Protokół Nr XXXIII/08
z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
22 grudnia 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. 15.45
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p. Józef Bierowiec i p. 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 – 13 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXXIII 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 XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik
nr 3 do protokołu, po czym przedstawił wniosek Burmistrza Miasta z dnia 18.12.2008 r.
o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
- Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania umowy
abonamentu na SIP LEX.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXXIII sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zaproponował, aby po pkt. 11
porządku obrad wprowadzić projekt uchwały wnioskowany przez Burmistrza Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (13 głosów „za”) 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 XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXII/08 z XXXII sesji Rady Miasta.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja MOPS o „Programie aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście
Mszana Dolna”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu miasta na rok 2008 po stronie
przychodów, dochodów i wydatków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od
nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz umów dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana
Dolna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego
podpisania umowy abonamentu na SIP LEX.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXXII/08 z XXXII sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXII/08 z XXXII sesji Rady Miasta
został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag do
protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – wnoszę uwagi do protokołu,
w punkcie 5 porządku obrad dotyczącym zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r. brakuje merytorycznego uzasadnienia zmiany w/w
uchwały. Protokół zawiera stwierdzenie „uzasadnienie merytoryczne stanowi załącznik nr 6”,
tymczasem załącznik nr 6 jest pismem pana Mec. Krzysztofa Jędrzejka.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – gdyby pan wcześniej powiedział nie
byłoby problemu
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – wnioskuję o dołączenie do
protokołu z sesji XXXII uzasadnienia merytorycznego zmiany uchwały nr XXVIII/185/2008
z 7 sierpnia 2008 r.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie dołączenie projektu merytorycznego do
protokołu nr XXXII/08
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” oraz 2 głosy „przeciw”) przyjęła wniosek
p. Sieji o uzupełnienie protokołu uzasadnieniem merytorycznym.

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 chodnika przy ul. Zakopiańskiej – nastąpił odbiór robót
 budowa chodnika przy ul. Orkana (500 m. chodnika) – nastąpił odbiór robót
 adaptacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla potrzeb osób
niepełnosprawnych – nastąpił odbiór robót
 trwa wymiana okien w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej
 przygotowana została dokumentacja na stabilizację osuwiska na ul. Spadochroniarzy –
wstępny koszt stabilizacji osuwiska to ok. 6 500 000 zł.
 zakończono termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich Nr 2, zamontowano
piłkochwyty, by uchronić elewację szkoły od wgięć w styropianie. Kontrola
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
przebiegła bez zastrzeżeń
Dyrektor ZSM Nr 2 – p. Józefa Łabuz – bardzo dziękuję za tą inwestycję, dzięki niej szkoła
jest piękna i będziemy o nią dbać, by było tak jak najdłużej.
 roboty brukarskie koło Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 zostały ukończone
 remont dróg po powodzi – rozliczenie ostatniej transzy
 5 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie „Schetynówki”–zostaliśmy ujęci w tym programie:
- do 19 grudnia są przyjmowane odwołania gmin, które nie znalazły się w programie
- 31 marca 2009 r. – musimy rozstrzygnąć przetarg
- 31 grudnia 2009 r. – ostateczny koniec inwestycji
 budowa hali sportowo-widowiskowej – zajęliśmy bardzo dobre 6 miejsce razem
z Rabką Zdrój, teraz tylko kataklizm może nam odebrać dofinansowanie na budowę
 28 listopada – spotkanie z ministrem Bogdanem Zdrojewskim w sprawie przebudowy
„Sokoła” – kwota o jaką wnioskujemy to 2,5 mln zł.
