Protokół Nr XXXIV/08
z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
30 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. 15.30
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 XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXXIV 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 XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik
nr 3 do protokołu, po czym przedstawił wniosek Burmistrza Miasta z dnia 30.12.2008 r.
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
XXXIV sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zaproponował, aby po pkt. 6 porządku
obrad wprowadzić projekt uchwały wnioskowany przez Burmistrza Miasta, wprowadzić do
porządku obrad przyjęcie protokołu nr XXXII/08 z XXXII sesji Rady Miasta oraz podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana
Dolna i zmianę Uchwały Nr II/14/2006 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 7 grudnia 2006
r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – zmiany porządku obrad w punkcie
dotyczącym zatwierdzenia protokołu nr XXXII/08 proszę, żeby w punkcie dot. zmiany stref
płatnego parkowania znalazło się uzasadnienie merytoryczne, proszę również o odczytanie go
i ewentualne odczytanie dodatkowych informacji, które znalazły się w w/w protokole.
Wnoszę o wykreślenie punktu 2 porządku obrad tj. Informacji o pracy Burmistrza Miasta w
okresie między sesjami, ponieważ czas jaki upłynął od ostatniej sesji to zaledwie 2 dni pracy

pana Burmistrza. 3 wniosek – Uchwała Nr XXX/197/2008 w sprawie procedury uchwalania
budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi - obliguje nas do przyjmowania go w następujących etapach:
1. odczytanie projektu uchwały budżetowej
2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
3. zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej
4. odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
5. zgłaszanie dodatkowych poprawek do projektu uchwały budżetowej
6. dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowo poprawkami
7. przegłosowanie wnoszonych poprawek
8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – standardowo się wprowadza punkt do
porządku obrad - Informacje o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. Co do
czytania uzasadnienia merytorycznego zawartego w protokole nr XXXII/08 to było ono
czytane na sesji Rady Miasta. Jeśli chodzi o przyjęcie budżetu to skoro pan widzi taką
potrzebę to możemy ten punkt jeszcze bardziej rozbudować.
Radca Prawy UM – p. Marek Panek – można dodać do punktu 8 porządku obrad podpunkt d
– głosowanie nad projektem uchwały
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:

a)
b)
c)
d)

