Protokół Nr XXXII/08
z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
25 listopada 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. 15.40
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p. Radosław Radomski i p. Robert Rataj
- 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 XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXXII 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 XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik
nr 3 do protokołu, po czym przedstawił wniosek Burmistrza Miasta z dnia 24.11.2008 r.
o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008 po stronie wydatków.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXXII sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Kolejny wniosek Burmistrza Miasta z dnia 24.11.2008 r. o wprowadzenie do porządku obrad
punktu:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXXII sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – proponuje, aby pkt. 10 porządku obrad
przenieść na miejsce pkt 6, a projekty uchwał zgłoszone przez Pana Burmistrza umieścić w
punkcie 10 oraz 12 i 13. Przewodniczący obrad informuje ponadto o rozszerzeniu porządku
obrad o punkt:
- Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmianę całego porządku obrad.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (12 głosów „za” i 1 „przeciw”) 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 XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXX/08 z XXX sesji Rady Miasta oraz XXXI/08 z XXXI
okolicznościowej sesji Rady Miasta.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/198/2008 Rady Miasta
z dnia 22 października 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mszana
Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mszana
Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2008 po stronie
wydatków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXX/08 z XXX sesji Rady Miasta oraz XXXI/08 z XXXI
okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXX/08 z XXX sesji Rady Miasta oraz
XXXI/08 z XXXI okolicznościowej sesji Rady Miasta został wyłożony do wglądu w Biurze
Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.
Radny p. Józef Bierowiec – zgłaszam zastrzeżenie do protokołu nr XXX/08, ponieważ
w moich interpelacjach zostało tylko nadmienione pytanie o budowę chodnika na ul. Słomka
i zapytanie o wcześniejsze moje interpelacje, które przekazałem panu Burmistrzowi na XXIX
sesji , a w odpowiedziach na interpelacje mój punkt dotyczący odpowiedzi pana Burmistrza
na wcześniejsze interpelacje został pominięty i do tej pory nie mam na nie odpowiedzi
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXX/08.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (12 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”) przyjęła protokół nr XXX/08 z XXX sesji
Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXI/08 z XXXI okolicznościowej
sesji Rady Miasta został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli
żadnych uwag.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXI/08.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (12 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”) przyjęła protokół nr XXXI/08 z XXXI 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:
- budowa dróg po powodzi:
 ul. Marka – 300 m – remont wykonała firma CATBUD pana K. Dudzika
 ul. Spadochroniarzy – 150 m + 150 m – remont wykonała firma CATBUD
 ul. Szymanowskiego – 95 m
 ul. Zarabie (od p. Bieli do p. Jamroza) – 400 m – remont wykonała firma CATBUD
 ul. Leśna (od klina) – 265 m
Uzasadnienie nadania Honorowego Obywatelstwa dla p. Jana Wintera i p. Józefa Warkocza. :
•
remont ul. Leśnej
•
budowa łącznika między ul. Kościuszki i ul. Mroza – 120 m
•
ul. Leśna (do składu drewna) – 600 m
•
ul. Zarabie (do Pensjonatu „Zagórzanka”) – 400 m
•
ul. Słomka (os. Majówka) – 140 m
•
os. Łysok – 200 m
•
ul. Mroza – 550 m
Rok 2008 to:
- 11 odcinków dróg – łącznie 3 370 mb
- za kwotę 1 098 254,97 zł. – w tym 80% dofinansowanie
Rok 2007:
 ul. Zarabie (p. Szynalik) – 200 m
 ul. Zakopiańska (os. Bołdony) – 600 m
 ul. Spadochroniarzy (os. Lachówka) – 540 m
 ul. Słoneczna (os. Łabuzy Górne) –
 ul. Słoneczna (os. Nowaki) – 125 m
 ul. Matejki – 200 m
 ul. Grunwaldzka – 80 m
 ul. Spadochroniarzy (os. Wójty) – 200 m
 os. Zarąbki – 600 m
 ul. Mroza – 300 m







ul. Leśna (ujęcie wody)
ul. Leśna (p. Budacz) – 600 m
os. Aksamity – 260 m
osuwisko Madeje – 1 495 007,01 zł. dofinansowania
5 szt. przepustów na ul. Spadochroniarzy (os. Ścibory)

Łącznie w roku 2007:
- 15 dróg wyremontowanych o łącznej długości 4 255 mb + osuwisko na os. Madeje
- za kwotę 2 550 400 zł. – w tym 80% dofinansowanie
Przychylność Pana Jana Wintera i Józefa Warkocza w stosunku do Mszany Dolnej to nie
tylko lata 2007-2008. Wspomnę poprzednią kadencję i kwoty jakie otrzymało miasto
z Funduszy Przeciwpowodziowych.
Rok:
•
•
•
•
•
•

2003 – kwota dofinansowania wyniosła -241 940 zł.
2004 -//-//-200 000 zł.
2005 -//-//-341 000 zł.
2006 -//-//-224 000 zł.
2007 -//-//-1 196 005 zł.– osuwisko + 903 995 zł.
2008 -//-//-132 248 zł. – osuwisko + 848 320 zł.

Lata 2002-2006 to łączna kwota – 1 007 702 zł.
Lata 2007–2008 to łączna kwota – 2 232 248 zł.
- 24 października - odbiór oświetlenia ulicznego na ul. Orkana
- 24 października – spotkanie w sprawie budowy chodnika przy ul. Zakopiańskiej
- remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego na ul. Leśnej – odbiór robót do –
31.12.2008 r.
- 16 października – odbiór i oznakowanie samochodu Panda dla Straży Miejskiej – koszt
samochodu to – 27 650 zł.
- 4/5 listopada – pogrzeb ks. Proboszcza Antoniego Pawlity
- 3/4 listopada – Krynica – szkolenie zorganizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową –
tematy – zamówienia publiczne, budżet na rok 2009
- 7 listopada – spotkanie z Komendantem Straży Granicznej
- 10 listopada – Gala Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego – 4 przedsiębiorców
z terenu Miasta Mszana Dolna zostało wyróżnionych
- 11 listopada – wspólne obchody Gminy i Miasta Mszana Dolna Dnia Niepodległości
- 13 listopada – spotkanie z p. Lechem Piaseckim dot. Tour de Polone 2009 – trasa przez
Mszanę Dolną
- 13 listopada – spotkanie z p. Pulką – projektantem sieci kanalizacyjnych. Pan Pulka
zaproponował zaprojektowanie kanalizacji na ul. Spadochroniarzy i ul. Słoneczną. Obecnie
sprawdzamy, czy ten pan posiada wszystkie kwalifikacje potrzebne do wykonania takiego
projektu.
- 17 listopada – rozstrzygnięcie konkursu „Powiat Limanowski w obiektywie”
- 21 listopada – wniosek o „Schetynówkę” został złożony w Krakowie
- 24 października – V masowy bieg niepodległości

- 13 listopada – spotkanie na ul. Słomka w sprawie kanalizacji – inicjatorzy spotkania Radny
p. Józef Bierowiec i Radny p. Robert Rataj
-14 listopada – ślubowanie dzieci klas I-szych
- 23 listopada – odbył się „III Ogólnopolski Konkurs Tańca Towarzyskiego” – w tym roku w
konkursie brało udział 306 par
- 25 listopada – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – podpisanie umowy dot.
Termomodernizacji Zespołu Szkół Miejskich Nr 2.
- 25 listopada – rozpoczyna się wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Miejskich Nr 1
Przewodniczący Rady Miasta dziękuje za przedstawione informacje.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Radny p. Jan Szynalik – co na dzień dzisiejszy wiadomo o budowie Hali Sportowej przy
Zespole Szkół Miejskich Nr 1?
- działalność ośrodka zdrowia na koniec roku 2008 jak wygląda?
Radna p. Anna Franczak – proszę o zainstalowanie 2 lamp na ul. Słoneczną i na os. Łabuzy
Górne 1 lampę – są słupy w tamtych miejscach
- znak stop przy wyjeździe z parkingu koło kościoła – w tym momencie nie ma tam, żadnego
znaku i może dochodzić do kolizji
Radny p. Józef Bierowiec – jesienią 2008 r. brał pan Burmistrz udział w wyznaczaniu
przystanków na ul. Słomka, czy coś o przystankach w dolnej części ul. Słomka wiadomo?
Mieszkańcy Słomki apelują o załatwienie tej sprawy.
Radny p. Wacław Wacławik – remont chodnika u p. Radiowskich, kratka ściekowa na ul.
Słowackiego
Radny p. Kazimierz Stożek – błoto, które zalega na ul. Zarabie – prośba, by Zakład
Gospodarki Komunalnej się zajął tą sprawą
Radny p. Eugeniusz Sieja – zamiana nieruchomości – mienie komunalne miasta, a działka
p. Stachury – Czy ta działka jest wolna od obciążeń w formie prawnej na rzecz osób trzecich?
Czy p. Sitkowska miała prawo użyczenia na tej działce? Dziękuję za opinię prawną p. Mec.
Antoniemu Piegzie. Proszę o komentarz do opinii prawnej
- na tablicy ogłoszeń brak informacji o dzisiejszej sesji proszę o wyjaśnienie w tej sprawie
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – posiadanie to stan faktyczny – na tym tle dochodzi
do wielu sporów
Radny p. Józef Bierowiec – czy przejazd będzie dalej po tej nieruchomości jeśli dokonamy jej
zamiany?
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – aktualnie bardzo dużo toczy się spraw o zasiedzenie.
Uprzedzam Radę Miasta, by przerywała terminy zasiedzeń. Uczulam na to, ponieważ na
terenie miasta jest wiele terenów należących do Urzędu Miasta, którym może grozić
zasiedzenie.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – odczytał uzasadnienie do w/w projektu
uchwały, które zostało podpisane przez grupę Radnych Rady Miasta stanowiące załącznik nr
6a, wspomniał o piśmie Pełnomocnika stron, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu do
niniejszego protokołu oraz poinformował o wniosku jaki wpłynął do Rady Miasta od
dzierżawców sklepów przy ul. Starowiejskiej. Wniosek stanowi załącznik nr 6b do protokołu.
Radny p. Wacław Wacławik – przedsiębiorcy ubiegający się o płatny parking przed ich
sklepami wpłacili w tym roku do kasy Urzędu Miasta tytułem najmu – łącznie 53 613,64 zł.
Radny p. Eugeniusz Sieja – historia projektu uchwały jest już dość długa, proszę radnych, aby
głosowali uczciwie i z czystym sumieniem. Przypomnę historię uchwały:
- 7 sierpnia – 11 radnych jednogłośnie opowiedziało się „za” przyjęciem projektu uchwały
dot. stref płatnego parkowania
- 29 sierpnia – pismo od dzierżawców sklepów przy ul. Starowiejskiej trafia do Rady Miasta
- 5 września – wprowadzenie na XXIX sesji autorskiego punktu p. Przewodniczącego Rady
Miasta – punkt ten okazał się demonstracją poparcia dzierżawców i próbą przekonania Rady
Miasta co do zmiany uchwały. Komisje Budżetowo – Gospodarczą i Komisję Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej prosiłem o dostarczenie umowy z której jasno
wynika, że osoby dzierżawiące sklepy mają prawo do bezpłatnego parkingu przed sklepami.
Pan Przewodniczący Rady Miasta określił mianem „niefortunnej decyzji” podjęcie uchwały
dot. stref płatnego parkowania przez Radę Miasta. Adwokat Antoni Piegza sporządził opinie
prawną, z której jednoznacznie wynika, iż uchwała jest zgodna z prawem i już obowiązuje,
ponieważ została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Rada Miasta Mszana Dolna podejmując uchwałę nr XXVIII/185/2008 nie naruszyła
warunków umowy dzierżawy tych osób ani przepisów prawa. „Kampania” na rzecz zmiany
uchwały
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – opinia jaką wydałem na temat płatnego parkingu jest
rzeczowa. Proszę nie posiłkować się opinią pana Jędrzejka, ponieważ on reprezentuje interesy
dzierżawców, a nie miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – nie posiłkuję się opinią pana Jędrzejka.
Gdyby sprawa płatnych parkingów była tak prosta, to Komisje Rady Miasta nie
obradowałyby nad nią tak długo.
Radna p. Irena Łacna – byłam obecna na Komisji, na której pan Jędrzejek rozdawał to pismo
o którym pan mecenas mówił i nie jest to opinia tylko uzasadnienie do projektu uchwały
wyłączającego płatny parking przed sklepami na ul. Starowiejskiej.
Radny p. Józef Bierowiec – w tytule pisma jakie otrzymaliśmy od pana Jędrzejka nie jest
napisane, że jest to opinia prawna. Czy art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
może obowiązywać na naszym gruncie?
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – jest pytanie w jaki sposób określić kwotę za którą
ma być zrobiony parking. W takim przypadku mogą być naruszone 3 ustawy – ustawa o
zamówieniach publicznych, ustawa o dyscyplinie finansowej oraz ustawa o finansach
publicznych.

Radny p. Wacław Wacławik – czy uchylenie ze strefy płatnego parkowania, parkingu przy
Zakładzie Gospodarki Komunalnej byłoby zgodne z prawem?
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – tak, ale każda nieruchomość będąca własnością
miasta musi przynosić zyski, w przypadku wyłączenia terenu ze strefy płatnego parkingu
zostanie ta zasada naruszona
Radny p. Eugeniusz Sieja – po raz ostatni przypominam, że w protokole z 5 września 2008 r.
jest zapis, który mówi, że pan Przewodniczący Rady Miasta zna umowę i z niej wynika
jednoznaczny zapis o bezpłatnym parkingu. Dziś każdy głosuje w zgodzie z sumieniem.
Radny p. Józef Bierowiec – 7 sierpnia 2008 r. gdy podejmowaliśmy uchwałę w sprawie stref
płatnych parkingów mówiono nam, iż ta uchwała przyniesie kolosalne zyski miastu i że w
każdej chwili będziemy mogli ją zmienić. Projekt uchwały w sprawie stref płatnego
parkowania nie posiadał opinii żadnej z Komisji Rady Miasta oraz Rada Miasta nie znała
treści umów jakie zawarli dzierżawcy sklepów przy ul. Starowiejskiej z Urzędem Miasta,
także nie znaliśmy kwoty jaką dzierżawcy wpłacają do Urzędu Miasta. Jestem za wycofaniem
tej uchwały do czasu trwania umów z dzierżawcami.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – zyski jakie będziemy otrzymywać ze stref płatnego
parkowania to „zdarzenie przyszłe niepewne”. W piątek czułem się cofnięty pod zwrotnicę,
ponieważ odbyła się Komisja, która według wcześniejszych ustaleń miała się odbyć w
poniedziałek i na której obecni byli również dzierżawcy oraz ich pełnomocnik, a ja nie
mogłem w niej uczestniczyć. W imieniu Urzędu Miasta obecny na Komisji był mój Zastępca
Michał Baran i z jego relacji wiem, że straszono Urząd wejściem na drogę sądową. My nie
reprezentujemy swoich interesów tylko samorządu. Jeśli Rada Miasta uchyli punkt uchwały
odnoszący się do parkingu przy terenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej to będzie to
oznaczało dobrowolne zrzeczenie się zysków jakie miał przynieść w/w parking.
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – przypominam, że uchwała podjęta dnia 7 sierpnia
2008 r. jest zgodna z prawem i została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Radny p. Wacław Wacławik – każdego roku dzierżawcy okolicznych sklepów płacą do kasy
miasta powyżej 50 tys. zł., to też jest zysk dla miasta
Radny p. Stanisław Dziętło – na wspólnej Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej padła propozycja, aby dzierżawcy płacili za
parking abonament miesięczny, ale tylko po wcześniejszym wykonaniu placu parkingowego
przez Miasto Mszana Dolna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (7 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się” oraz 5 głosów „przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXXII/203/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7
sierpnia 2008 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/198/2008 Rady Miasta z
dnia 22 października 2008 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu uchwały
p. Agnieszkę Józefiak - Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu
Miasta
Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom – p. Agnieszka Józefiak – zmiana
Uchwały Nr XXX/198/2008 została wymuszona przez komputerowe pomyłki, jakie wystąpiły
przy obliczeniach w zmienianej uchwale
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (12 głosów „za” oraz
1 głos „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXXII/204/2008 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/198/2008 Rady Miasta z dnia 22 października 2008 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu uchwały
p. Agnieszkę Józefiak - Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu
Miasta
Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom – p. Agnieszka Józefiak – w związku
ze zbliżającym się końcem roku wykorzystujemy rezerwę jaka została w Gminnym Programie
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacje jakie przyznaliśmy
z rezerwy to m.in.: dofinansowanie sekcji biegowej działającej przy Miejskim Ośrodku
Kultury, dofinansowanie na zakup ubrań dla chórzystów dziecięcego chóru działającego przy
Miejskim Ośrodku Kultury, Biblioteka Miejska, sekcja TEAKWONDO – dofinansowanie na
wyjazdy i wynajem sal treningowych
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXII/205/2008 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mszana
Dolna.

Przewodniczący obrad poddaje pod dyskusję projekt uchwały.
Radny p. Stanisław Dziętło – jestem „za” nadaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta
p. Janowi Winterowi
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – dzięki panu Janowi Winterowi (Dyrektorowi Biura
ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA ) Mszana Dolna zrobiła bardzo dużo.
Pan Winter nie chce odbierać Honorowego Obywatelstwa w biegu, w dniach 6-7 stycznia
będzie w Mszanie Dolnej, wtedy też uroczyste nadanie Honorowego Obywatelstwa mogłoby
nastąpić.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXII/206/2008 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mszana
Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poddaje pod omówienie projekt
uchwały.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - Radca Ministra w Biurze ds. Usuwania Skutków
Klęsk Żywiołowych Józef Warkocz - także przyczynił się do szybszego i efektywniejszego
otrzymywania środków popowodziowych, za co Mszana chce mu podziękować Honorowym
Obywatelstwem Miasta.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXII/207/2008 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2008 po stronie
wydatków.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały p. Skarbnik Miasta
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – omawia zmiany, jakie wprowadzono do budżetu
miasta

Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – dziękuje firmie „ENION” za honorowe zachowanie
przy pracach na ul. Orkana, dziękuje za darmowe wykonanie oświetlenia
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXII/208/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2008 po stronie wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Józef
Bierowiec – opinia Komisji pozytywna
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXII/209/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały p. Annę Majchrzak – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
Kierownik SP ZOZ – p. Anna Majchrzak – przystępujemy do konkursu ofert w NFZ-cie i
poszerzamy ofertę naszego Ośrodka Zdrowia o poradnię „alergologiczną”. Rad Społeczna
działająca przy SP ZOZ Mszana Dolna zatwierdziła już tą zmianę, by móc przedstawić
wniosek Ośrodka Zdrowia poszerzony o tą poradnię do rejestracji potrzebuję umocowania jej
w uchwale.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXII/210/2008 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały p. Zofię Łabuz – Sekretarz Miasta
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – zaistniała pomyłka w powołaniu się na artykuł prawny
zamiast art. 31 został wpisany art. 3. Poza tym były spory prawne czy ta uchwała jest aktem
prawna miejscowego czy nie, dlatego dodatkowo wpisujemy publikację w Dzienniku
Urzędowym tej uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXII/211/2008 w sprawie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
- Hala Sportowa – finał i ogłoszenie wyników – koniec grudnia – początek stycznia – wtedy
zostanie ogłoszona lista
- lampy na ul. Słonecznej – jeśli są tam słupy z zasilaniem to problem jest mały
- znak stop na ul. Spadochroniarzy – dzisiaj odebraliśmy zamówione znaki, powiesimy tam
znak, jeśli liczba otrzymanych znaków na to pozwoli, musimy ustalić do kogo należy działka
na której postawimy znak
- przystanki w dolnej części ul. Słomka – GDDKiA rozpoczęła procedurę, sami nie możemy
nic zrobić. Jeśli zaakceptowali to powinni to w 2009 r. zrobić. Pan Błoński wie
o przystankach.
- 3 odcinki chodnika przy ul. Starowiejskiej obok p. Pierona, wzdłuż posesji p. Radiowskich
oraz przy ul. Sienkiewicza obok p. Lipienia, usunięcie drzewa – decyzja dziś się
uprawomocnia wytniemy go, do tej pory nie było opadów i nie wiadomo było w których
miejscach woda stoi, teraz już to wiemy i zostanie to zrobione
- błoto na ul. Zarabie – droga powiatowa, niefortunnie zostało pozostawione. Dyrektor ZGK
już o tym wie i zajmie się sprawą
- zamiana działek – myślę, że ta kwestia została wyjaśniona. Parking ogólnodostępny za OSP
– 1200 m² asfaltu
- brak zawiadomienia o sesji na tablicy ogłoszeń – zawiadamianie o sesji Rady Miasta leży w
kompetencjach Przewodniczącego Rady Miasta, zapewniam Pana że brak zawiadomienia to
nie jest zła wola Urzędu Miasta.

Ad. 15. Wolne wnioski.
Kierownik SP ZOZ – p. Anna Majchrzak – od 1 stycznia 2009 r. będziemy mieć nowego
lekarza na pełnym etacie, będzie to lekarz rodzinny. Ogłoszono przetarg na 3 specjalizację na
Małopolskę. Zatrudnimy dodatkowego ginekologa, ponieważ jest duże zapotrzebowanie.
Radny p. Grzegorz Wójcik – osoby chcące się zapisać do lekarza stoją przed Ośrodkiem
Zdrowia od godz. 6 rano, podczas, gdy Ośrodek jest otwierany od godz. 7 czy nie dałoby się
coś z tej kwestii zrobić, żeby Ci ludzie nie marzli.
Kierownik SP ZOZ – p. Anna Majchrzak – nie jestem w stanie nic zrobić, ponieważ jeśli
rejestracja byłaby czynna wcześniej to ludzie by jeszcze wcześniej przychodzili, poza tym
pani doktor Stachura przyjmuje codziennie, a mimo to jest do niej bardzo dużo ludzi.
Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – p. Franciszek Dziedzina –
Burmistrzowi za wyasfaltowanie placu przy Domu Pomocy Społecznej.
kolejnej hali sportowej na terenie miasta Mszana Dolna, przy
Ponadgimnazjalnych. Starostwo Limanowa złożyło wniosek o budowę
operacyjnego – na dzień dzisiejszy nasz wniosek przeszedł do II etapu.

dziękuję panu
Rusza budowa
Zespole Szkół
nowego bloku

Radny p. Wacław Wacławik – cenimy sobie bardzo wysoko współprace ze Starostwem,
cenilibyśmy sobie bardziej, gdyby chodniki przy drogach powiatowych były w 100%
finansowane przez Starostwo.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – mam prośbę do Rady Miasta o upoważnienie mnie
do wystąpienia na drogę sądową w sprawie bezczynności Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na żadną skargę
z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie opłaty planistycznej, mija już 1,5
roku i żadna decyzja nie została rozpatrzona.
Przewodniczący Rady Miasta poddaje pod głosowanie wniosek o wyrażenie zgody na
upoważnienie o złożeniu skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) opowiedziała się za
upoważnieniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna do złożenia skargi na bezczynność
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Ad.16. Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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