 11 grudnia – otwarcie Biura Poselskiego Posła Andrzeja Czerwińskiego
w Limanowej. Udało się namówić go na comiesięczny dyżur w Urzędzie Miasta
Mszana Dolna
 12 grudnia – spotkanie z Ministrem Zbigniewem Rapciakiem i Wojewodą Małopolski
Jerzym Millerem w sprawie drogi Nr 28 (obwodnica, chodniki) – bardziej realny
scenariusz to obwodnica południowa przez Rabę Niżną, Krościenko. Nie będę się
upierał przy obwodnicy północnej. Droga Raba Niżna – ul. Zakopiańska – chodniki –
współpraca Gminy Mszana Dolna i Miasta Mszana Dolna. Ulica Słomka - wg planów
chodniki mają iść po posesjach ludzi
 Spotkanie Mikołajowe – w ZSM Nr 1 – chcę, by utrzymała się tradycja taka jaka była
naprawę, dlatego tego dnia wziąłem dzień urlopu i odwiedziłem dzieci w ZSM Nr 1
 12 grudnia – finał konkursu fotograficznego „Miejsca piękne choć zapomniane”
w Bibliotece Miejskiej
 13 grudnia – wystawa malarstwa p. Aliny Wiczkowskiej
 13 grudnia – podsumowanie startów sekcji biegowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w 2008 r.
 15 grudnia – spotkanie Wójtów, Burmistrzów z Wojewodą Jerzym Millerem
w Tarnowie
 15 grudnia – akt notarialny z p. Stachurą – wjazd do ZSM Nr 2 – zamiana terenów

 19 grudnia – podsumowanie konkursu „Moja rodzina miłośnikiem książek”
w Bibliotece Miejskiej
 Światełko betlejemskie od harcerzy
 Zapraszam 10 stycznia 2009 r. do kościoła p.w. św. Michała Archanioła na koncert
Kolędników Misyjnych
 Zapraszam również na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 3 stycznia 2009 r.
o godz. 16.00 w Domu Strażaka
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – potwierdzam, że pan Burmistrz był na
urlopie w dniu 6 grudnia
Radny p. Robert Rataj – interpelacja pisemna od Państwa Aleksandrowiczów i Państwa
Tomalczyk
- os. Rataje – dodatkowa lampa oświetleniowa – interpelacja pisemna
- chodnik na Słomce – bezpośrednio przy drodze nowe warunki zagospodarowania
Radny p. Jan Szynalik – jak wygląda u nas sprawa odzyskiwania majątku przez kościół?
Radny p. Ryszard Potaczek – czy można obniżyć pułap 4 km na dojeżdżanie dzieci do
szkoły?
Radny p. Wacław Wacławik – czy istnieje szansa na doświetlenie dojścia do posesji Państwa
Adamczyków, 1 lampa rozwiązała by problem
Radny p. Eugeniusz Sieja – na tablicy ogłoszeń, wiszą ogłoszenia nieestetyczne, nieaktualne
- ul. M. Konopnickiej – studzienki kanalizacyjne ponad jezdnią – przy roztopach tworzą się
tam kałuże lub lodowiska. Czy nie dało by się coś zmienić by woda z nich spływała?
- czy jest nadzieja, żeby z ul. Leśnej i z Rynku było widać początek budowy i rozpisany
przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej?
- od 7 sierpnia i od czasu uprawomocnienia się uchwały o strefach płatnego parkowania
przestały działać parkingi, z których wcześniej pobierał opłaty KS „TURBACZ” co będzie z
tymi parkingami?
- jak wygląda pozyskiwanie „grantów” z Unii Europejskiej?