1. Otwarcie XXXIV 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Mszana Dolna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Miasta w
Mszanie Dolnej z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej
Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
7. 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.
8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2009.
przedstawienie projektu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 wraz z
uzasadnieniem
odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
projektu budżetu
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miasta w sprawie projektu budżetu Miasta
Mszana Dolna na rok 2009
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Mszana Dolna na lata 2007-2022
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. 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. Odpowiada na wniosek pana Eugeniusza Siei – uzasadnienie merytoryczne było
czytane na sesji Rady Miasta
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – składa wniosek formalny
o odniesienie się do uzasadnienia merytorycznego dołączonego do zmiany Uchwały Nr
XXVIII/185/2008
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – panu Siei chodzi o to, żeby nie
traktować pisma pana mecenasa Krzysztofa Jędrzejka jako uzasadnienia merytorycznego
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – pismo pana Jędrzejka nie jest pismem
wiążącym Radę Miasta, do zmiany uchwały zostało dołączone uzasadnienie Rady Miasta.
Czyta uzasadnienie merytoryczne zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008, uzasadnienie to
stanowi załącznik nr 6a do protokołu nr XXII/08.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXII/08.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (12 głosów „za”, 1 głosy „przeciw”) przyjęła protokół nr XXXII/08.
Ad.3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - od ostatniej sesji do dziś minęły 2 dni mojej pracy
w związku z tym nie mam żadnych ważnych informacji dla Rady Miasta.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Radna Powiatu Limanowskiego – p. Władysława Jamróz – czyta interpelacje jakie złożyła na
sesji Rady Powiatu Limanowskiego dotyczące przystanków na ul. Orkana i dotyczące
dofinansowania do II etapu budowy chodnika przy ul. Orkana. Interpelacje stanowią
załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – dochodzimy do absurdu, by prosić
Starostę żeby zrobił swoją drogę. Skończmy z metodą spychologi. To Starosta powinien się
zwrócić do Rady Miasta Mszana Dolna o dofinansowanie, a nie na odwrót. Nie możemy
prosić Starosty, by zrobił chodnik na swojej drodze. To jest jego obowiązek.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o omówienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Kazimierz Stożek – jak co roku Komisja Rewizyjna
przygotowała ramowy plan działania wg którego będzie przeprowadzać kontrole.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (12 głosów „za”
i 1 głos „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/219/2008 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Miasta w
Mszanie Dolnej z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady
Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zmiana uchwały dotyczy przedłużenia
kadencji Komisji Statutowej o kolejne 6 miesięcy. Powodem jest wejście w życie z dniem 1
stycznia 2009 r. nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, w związku z tymi
zmianami chcemy kompleksowo zmienić Statut Miasta.
Radca Prawny UM – p. Marek Panek – Radca Prawny UM p. Grażyna Filas przygotowała już
wstępną wersję zmiany Statutu Miasta Mszana Dolna, co prawda nie jest to wersja wiążąca,
ale daje podstawy do rozpoczęcia dyskusji nad ostatecznym kształtem Statutu. Nie
wykluczam, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy obowiązywania znowelizowanej ustawy
o pracownikach samorządowych nie zostanie ona zmieniona, dlatego decyzja o przedłużeniu
kadencji Komisji Statutowej jest słuszna.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIV/220/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Miasta w Mszanie Dolnej
z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta w Mszanie
Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 7. 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
p. Bernadetę Ziemianin – Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – projekt uchwały dotyczy dotacji do
Niepublicznego Przedszkola Sióstr Franciszkanek. Druga zmiana wprowadzona w tym
projekcie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie w styczniu faktur za
połączenia wykonywane z telefonów komórkowych.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIV/221/2008 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.
Ad. 8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2009.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2009 p. Bernadetę Ziemianin – Skarbnik
Miasta
a) przedstawienie projektu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 wraz z
uzasadnieniem
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – dochody w 2009 r. wyniosą – 19 881 409 zł.
- wydatki w 2009 r. wyniosą - 20 579 865 zł.
- deficyt w 2009 r. wyniesie 698 456 zł.
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
projektu budżetu
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – czyta opinie o prawidłowości dołączonej do
projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy- Miasta Mszana
Dolna. Opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Czyta również opinię o
możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę-Miasto Mszana Dolna w
projekcie budżetu na 2009 r. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
c) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miasta w sprawie projektu budżetu
Miasta Mszana Dolna na rok 2009
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – projekt budżetu
na 2009 r. uwzględnia wszystkie potrzeby miasta. Opinia Komisji pozytywna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Kazimierz Stożek – opinia Komisji pozytywna.
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (10 głosów „za”,
2 głosy „wstrzymujące się” i 1 głos „przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXXIV/222/2008
w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Mszana Dolna na lata 2007-2022
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały panią Małgorzatę Grzywę z Centrum Biznesu.
Centrum Biznesu - p. Małgorzata Grzywa – prace rewitalizacyjne Miasta Mszana Dolna
trwały 2 lata. Rewitalizacja miasta jest wieloletnim procesem prowadzącym do przemian
gospodarczych i społecznych. Każde miasto maksymalnie może otrzymać na ten cel 15
milionów złotych, ograniczeniem jest ilość obiektów jakie można rewitalizować –
maksymalnie 2 projekty.
Najważniejsze inwestycje w Mszanie Dolnej to rewitalizacja parku, Rynku, placu targowego,
terenów komunalnych przy ul. Starowiejskiej. Do 15 stycznia 2009 r. musimy złożyć karty
projektu do programu o dofinansowanie w IV kwartale 2009 r. – wtedy też będziemy
wiedzieć czy nasz projekt przeszedł do następnego etapu, jeśli tak wówczas będziemy składać
studium wykonalności. Pierwszym projektem będzie rewitalizacja centrum miasta.
Radny p. Robert Rataj – jak będzie rozwiązana droga przez Rynek w koncepcji
rewitalizacyjnej miasta?
Centrum Biznesu - p. Małgorzata Grzywa – Rynek po rewitalizacji będzie mieć kształt
kwadratu, przywrócimy jego pierwotną funkcję, oświetlimy i postawimy małą architekturę
Radny p. Robert Rataj – na ul. Leśnej jest skład drewna, musi więc być droga taka po której
przejadą ciężkie auta
Centrum Biznesu - p. Małgorzata Grzywa – to pytanie nie jest do mnie
Radna p. Irena Łacna – jakie są szanse, że uda się nam uzyskać dofinansowanie na ten cel?
Centrum Biznesu - p. Małgorzata Grzywa – nie ma 100% pewności. Wartość tego projektu to
4 907 488,00 zł. Wartość wszystkich projektów dla Miasta Mszana Dolna wynosi 65
milionów złotych.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – czuję się zobowiązany, ponieważ
pani Małgorzata Grzywa przygotowała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o Halę
sportowo-widowiskową. Obecnie są ogromne szanse iż otrzymamy środki na ten cel.
Dziękuję i wyrażam wdzięczność. Ta inwestycja będzie wpływała w sposób pozytywny nie
tylko na szkoły ale także na mieszkańców miasta Mszana Dolna. Wracając do zapowiedzi
dalszych projektów wyliczyłem 14 zadań. Zapytam i zadanie nr 3 – tereny komunalne na ul.
Starowiejskiej – w opisie zadania nie wspomina się i wyburzeniu starej betoniarni

Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – to nie jest pytanie do pani
Małgorzaty Grzywy. To będzie nasza wizja co tam powstanie. Betoniarnia na pewno zostanie
wyburzona.
Wiceprzewodniczący rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – w opisie zadania dotyczącego
budynku „Sokoła” jest napis, iż budynek ma służyć na cele kulinarne
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło - nie wiem jakie pani brała wskaźniki dla
Miasta Mszana Dolna, ponieważ przeczytałem m.in., że słabą stroną mieszkańców jest niski
poziom wykształcenia oraz niski poziom przedsiębiorczości. Nie mogę się z tym zgodzić.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXIV/223/2008 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana
Dolna na lata 2007-2022
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak z powodu braku interpelacji i zapytań radnych.
Ad. 11. Wolne wnioski.
Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – p. Franciszek Dziedzina – złożył radnym i zebranym
gościom noworoczne życzenia
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – składa życzenia zdrowia i pomyślności
w Nowym Roku 2009 Radzie Miasta, Burmistrzowi i gościom zgromadzonym w Sali Narad
Burmistrz Miasta Mszana Dolna- p. Tadeusz Filipiak – na ręce pana Wicestarosty składa
podziękowania za bardzo dobrą współpracę w mijającym roku 2008. Dziękuje i prosi
o przekazanie wyrazów uznania Zarządowi Powiatu Limanowskiego.
Kierownik SP ZOZ – p. Anna Majchrzak – od 1 stycznia 2009 r. Ośrodek Zdrowia będzie
mieć nowego lekarza rodzinnego na pełnym etacie – p. Siwca
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – ponieważ, nie było możliwości na
dyskusję w punkcie dotyczącym przyjmowania uchwały budżetowej na rok 2009 skorzystam
z punktu wolne wnioski, by przedstawić państwu mój wniosek. W naszych szkołach znajduje
się ok. 30% eurosierot, na wakacje z rodzicami wyjedzie tylko nieliczna grupa dzieci. Przez
okres od 20 czerwca do 31 sierpnia dzieci będą w domach. Mamy szkoły i boiska sportowe,
ale przez czas przerwy wakacyjnej nie ma kto zaproponować dzieciom wyjścia w góry, na
rower. Wiele dzieci nie wie jak czas wolny zapełnić. Budżety szkół nie dysponują środkami
na zatrudnienie nauczyciela, który poszedłby z dziećmi w góry. Marnujemy pieniądze na cele

moim zdaniem niesłuszne. Budżet na walkę z narkomaniom wynosi 3 tys. zł. na zwalczanie
alkoholizmu zostało przeznaczone 181 tys. zł. Wnioskuję, aby 50 tys. z tej sumy przeznaczyć
na organizację zajęć podczas przerwy wakacyjnej dla ZSM Nr 1 i ZSM Nr 2.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zastanowimy się nad Pańskim
wnioskiem na następnej sesji. Dziękuje Radzie Miasta za kolejny rok pracy.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – dziękuje Radzie Miasta za
współpracę w 2008 r. i życzy by III rok kadencji był taki sam i lepszy.
Ad.12. Zamknięcie obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
…………………………

Obradom przewodniczył:

