Protokół Nr XXXV/09
z XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
15 stycznia 2009r. 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. 16.20
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: 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 – 14 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXXV zwyczajną sesję Rady
Miasta, przywitał radnych oraz zaproszonych gości oraz młodzież z LO przy Zespole Szkół
Nr 1 klasa 2 c.
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 XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik
nr 3 do protokołu, po czym przedstawił wnioski Burmistrza Miasta o wprowadzenie do
porządku obrad punktów:
- Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy-Miasta Mszana Dolna w
Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXXV sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
- Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXXV sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
- Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie
przychodów i wydatków.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXXV sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad pyta Radę o opinie Komisji Stałych w sprawie punktu dot. przyjęcia
uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości

Radny p. Stanisław Dziętło – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – nie widzę
przeszkód, by tej uchwały nie wprowadzić do porządku obrad, ponieważ była ona
wielokrotnie opiniowana na posiedzeniu Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (10 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące 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.

Otwarcie XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przyjęcie protokołu nr XXXIII/08 z XXXIII sesji Rady Miasta.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii
na rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami
pozarządowymi w 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie
przychodów i wydatków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy-Miasta
Mszana Dolna w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i
Krakowa
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/08 z XXXIII sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXIII/08 z XXXIII sesji Rady Miasta
został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag do
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXIII/08.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (14 głosów „za” ) przyjęła protokół nr XXXIII/08.

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:
 Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie w kwocie 3 milionów
złotych na budowę hali sportowo-widowiskowej w Mszanie Dolnej
 z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymamy dofinansowanie na budowę budynku
socjalnego w wysokości ok. 177 000 zł.
 ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż działek przemysłowych:
- ul. Orkana – teren koło Krolla
- ul. Orkana – koło granicy Miasta Mszana Dolna z Gminą Niedźwiedź
 2 stycznia 2009 r. – wizyta w Szpitalu w Limanowej wraz ze Starostą Limanowskim i
Marszałkiem Województwa z okazji narodzin I-szego Małopolanina roku 2009
 3 stycznia 2009 r. – Koncert Noworoczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie
Dolnej
 3 stycznia 2009 r. – Koncert Noworoczny u Burmistrza Miasta Limanowa
 6 stycznia 2009 r. wręczenie Honorowych Obywatelstw panom Janowi Winterowi i
Józefowi Warkoczowi. Mam informację, iż Minister Tomasz Siemoniak podpisał
kolejne promesy m.in. dla Miasta Mszana Dolna.
 7 stycznia 2009 r. – spotkanie z panią Małgorzatą Madej z Departamentu Sportu i
Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy na liście gmin, które w 2009 r. dostaną
możliwość budowy Orlika – zbudujemy go przy ul. Marka
 10 stycznia 2009 r. – Kolędnicy Misyjni w Miejskim Ośrodku Kultury
 12 stycznia 2009 r. – spotkanie ze Strażą Graniczną
 14 stycznia 2009 r. – opłatek mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
 uruchomione zostało lodowisko na płycie boiska KS „TURBACZ” czynne codziennie
do godz. 20.30 – lodowisko jest oświetlone i ogólnodostępne.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – Kurator Oświaty w Krakowie
ogłosił dzień 5 czerwca „Świętem przedszkolaka”. Miejski Ośrodek Kultury co roku
organizuje „Dzień Dziecka”, pomysł na święto przedszkolaka jest nową inicjatywą. Czy pan
Burmistrz zleci koordynację nad tym projektem Komisji Oświaty i Kultury lub włączy ten
temat do imprez organizowanych przez MOK?
- czy wpłynęła prośba o dofinansowanie akcji, które szkoły chcą przygotować podczas ferii i
wakacji. Czy ma to szansę wsparcia przez Burmistrza Miasta?
Radny p. Józef Bierowiec – na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
został poruszony problem podłączenia do kanalizacji domów Państwa Aleksandrowiczów i
Państwa Tomalczyków, czy wiadomo coś w tej sprawie? Znany jest już koszt takiej
inwestycji?
Radny p. Robert Rataj – czyta pisemną interpretację dotyczącą zwolnień podatkowych dla
Górnej Raby Sp. z.o.o, sposobu rozliczeń za oczyszczanie ścieków dla mieszkańców Miasta
Mszana Dolna oraz braku rzetelnych informacji dla mieszkańców dotyczących rozliczeń za
oczyszczanie ścieków – interpelacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – na jakim etapie jest projekt remontu ul.
Ogrodowej? Chciałbym poznać ten projekt przed ostatecznym zatwierdzeniem

Radny p. Wacław Wacławik – czy jest koncepcja
zamieszkujących ruinę koło Krolla przy ul. Orkana?

przesiedlenia

mieszkańców

Radna p. Irena Łacna – jak często jest kontrolowany stan wody spożywanej przez
mieszkańców? Dochodzą mnie słychu, że woda pitna jest w coraz gorszym stanie
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania
Narkomanii na rok 2009.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o omówienie projektu uchwały p.
Agnieszkę Józefiak - Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu Miasta
Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu Miasta – p. Agnieszka
Józefiak – program ma służyć szerzeniu profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii w roku
2009.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXV/224/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na
rok 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o omówienie projektu uchwały p.
Agnieszkę Józefiak - Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu Miasta
Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu Miasta – p. Agnieszka
Józefiak – projekt budżetu na rok 2009 ustalono na 200 tys. zł. ale musieliśmy ustalić
program na innym poziomie. Nie ma w 2009 r. rezerwy jaka została z 2008 r. W marcu
wniesiemy zmiany, które będą wprowadzać rezerwę z 2008 r.
Radny p. Józef Bierowiec – złożyliśmy wniosek z Radnym p. Robertem Ratajem o
dofinansowanie konkursu literackiego „O autentyczną wiarę” i nie widzę go w projekcie
Gminnego Programu. Czy ten wniosek będzie rozpatrywany?
Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu Miasta – p. Agnieszka
Józefiak – Komisja ma zebranie 21 stycznia, więc nie opiniowała jeszcze wniosku panów
Radnych
Radny p. Robert Rataj – w planie Gminnego Programu są przeznaczone pieniądze dla
stowarzyszenia „Sumsum corda”. Co to jest za organizacja?
Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu Miasta – p. Agnieszka
Józefiak – „Sumsum corda” działa w Mszanie Dolnej, a jego siedzibą jest miasto Nowy Sącz

Radny p. Wacław Wacławik – w rozdziale III pkt. 5 jest zapis – „Całoroczne działania
rekolekcyjne w Parafii Bożego Miłosierdzia” Czy takie działanie może być przez Miasto
finansowane?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – tak można współfinansować ferie, wakacje i różne
wyjazdy dzieci, których organizatorem jest kościół
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – nie było wniosków o dofinansowanie z
Parafii św. Michała Archanioła?
Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu Miasta – p. Agnieszka
Józefiak – nie, od 2 lat nie ma tam osoby, która by się zajmowała wyjazdami dzieci na ferie
czy wakacje
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – czy można zakupić z programu
GPPiRPA np. komputer dla Biblioteki Miejskiej albo dla Miejskiego Ośrodka Kultury?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – komputera nie można sfinansować z tych
pieniędzy, chyba, że się zagwarantuje jakąś usługę dla realizacji której komputer okaże się
niezbędny.
Radny p. Józef Bierowiec – koło „Mszana” otrzymało z programu 2 000 zł. na czym polega
działalność tego koła?
Burmistrz Miasta – p. koło „Mszanka” prowadzi taką samą działalność jak Mszański PTTK.
Zrzesza mieszkańców Mszany Dolnej, a dofinansowanie jakie otrzymuje pochłaniają m.in.
organizacje zawodów na rzece Rabie. W miesiącach marzec-kwiecień koło to sprząta
Mszankę ze śmieci – ostatni rok to ponad 200 worków jakie udało im się zebrać.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – chciałbym się odnieść do punktu,
który znajduje się w załączniku do projektu uchwały a jest to ”Kontynuacja prowadzenia
punktu Konsultacyjnego Punktu Terapii Uzależnień od alkoholu i narkotyków” czy ten punkt
ma tzn. „duże wzięcie”? Czy jest on potrzebny?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – na ten moment w Punkcie Terapii Uzależnień
pracuje tyko p. Kopycińska – jej porady cieszą się ogromną popularnością, niestety, bo
wolałbym, żeby nie było osób, które muszą się leczyć, ale liczba rodzin potrzebująca takiej
pomocy rośnie lawinowo. Działalność Punktu Terapeutycznego jest pożyteczna, wskazana i
trzeba ją kontynuować.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – co się mieści w kwocie jaką
GPPiRPA przewiduje wydać na świetlicy osiedlowej?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – w kwocie tej zawarte jest: uposażenie pani Róży
Gniewek i wszystkie opłaty związane z istnieniem świetlicy
Radna p. Irena Łacna – świetlica jest bardzo potrzebna, administracja każdego z bloków
dokłada jak może na ten cel

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – w załączniku do projektu uchwały
został wpisany konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej. Na czym takie konkursy
polegają?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak -ustawodawca założył w ustawie taki warunek. Na
konkurs ofert mogą wpływać zarówno oferty z Mszany Dolnej jak i z całej Polski. Na dzień
dzisiejszy nie ogłosiliśmy jeszcze żadnego konkursu w tym roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – w III rozdziale są już rozpatrzone
wnioski?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - takie wnioski o w/w kwoty zostały złożone prośby
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – Biblioteka Miejska otrzymała 4 000 zł.
na co pójdą te pieniądze?
Dyrektor Biblioteki Miejskiej – p. Małgorzata Mucha – kwota ta zostanie przeznaczona na
konkursy dla dzieci, na ferie
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – w każdej z wymienionych pozycji w załączniku do
projektu uchwały jest za mało pieniędzy, ale kroimy to co mamy
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXV/225/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami
pozarządowymi w 2009.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu uchwały
p. Agnieszkę Józefiak – Pracownika UM
Pracownik UM – p. Agnieszka Józefiak – program dzięki któremu można się dowiedzieć jak
ma wyglądać konkurs ofert z GPPiRPA. Treścią uchwały jest procedura konkursu u
powołanie komisji opiniującej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXV/226/2009 w sprawie współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami
pozarządowymi w 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie
przychodów i wydatków
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
p. Bernadetę Ziemianin – Skarbnik Miasta
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – budowa hali widowiskowo-sportowej czy
budynku socjalnego nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu i w uchwale budżetowej na
rok 2009. Budowa Orlika to koszt 1 266 000 zł.za kosztorys szacunkowy, dokumentacja
pochłonie 30 000 zł. nadzór nad budową kolejne 12 000 zł, zabraknie nam na te cele 642 000
zł. które musimy uzyskać poprzez kredyt
Wiceprzewodniczący rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – jaki będzie koszt ostateczny budowy
Orlika i jakie otrzymamy wsparcie?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – koszt całkowity wyniesie 1 308 0000 zł.
642 tys. – to będą nasze środki
333 tys. otrzymamy dofinansowania
333 tys. – dofinansowanie ze środków rządowych
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – kwoty pewne to 333 tys. dofinansowania i 333 tys. z
budżetu państwa, niepewną jest koszt budowy Orlika. Były gminy,. Które Orlik kosztował
2 300 000 zł. ale były tez takie, które mieściły się w kwocie 1 miliona zł. Nie jesteśmy w
stanie powiedzieć teraz ile to będzie kosztować. Ostateczna kwota będzie wiadoma po
rozstrzygnięciu przetargu. W skład Orlika wejdą: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki
nożnej, boisko do tenisa ziemnego, 2 szatnie. Planujemy budowę Orlika na ul. Marka, gdzie
mamy już wszystkie media podciągnięte.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – nie zrealizowaliśmy kredytów na kwotę
1 400 000 zł. z roku 2008. Z kredytu na łącznik kanalizacyjny umorzono nam kwotę 165 tys.
zł. W związku z tym zadłużenie miasta będzie mniejsze w rzeczywistości. Zadłużenie realne
na dzień dzisiejszy to ok. 29 %.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – jak pani widzi finansowanie
wykonania przyszłych inwestycji (5 projektów) Czy będzie pani występować do Rady Miasta
o kolejne kredyty na pokrycie kosztów poszczególnych inwestycji?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – jeśli państwo będą występować o inwestycyjne
zadania to tak. Źródło dochodu musi być.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – otrzymaliśmy dofinansowania na wszystkie projekty
na jakie aplikowaliśmy tzn. hala widowiskowo-sportowa, przebudowa ul. Ogrodowej, Orlik,
budynek socjalny, wszystkie te inwestycje zostały dofinansowane, teraz czekamy tylko na
decyzję z ministerstwa kultury czy otrzymamy dofinansowanie na remont budynku „Sokołu”
Decyzja w tej sprawie ma zapaść w styczniu-lutym.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – grzechem byłoby
nie skorzystanie z dotacji. Musimy zaryzykować

Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – Gmina Niedźwiedź ma ok. 50% zadłużenia. Jeśli
dofinansowanie do inwestycji byłoby terminowe to damy radę.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – wszystkie ważne projekty uchwał
wpływają w ostatniej chwili do Rady Miasta, nie posiadają opinii Komisji tak nie może być
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – ważne sprawy finansowe zawsze mają krótki
okres realizacji
Radny p. Józef Bierowiec – Rada Miasta uchwaliła regulamin pracy Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej, a teraz ta sama Rada mija się z tym co
uchwaliła, nie opiniuje ważnych projektów uchwał, a zwłaszcza zbycia strategicznych
nieruchomości. Zgadzam się z opinią Przewodniczącego Rady Miasta
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – nie ma w tym żadnej złośliwości, ani celowości.
Jeśli wiedziałbym z wyprzedzeniem kiedy odbywać będzie się sesja, wtedy wszystkie
projekty byłyby gotowe, ale są też sytuacje pilne i musimy takie projekty wprowadzać bez
konsultacji
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – dzisiejsza sesja została zwołana
zgodnie z prośbą p. Agnieszki Józefiak i p. Skarbnik
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXV/227/2009 w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie przychodów
i wydatków
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy-Miasta Mszana
Dolna w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały Burmistrza Miasta p. Tadeusza Filipiaka
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – jest to uchwała porządkowa, wiąże się z obecnością
na Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. W momencie, gdy kilka
ważnych spraw jest i ja nie mogę uczestniczyć w Zgromadzeniu p. Michał może jechać na to
Zgromadzenie, ale nie ma prawa głosu. Dlatego proszę Radę Miasta o podjęcie uchwały w
sprawie reprezentowania Miasta przez p. Michała Barana na Zgromadzeniach ZGDGRiK.
Roman Duchnik – zapoznałem się z treścią interpretacji jaką do mnie wystosował Radny p.
Robert Rataj. Bardzo proszę nie patrzeć na Spółkę Góra Raba jak na dziecko niczyje, to jest
także Wasze dziecko. Zadania ściekowe są zadaniami własnymi gmin i jeśli spółka będzie źle
działać to będzie trzeba do niej dopłacać. Kwestie finansowe spółki nie są tajemnicą. Podatek
samorządowy jakie trzeba płacić jest dwóch rodzajów:
- od wartości budowli – 2%
- od nieruchomości