Radna Powiatu Limanowskiego – p. Władysława Jamróz – prośba o usytuowanie przystanku
dla busów koło wiaduktu na ul. Piłsudskiego
Kierownik SP ZOZ – p. Anna Majchrzak – dziękuje za zrobienie podjazdu umożliwiającego
osobą niepełnosprawnym wejście do Ośrodka Zdrowia oraz dziękuje za budowę ubikacji
przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych
Ad.5. Informacja MOPS o „Programie aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście
Mszana Dolna”.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o przybliżenie informacji na
temat „Programu aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście Mszana Dolna” Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Sabinę Kogut

Kierownik MOPS – p. Sabina Kogut – w programie aktywizacji społeczno- zawodowej
wzięło udział 6 kobiet z terenu Miasta Mszana Dolna, program umożliwił im uzyskanie
przeszkolenia zawodowego, możliwość ukończenia kursu komputerowego. Informacja
o dodatkowej ofercie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
prowadzonej w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście
Mszana Dolna” stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.6. 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 rezerwie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało 34 455
zł. ponad plan, są to pieniądze pochodzące z opłat koncesyjnych i w projekcie zmiany
uchwały przenosimy tą kwotę na 2009 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – otrzymałem od Komisariatu Policji
w Mszanie Dolnej prośbę o zakup laptopa czy możliwe byłoby wykorzystanie środków
z rezerwy Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – odnoszę wrażenie, że ten program
nie jest realizowany z głową, ale wynika z jakiś pilnych wniosków np. na komputer czy
laptop. Mam prośbę co do współpracy Rady Miasta nad projektami i realizacją programu w
2009 r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIII/212/2008 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu uchwały
p. Bernadetę Ziemianin – Skarbnik Miasta
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – projekt uchwały dotyczy porozumienia jakie
zawarliśmy z Województwem Małopolskim w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIII/213/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu miasta na rok 2008 po stronie
przychodów, dochodów i wydatków
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu uchwały
p. Bernadetę Ziemianin – Skarbnik Miasta
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – zmiany w budżecie podyktowane są zbliżającym
się końcem roku budżetowego
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIII/214/2008 w sprawie zmniejszenia budżetu miasta na rok 2008 po stronie
przychodów, dochodów i wydatków
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od
nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poddaje pod omówienie projekt
uchwały.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – w projekcie uchwały zapisany został ustawowo
przyjęty katalog zwolnień od podatku, nowością jest zapis § 1 ust. 1 pkt. 6 zwalniający z
podatku od nieruchomości budynki zajęte na cele związane z ochroną środowiska – ma to
związek ze Spółką Górna Raba, od tego roku będą mieć umarzaną całość podatków od
nieruchomości
Radny p. Wacławik Wacław – czy nie korzystniej dla miasta było pozostać przy starym
sposobie zwolnień w stosunku do Spółki Górna Raba?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin –myślę, że nie. Wiem na pewno, że Gmina
Niedźwiedź i Gmina Mszana Dolna także podjęły taką uchwałę w sprawie Spółki Górna Raba
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIII/215/2008 w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz umów dzierżawy
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Adam Malec – 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
XXXIII/216/2008 w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz umów dzierżawy
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – osiągnięcia pana
Burmistrza kwalifikują do podniesienia wynagrodzenia, pozyskiwanie środków
pozabudżetowych jest dwa razy większe. Opinia Komisji pozytywna
Radny p. Wacław Wacławik – jaka jest kwota podwyżki?
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – 500 zł.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – prosi o zmianę w § 3 z 1 lipca 2008 r. na 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIII/217/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – wznowił obrady.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania
umowy abonamentu na SIP LEX.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały p. Zofię Łabuz – Sekretarz Miasta
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązania na
opłacenie abonamentu za SIP LEX. Na Lexie pracuje cała administracja, jeśli podpiszemy
umowę na dłuższy okres czasu otrzymamy korzystniejszą cenę.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIII/218/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania umowy
abonamentu na SIP LEX.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – odpowiada na interpelacje i
zapytania radnych:
- przystanek pod wiaduktem na ul. Piłsudskiego – GDDKiA na pewno się nie zgodzi na
lokalizację przystanku w tym miejscu
- pismo od państwa Aleksandrowiczów i państwa Tomalczyków – miasto nie może
partycypować w kosztach przydomowej oczyszczalni ścieków, inną rzeczą jest to, że tam
gdzie istniała szansa na podłączenie się do kanalizacji nikt nie zrobi przydomowej
oczyszczalni ścieków.
Na posiedzenie Rady Miasta Mszana Dolna przybył Poseł na Sejm RP – p. Andrzej
Czerwiński – były Prezydent Nowego Sącza, szef Małopolskiej Platformy Obywatelskiej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – przywitał Posła Andrzeja
Czerwińskiego
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – wizyta pana Posła wiąże się z niedawnym
otwarciem w Limanowej Biura Pana Posła i zgodą na comiesięczny dyżur w Urzędzie Miasta
Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o zabranie głosu Posła Andrzeja
Czerwińskiego
Poseł na Sejm RP – p. Andrzej Czerwiński – ustaliliśmy z panem Burmistrzem moje dyżury
w państwa Urzędzie, raz w miesiącu postaram się u Państwa bywać. Rok 2009 przyniesie
zmiany w samorządach, bo już od stycznia zmienia się ustawa o pracownikach
samorządowych. Od tego roku Wojewoda będzie mieć nadzór merytoryczny nad

województwem, a Marszałek Województwa dostanie szersze zadania. Coraz więcej będzie
działań na linii samorząd – rząd Najwięcej poruszanych spraw jest na poziomie lokalnym.
Burmistrz, Prezydent Miasta, Wójt – wg ludzi są to osoby, które najwięcej mogą pomóc
człowiekowi. Chcemy budować państwo poprzez wspieranie zadań samorządowych. Życzę,
aby Miasto Mszana Dolna – spuścizna Kazimierza Wielkiego- rozwijało się dalej w takim
tempie i żeby państwo wytrwali w tym co robicie.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – podziękował w imieniu Rady Miasta
za życzenia i złożył również życzenia świąteczno-noworoczne Posłowi Andrzejowi
Czerwińskiemu.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – złożył również życzenia świąteczne
panu Posłowi
Przewodniczący obrad ogłasza 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – wznawia obrady.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – kontynuuje odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych:
- chodnik na ul. Słomka – nie potrafię powiedzieć jak ma iść wg planów chodnik od strony
Kasiny Wielkiej
- majątek kościelny – nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, nie było takich rozmów, MOK
działa na terenie budynku kościelnego- to my stajemy po stronie petentów.
- liczba kilometrów do dowożenia szkolnego – nie jest to rzecz uznaniowa, tą kwestię
reguluje ustawa o systemie oświaty, która wyraźnie wskazuje na liczbę kilometrów, ZSM Nr
1 przysłał nam w tym roku 13 wniosków z fikcyjnie wpisywanymi kilometrami , Straż
Miejska sprawdziła odległości i okazało się , że wszystkie wnioski nie spełniają wymogów
ustawy i co za tym idzie nie kwalifikują się do otrzymywania dofinansowania na dojazdy do
szkoły
- sprawa p. Adamczyka – sprawą zajmę się po świętach jeśli są tam słupy oświetleniowe to
problem będzie mniejszy
- tablice ogłoszeniowe – Zakład Gospodarki Komunalnej oczyści tablice przed świętami
- kałuże na ul. Konopnickiej – będą zalepione
- granty z UE – przygotowanie dobrego wniosku do Unii Europejskiej to kilka tomów
dokumentacji – obecnie staramy się z tych środków o dofinansowanie do budowy hali
widowiskowo-sportowej i projektu rewitalizacji miasta
- parkingi – czytałem protokół z Komisji Rewizyjnej i wychodzi na to, że raz mam realizować
uchwałę, raz nie. Parkingi z których opłaty pobierał KS „TURBACZ” istnieją i pan
G. Niedośpiał pobiera tam opłaty parkingowe.
Ad. 14. Wolne wnioski.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – skonsultowałem pomysł/propozycję z proboszczami
mszańskich parafii i otrzymałem ich przyzwolenie. Zostawiam Państwu pod rozwagę na
święta projekt rezolucji o nadanie miastu Mszana Dolna imienia patrona św. Michała
Archanioła. Dziękuję bardzo za podjęcie uchwały o moim wynagrodzeniu, chcę być godzien i
chcę by państwo dostrzegali zmiany jakie zachodzą w mieście. Podjęcie uchwały traktuję jako
gratyfikację za dobrą pracę.

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – serdecznie dziękuję wszystkim
instytucją, które przysłały karki świąteczne. Składa życzenia Radzie Miasta, pracownikom
Urzędu Miasta oraz zaproszonym gościom.
Burmistrz Miasta – dziękuję za rok pracy. Życzy zdrowych spokojnych świąt.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – informuje Radę Miasta, że następna
sesja odbędzie się 30 grudnia, do życzeń dla pani Władysławy Jamróz dołącza drobny
upominek od Rady Miasta
Ad.15. Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
…………………………

Obradom przewodniczył:

