiec – propozycja p. Burmistrza nie jest propozycją załatwienia sprawy
to jest odroczenie jej w czasie
Radny p. Józef Bierowiec - drugą sprawę jaką chciałbym poruszyć na sesji Rady Miasta jest
dzierżawa działki nr 4933/1. Sprawa dojazdu do Zespołu Szkół Miejskich Nr 2. Musimy
znaleźć takie rozwiązanie by p. Sitkowska miała dojazd do domu
Radny p. Eugeniusz Sieja – złożyłem wniosek do p. Piegzy odnośnie zaistniałej sytuacji, ale
nie uzyskałem jeszcze opinii od mecenasa. Proszę czekać na opinię.
Ad. 19. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2007 r.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło w tym punkcie oddaje głos Sekretarz
Miasta p. Zofii Łabuz
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – informuje Radę Miasta o złożonych oświadczeniach
majątkowych za rok 2007. Obowiązkowi składania corocznych oświadczeń majątkowych
podlegają w Urzędzie Miasta – 7 pracowników na kierowniczych stanowiskach oraz 11
kierowników jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta. Wszystkie
z wymienionych osób złożyły w terminie swoje oświadczenia i nie wniesiono żadnych uwag
co do ich poprawności.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło poinformował, że oświadczenia Radnych
także zostały złożone w czasie i poszły do Urzędu Skarbowego.

Ad. 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta odpowiada na interpelacje radnych.
- nie bardzo rozumiem autorów pisma – p. Malec parkuje na swoim terenie, a mieszkańcy
tego osiedla jeżdżą po jego terenie. Przebudowa wiaduktu w tamtym miejscu nie jest
możliwa, ponieważ koszty przebudowy to ponad milion zł.
- chodnik – GDDKiA – 5 metrów poza pasem drogowym
- p. Surówka – ostatnio były problemy z psem p. Szczudłowskiego, tej sprawy nie znam, ale
jutro uda się Straż Miejska do p. Surówki
- stara balustrada na ul. Zakopiańskiej – jutro będę sprawę „badać”
- proszę o wszystkie pomysły dotyczące oznakowania miasta do 5 listopada
- spółdzielnia ma bardzo dużo terenu na którym może wykonać plac zabaw
- stare lampy zdeponowano 8 – m.in. doświetlenie ścieżki do Inco do kościoła
- palenie plastiku – już mamy 3 domy zlokalizowane na os. Pańskim przez Straż Miejską,
które palą plastik proszę o wiadomości gdzie się takie rzeczy dzieją
- monitoring został uszkodzony przez piorun – koszt naprawy przewyższa koszt zakupu
nowego sprzętu. 3 kamery cyfrowe to koszt ok. 77 tys. zł.
- pomnik jest pod opieką Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 na pewno będzie przygotowany
i wypucowany
Ad. 21. Wolne wnioski.
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak poinformował zebranych o zakupie nowego samochodu
dla Straży Miejskiej. 11 listopada w Dzień Niepodległości odbędzie się msza św. za ojczyznę,
a o godz. 16 w Kinie „Luboń” zaprezentują się dzieci z ZSM Nr 1 w patriotycznym
wieczorze. Serdecznie zapraszam wszystkich radnych. Zamówiliśmy tablice z nazwami ulic.
Radny p. Stanisław Dziętło – wnioskuję o przyznanie honorowego obywatelstwa p. Józefowi
Warkoczowi, p. Janowi Winterowi oraz ks. Stanisławowi Parzygnatowi
Radny p. Robert rataj – dziękuję za kanalizację os. Mrózki
Radny p. Józef Bierowiec – 29 października o godz. 14.00 odbędzie się Komisja Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie dotyczącej wyłączenia parkingu przy
ul. Starowiejskiej ze strefy płatnego parkowania. Apeluje do radnych o dofinansowanie
konkursu p. W. A. Jamróz dietami z dzisiejszej sesji.
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak – bardzo proszę o informowanie mnie o nieświecących
się lampach ulicznych
Ad.22. Zamknięcie obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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