Kwotowo co do zwolnień podatkowych nie umiem powiedzieć na dzień dzisiejszy jak to
wygląda, ale jestem w stanie to obliczyć. Postaram się zmierzyć z tym zagadnieniem, które
jest zawarte w interpretacji pana Radnego.
Radny p. Józef Bierowiec – zgłasza wniosek, by na rachunku za ścieki była notka o tym, że
ludzie dzięki umorzeniu podatku przez Radę Miasta Spółce Górna Raba płaca za ścieki
niecałe 5 zł. za m³ a nie 8 zł. za m³
Roman Duchnik – postaram się wraz z rachunkami wysłać kartkę z takimi informacjami dla
mieszkańców Miasta Mszana Dolna
Radny p. Grzegorz Wójcik – co z luką jaką są osoby, które nie mają kanalizacji i nie
podpisały umów na wywożenie szamba?
Roman Duchnik – takimi osobami powinna zająć się Straż Miejska, ja nie mam prawa wejścia
do osób, które nie mają podpisanej ze mną umowy
Radny p. Robert Rataj – jakie są ceny za ścieki w innych gminach, które nie są obsługiwane
przez ZGDGRiK? Czy ceny kanalizacji pójdą w górę w maju 2009 r.?
Roman Duchnik – ustalanie taryf reguluje rozporządzenie którym jest mowa m.in. o ilości
osób na 1 km² przyłączonych do kanalizacji – wymóg ustalony to 120 osób na 1km². Czarny
Dunajec – 18 zł/m³ ścieków
Radny p. Jan Szynalik -czy 3 m³ na osobę w ryczałcie na miesiąc to nie przesada?
Roman Duchnik – jest to norma ustalona przez ministra
Radny p. Robert Rataj – czy będzie podwyżka ścieków od maja 2009 r.?
Roman Duchnik – liczymy w tym momencie, energia elektryczna zdrożeje na pewno, ale
jeszcze nie wiem jak to się odbije na cenie za kanalizację
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXV/228/2009 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy-Miasta Mszana Dolna w
Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – dziękuje radnym
za nie przekazanie budynku internatu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, bo mamy
teraz co sprzedać. Budynek internatu zawsze był związany z Zespołem Szkół Miejskich Nr 1 i
teraz dofinansuje budowę hali sportowo-widowiskowej, która powstanie przy ZSM Nr 1.
Przyszedł najwyższy czas, by budynek przestał straszyć i pieniądze przyniosły efekt – odbyło
się wiele Komisji Budżetowo-Gospodarczych na temat sprzedaży budynku internatu temat ten
został dogłębnie przedyskutowany i przegłosowany na Komisji uzyskując tym samym jej
pozytywną opinię
Przewodniczący rady Miasta – p. Władysław Żądło – Burmistrz Miasta obiecywał, że jeśli
dostaniemy dofinansowanie na budowę hali to ruszy w świat za poszukiwaniem środków
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – otrzymaliśmy 3 miliony zł. na budowę z naszych
środków potrzebne będzie jeszcze 6 600 000 zł. ta kwota może się zmniejszy, ale mówimy tu
o rzeczach pewnych, ponieważ w uchwale nie może się znaleźć coś czego jeszcze nie mamy.
Radny p. Adam Malec – wnioskuję, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży internatu w całości
zostały przeznaczone na budowę hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Miejskich
Nr 1 w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zawsze, gdy była mowa o sprzedaży
internatu to środki ze sprzedaży miały trafić na budowę nowego budynku szkolnego i bardzo
dobrze, że pan Malec to przypomniał
Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta odpowiada na interpelacje i zapytania radnych:
- dzień przedszkolaka – pani Dyrektor już ma pomysł, rzecz została już wywołana
- wypoczynek letni – mamy już prośby z konkretnymi pomysłami
- kanalizacja państwo Aleksandrowicz i Tomalczyk
Radny p. Robert Rataj – podnieść rury nad mostkiem to obniżyło by koszty
Radny p. Józef Bierowiec – chcemy ludziom rzetelnie odpowiedzieć ile będzie kosztowała ta
inwestycja
Kierownik ZGK – p. Stanisław Malec – trzeba się przebić przez drogę, problem zniżenia
szamba
Radny p. Józef Bierowiec – prośba o spotkanie z tymi ludźmi w Urzędzie Miasta
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - znam już odpowiedź GDDKiA na propozycję
przebicia się popod ulicę – będzie to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych na 2 domy, za takie
pieniądze można podłączyć do kanalizacji całe osiedle. Ekonomicznie nie jest to efektywne.
- interpelacja Roberta Rataja – przesłana zostanie p. Prezesowi ZGDGRiK – Romanowi
Duchniakowi
- ul. Ogrodowa – warunkiem złożenia wniosku był komplet dokumentów, projekt został
wykonany, dodatkowy prawoskręt z ul. Kolbego w pasie drogi krajowej, doświetlenie ul.
Marka
- sprzedaż działki obok Krolla – w przetargu jest punkt informujący o ludziach
zamieszkujących budynek – przekwaterujemy tych ludzi do budynku socjalnego
- woda – sanepid limanowski bada na bieżąco czystość wody
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło - w projekcie nie ma prawoskrętu. To
jest bardzo wstępny projekt

Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - czasu na zrobienie projektu było bardzo mało.
Priorytetem moje poprzednika od roku 1998 było zrobienie ul. Ogrodowej. Od tamtego czasu
nikt nie zrobił projektu. My zrobimy to dobrze, ta ulica nie jest przeznaczona dla 40 tonowych
tirów, tylko dla rozładowania ruchu weekendowego, turystycznego.
Ad. 12. Wolne wnioski.
Radny p. Józef Bierowiec – dziękuję za dobrą współprace z p. Faustyną, otrzymuję drogą
mailową protokoły sesji w przypadku mojej nieobecności.
Radny p. Jan Szynalik – centrum miasta jest nienależycie odśnieżane
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – przekażę tą uwagę, osiedle Łysok jest w tym roku
bardzo dobrze odśnieżane
Radny p. Wacław Wacławik – odnoga ul. Mickiewicza do pana Adamczyka – bardzo proszę
o odśnieżenie tego odcinka
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – zwracam się do zespołu
redakcyjnego „Pod Lubogoszczą”, aby zamieścić w najbliższym wydaniu jakąś formę
podziękowania za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym roku okazała się
wielkim sukcesem, ponieważ kwota jaką udało się zebrać w sztabie Mszana Dolna była 2 po
Nowym Sączu w Małopolsce.
Zastępca Burmistrza – p. Michał Baran – redakcja swojemu redaktorowi nie może dziękować
p. Łucja Zając – bardzo proszę o zrobienie 100 m nawierzchni asfaltowej przy bocznej
odnodze ul. Marka. Chciałabym na następnej sesji podziękować p. Burmistrzowi za
załatwienie tej sprawy. Zgłasza także problem odśnieżania na tej ulicy.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – robienie kosztorysów na tą drogę przez mojego
poprzednika sprowadziło się tylko do papierów. W ciągu 2 lat mojej kadencji udało się zrobić
17 odcinków dróg, ale droga o którą pani wnioskuje nigdy nie była wpisana w rejestr szkód
powodziowych. W tym roku udało się nam ją wpisać i jeśli otrzymamy promesę to zrobimy
jej remont.
Radny p. Robert Rataj – cena worków na śmieci wzrosła i teraz koszt worka to 9 zł. , a worek
do segregacji 12 zł.
Radny p. Grzegorz Wójcik – czy ul. Flisaka może liczyć na tabliczkę informującą o nazwie
ulicy?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – na razie wybieraliśmy do takiego oznaczenia ulice
bardziej ważne. Na komisji Ochrony Środowiska radny p. Robert Rataj przedstawił ciekawy
pomysł na usankcjonowanie worków na śmieci. Przypominam radnym i poddaję pod
przemyślenia pomysł nadania miastu patrona św. Michała Archanioła. 19 stycznia o godz.
10.30 wyruszamy do kard. Dziwisza na opłatek są jeszcze miejsca. 21 stycznia odbędą się
zawody alpejskie w Niżnej na Słowacji zapraszam radnych do uczestnictwa w imprezie.

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – w 2008 r. odbyło się 14 sesji Rady
Miasta i 55 posiedzeń komisji stałych.
Ad.13. Zamknięcie obrad XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
…………………………

Obradom przewodniczył:

