Protokół Nr XXXVI/09
z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
10 lutego 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. 16.30
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p. Radosław Radomski, p. Józef Bierowiec 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 – 12 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXXVI zwyczajną sesję Rady
Miasta, przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 12 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 XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik
nr 3 do protokołu, po czym przedstawił wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do
porządku obrad punktu:
- Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni nazwy ulicy w Mszanie Dolnej
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższego punktu do porządku obrad
XXXVI sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Opinią Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej po punkcie 11
wprowadzam podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/34/2007 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 5 marca 2007 r.
Na wniosek Komisji Oświaty i Kultury po punkcie 13 wprowadzam podjęcie uchwały w
sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i Kultury.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 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.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.

Otwarcie XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przyjęcie protokołów nr XXXIV/08 i XXXV/09 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Mszana Dolna.
informacja Komendanta Policji w Mszanie Dolnej
informacja Komendanta Straży Miejskiej
Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2009 po stronie
dochodów i wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących
własność Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów dzierżawy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania
umów na telefony komórkowe na okres dwóch lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/34/2007 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 5 marca 2007 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni nazwy ulicy w Mszanie
Dolnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i Kultury.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Ad. 2. Przyjęcie protokołów nr XXXIV/08 i XXXV/09 z sesji Rady Miasta Mszana
Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XXXIV/08 i XXXV/09 z sesji Rady
Miasta został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag
do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zapytał czy Radni wnoszą uwagi do
protokołu nr XXXIV/08 z XXXIV sesji Rady Miasta Mszana Dolna. Wobec braku uwag
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXIV/08.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za” ) przyjęła protokół nr
XXXIV/08 z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – zapytał czy Radni wnoszą uwagi do
protokołu nr XXXV/09 z XXXV sesji Rady Miasta Mszana Dolna. Wobec braku uwag
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXV/09.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za” ) przyjęła protokół nr
XXXV/09 z XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

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:
 założono piłkochwyty chroniące elewacje na Zespole Szkół Miejskich Nr 2
 16 stycznia – odbyło się spotkanie na temat bezdomności i innych patologii
spotykanych na terenie Miasta Mszana Dolna. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji
w Mszanie Dolnej, Strażnicy Miejscy i Proboszczowie Parafii Mszańskich
 udało się ustalić tożsamość pani Jolanty Gerlach – Policja jest teraz na etapie
poszukiwania córek tej pani, by te zaopiekowały się nią zależycie
 17 stycznia – odbyły się zawody narciarskie w Niżnej, w którym uczestniczyło 40
osób z Mszany Dolnej. Organizatorem wyjazdu był Urząd Miasta w Mszanie Dolnej
 19 stycznia – noworoczne spotkanie z Metropolita Krakowskim, w którym wzięło
udział 115 osób z Mszany Dolnej (chór dziecięcy z Zespołu Szkół Miejskich Nr 1)
 20 stycznia – spotkanie z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem w Tarnowie.
Tematem spotkania były informacje o oświacie, bezrobociu i „schetynówkach”
 20 stycznia – w Brzeżnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami NFOŚ i WFOŚ
(p. Nowicki, p. Bolek) na temat turystycznych walorów naszych stron i czy są one dla
nas atutem czy problemem (problem Natury 2000). Organizatorem spotkania była
Fundacja Sądecka
 21 stycznia – coroczny opłatek z rencistami i emerytami
 22 stycznia – spotkanie z mieszkańcami ul. Mroza dotyczące braku kanalizacji
w tamtym terenie. Mamy już 8 zgód na przejście kanalizacji po posesji, spróbujemy
przy wkładzie mieszkańców i naszym podłączyć ich w tym roku (10-12 domów na
osiedlu)
 24 stycznia – koncert zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury – prezentacja
dorobku (chór, instrumentaliści) ponad 250 osób wystąpiło
 24 stycznia – opłatek z chórem męskim im. Jana Hajduka
 25 stycznia – zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła PZW „Mszanka”, w tym
roku obiecali ponownie posprzątać bieg rzeki
 25 stycznia – „Dzień babci i dziadka” w Remizie Strażackiej OSP – Organizatorem
było Miejskie Przedszkole Nr 1, nauczyciele i Rada Rodziców
 27 stycznia – spotkanie w Niedźwiedziu – Gorczańskie Wody Termalne – Rada
Nadzorcza odwoła na tym spotkaniu starego prezesa i powołano nowego na razie na
okres 1 miesiąca, nowy prezes sprawuje swoją funkcję społecznie i został nim
p. Antonii Róg
 29 stycznia – podpisanie umowy w ramach MRPO – budowa hali – Zarząd
Województwa przyznał nam dotację i możemy ogłaszać przetarg na budowę hali
sportowo-widowiskowej. Istnieje konieczność weryfikacji kosztorysu, by uaktualnić
cenę i będziemy mogli ogłosić przetarg
 29 stycznia – spotkanie z Wojewodą w Limanowej sprawa spotkania – priorytet droga
nr 28 – 2009 r. ocena wpływu na środowisko, 2011 – realna przebudowa tej drogi –
innej szansy nie ma. „Schetynówki” - rondo od ul. Marka – jest zrozumienie w tej
kwestii, Droga nr 968 – nowa nawierzchnia w 2010-2011 r. na odcinku Lubień –
Mszana - droga krajowa nr 28 , a droga Mszana – Skomielna – drogą wojewódzką.
Zajeżdżą nas gdy zostanie puszczony ruch od Lubnia
 ustawa śmieciowa – jakie szanse w Sejmie? – dziwne blokowanie, żeby takiej ustawy
nie było, 4 czerwca 2009 r. odbędą się wybory do europarlamentu i można wtedy
rozpisać referendum lokalne dotyczące podatku śmieciowego

 31 stycznia - Turniej tenisa stołowego dzieci i młodzieży (Instal – hala) 40 osób
 2 lutego – spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej (w Jandzie)
p. Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu – przedsiębiorcy po raz pierwszy
uruchamiający swoją działalność otrzymali 13 tys. zł. bezzwrotnej dotacji
 3 luty – firma ENIS – energia odnawialna, modernizacja oświetlenia ulicznego, solary
– jest to ekonomiczne, pod warunkiem że nie jest montowane na szkołach i urzędach,
ale na domach, szpitalach i domach kultury. FOTOWOLTANIKA – prąd ze słońca.
Bardzo drogie urządzenia, ale także i bardzo korzystne. Wiele gmin próbuje w to
wchodzić i udaje im się wyjść na plus.
 4 luty – Gorlice – wręczenie promes. Na spotkaniu obecny był wicepremier Grzegorz
Schetyna. Miasto Mszana Dolna otrzymało 350 tys. i do 15 maja musimy wykonać za
tą kwotę remont infrastruktury
 6 luty – pogrzeb mamy pana starosty E. Dedinskiego na Słowacji
 6 luty – zakończenie X edycji Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta
 6 luty – złożenie wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracz w Krakowie w ramach PO
KL „Działanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych”
 7 luty – uroczystości 50-cio i 60-cio lecia pożycia małżeńskiego
 Modernizacja „Sokoła” – 670 wniosków zostało odrzuconych – na tej liście nas nie
było, otrzymało dotację 43 miasta, a Miasto Mszana Dolna jest w gronie miast, które
do 31 marca 2009 r. muszą uzupełnić kwestie formalne we wniosku
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Radny p. Stanisław Dziętło – kwestia palenia śmieci – gdzie można taki problem zgłaszać?
Radny p. Jan Szynalik – jaki zbliżający się kryzys będzie miał wpływ na inwestycje Miasta
Mszana Dolna?
- co dalej będzie z dworcem PKS?
Radna p. Agnieszka Orzeł – sprawa progów zwalniających przy szkołach, czy coś wiadomo w
tej sprawie? Jak wygląda sprawa ufundowania takich progów przez firmy ubezpieczeniowe?
Radny p. Władysław Żądło – żeby ul. Ogrodowa była ul. Wojewódzką wystarczy ją
poszerzyć o 1 m², jakie ulice i drogi będą modernizowane z promesy przeciwpowodziowej?
- jak wygląda produkcja w Mieście Mszana Dolna czy mają zamówienia, czy będą zwolnienia
pracowników?
Radny p. Eugeniusz Sieja – czy wpłynął nowy regulamin cen na 2009 r.?
- jestem ogromnie zaniepokojony doniesieniami prasowymi szczególnie z dnia 21.01.2009 r.
„Prokurator w ZGDGRiK”. 2 listopada 2007 r. był artykuł „Związek Gmin wyratowany z
długów” są to sprzeczne informacje, w związku z tym p. Burmistrz jako członek zarządu
będzie wiedzieć jak to naprawdę wygląda. Proszę Burmistrza o zinterpretowanie tych spraw
- elewacja budynku nr 89 na ul. Starowiejskiej, ktoś wymalował „pornografy”. Czy komuś
zależy na tym, żeby to eksponować? Straszy to od zeszłego roku. Ktoś powinien podjąć
zdecydowaną postawę w tej sprawie.
- w styczniu 2009 r. uprawomocniła się uchwała w sprawie stawek od dzierżawy. Jak
wygląda realizacja tej uchwały?

Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Mszana Dolna.
a) informacja Komendanta Policji w Mszanie Dolnej
Komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej – p. Marek Szczepański omówił ocenę
stanu bezpieczeństwa na terenie obsługiwanym przez jego Komisariat w 2008 r.:
- teren obsługiwany liczy ponad 30 tys. mieszkańców
- 3 jednostki samorządu terytorialnego
- komenda policji w Mszanie Dolnej liczy 28 policjantów
Wg normy UE na takim terenie i przy takiej liczbie osób powinno być 45 etatów.
W 2008 r. nastąpił wzrost zagrożenia przestępczością – zanotowano więcej oszustw
internetowych (allegro), wzrosła ilość nietrzeźwych kierowców.
W 2009 r. na pewno wzrośnie w porównaniu z 2008 r. przestępczość, ponieważ gospodarka
Polski spowalnia.
Komisariat Policji w Mszanie Dolnej ma jedną z najlepszych wykrywalności w Małopolsce –
82,7%. Jeśli chodzi o kradzieże telefonów komórkowych i pijanych kierowców
wykrywalność KP Mszana Dolna wynosi prawie 100%.
W wypadkach na terenie Gminy Niedźwiedź, Gminy Mszana Dolna i Miasta Mszana Dolna
w 2008 r. zginęły 4 osoby.
Komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej – p. Marek Szczepański – dziękuje za
pomoc w postaci:
- zestawu komputerowego
-CB - radia – na kanale 19-stym zawiadamiamy kierowców o zdarzeniach – jest to pierwszy
tego typu program w Polsce. Został on bardzo dobrze przyjęty przez kierowców.
W sprawie grafitti na bloku nr 89 przy ul. Starowiejskiej – Policja ma ustalonych sprawców,
ale budynek należy do właścicieli i to oni są odpowiedzialni za zamalowanie grafitii nie
Policja.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – jestem po rozmowie telefonicznej z Prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej, do której należy blok nr 89 i uzyskałem informację, iż nie ma już
grafitii na bloku.
W planach na 2009 r. warto ująć modernizację monitoringu – z badań wynika, że w miastach,
w których działa monitoring przestępczość spada o około 60-80%. Sprawozdanie o stanie
bezpieczeństwa w 2008 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Komendant Straży Miejskiej – p. Jakub Witosławski – dziękuję za samochód dla Straży
Miejskiej
Poruszona kwestia palenia śmieci leży w kompetencji Straży Miejskiej i ochrony środowiska.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – jaką sumę wyegzekwowano w 2009
r. z tytułu nałożonych mandatów?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – ogółem – 78 290 zł.
z tego do kasy Miasta wpłynęło – 45 280 zł.
brakuje jeszcze – 33 010 zł.

Nadano 233 mandaty egzekucyjne do komorników.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – ile jest planowanych służb płatnych w
2009 r.?
Komendant Straży Miejskiej – p. Jakub Witosławski – 20 do czerwca 2009 r. Sprawozdanie o
stanie bezpieczeństwa miasta w 2008 r. stanowi załącznik 5a do protokołu.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2009 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu uchwały
Skarbnik Miasta – p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – zwiększenie budżetu po stronie dochodów
i wydatków podyktowane zostało otrzymaniem przez Miasto Mszana Dolna dotacji na remont
ulicy Ogrodowej tzw. „Schetynówki”, otrzymaniem promesy powodziowej w wysokości 350
tys. zł., która zostanie przeznaczona na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej oraz
potrzebą dofinansowania Izby Wytrzeźwień w Nowym Sączu na rok 2009.
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – na jakie drogi pójdą pieniądze
otrzymane z „powodziówki”?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - będzie to 5 ulic:
1) ul. Matejki
2) Krupciówka
3) odcinek (do p. Gacka) – odnoga od drogi na Glisne, 600 m w stronę potoku
Szarkowego
4) ul. Orkana (boczna w prawo) p. Kalczyńscy, obok firmy p. Kubika
5) ul. Żeromskiego
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/230/2009 w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2009 po stronie dochodów i
wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło - zarządza 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący obrad wznawia posiedzenie.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o opinię projektu uchwały
Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Adam Malec – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – działka, którą chcemy sprzedać pójdzie na
polepszenie warunków, najważniejsze dla Miasta jest to, by właściciele posesji graniczącej z
działką nie zasiedzieli jej
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/231/2009 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości
stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o opinię projektu uchwały
Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Adam Malec – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Radny p. Wacław Wacławik – proszę umieścić zastrzeżenie w uchwale, że nie można
sprzedać za niższą cenę niż rzeczoznawca wyceni
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – na co pójdą środki uzyskane ze
sprzedaży działek?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – za te działki chcemy 12 tys. zł. za ar i w całości
zyski jakie uzyskamy na ich sprzedaży pójdą na sfinansowanie budowy hali sportowowidowiskowej. Projekt tej uchwały nierozerwalnie wiąże się z uchwałami, które już państwo
podjęli. Teraz potrzebujemy pokrycia finansowego inwestycji jakie mają ruszyć.
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – działki, które planujemy sprzedać są
działkami budowlanymi i nie zamierzamy ich w inny sposób użytkować jako Miasto Mszana
Dolna
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – w latach 2007-2008 udało się pozyskać 4 800 tys. zł.
środków poza budżetowych, z Totalizatora Sportowego i Ministerstwa Sportu może uda nam
się pozyskać 500 tys. zł., ale na pewno nie będzie tak, że pójdziemy w Polskę i uzyskamy 9
milionów potrzebnych na budowę hali. Po przetargu zobaczymy jaka będzie ostateczna kwota
budowy hali sportowo-widowiskowej.

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – nie jestem przeciwnikiem sprzedaży
gruntów, chciałem tylko usłyszeć jak będziemy finansować budowę hali
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/232/2009 w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących
własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów dzierżawy.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o opinię projektu uchwały
Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Adam Malec – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/233/2009 w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów dzierżawy.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy
Sącz.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały
Komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej – p. Marek Szczepański – umieszczenie
osób nietrzeźwych w Izbach wytrzeźwień należy do obowiązków miasta
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – jakie są koszty takiego pobytu na
odwyku?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – jest to płacone w formie ryczałtu 200 zł. na
miesiąc
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – jaka jest forma odzyskania
poniesionych kosztów na ten cel?

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – ryczałt Izbie Wytrzeźwień płacimy za
gotowość przyjęcia delikwenta, a osoba przywieziona pokrywa koszt pobytu z własnych
środków
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/234/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania
umów na telefony komórkowe na okres dwóch lat.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – telefony zostaną zakupione na potrzeby Burmistrza
Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta i Straży Miejskiej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – jaki jest numer komórkowy do Straży
Miejskiej?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – 608 085 133
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/235/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania umów na
telefony komórkowe na okres dwóch lat.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/34/2007 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 5 marca 2007 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Adam Malec – uchwała Nr VI/34/2007 nie została do tej pory wykonana, rzeczoznawca
wycenił działkę, ale osoby zainteresowane kupnem odmówiły z powodów jak twierdzą „zbyt
wysokiej kwoty”
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – proponuje porozmawiać z osobami
chętnymi na zakup w/w działki

Radny p. Stanisław Dziętło – wycofajmy projekt tej uchwały
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – odczekamy 3 miesiące, na taki czas
oddalmy projekt uchwały
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (11 głosów „za” i 1
„wstrzymujący się”) został odrzucony projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr
VI/34/2007 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 5 marca 2007 r.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni nazwy ulicy w Mszanie
Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o przybliżenie projektu
uchwały przez Sekretarz Miasta – p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – w 1970 r. nadano nazwy ulicom i osiedlom i takie nazwy
obowiązywały do 1995 r., gdy powstał rejestr PESEL i zakazano jednocześnie pisania
wymowy fonetycznej jak to jest w przypadku Fryderyka Szopena, nakazano za to pisać
oryginalne nazwisko kompozytora czyli Chopin. Dlatego uchwała ta zmienia nazwę ulicy
Szopena na Chopina.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – jaki będzie koszt zmiany nazwy ulicy?
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – wymiana kilku tablic z nazwą ulicy przy domach,
dowody osobiste są wydawane na adres Chopina, więc kosztów z wymianą dowodów Urząd
Miasta nie poniesie
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/236/2009 w sprawie ujednolicenia pisowni nazwy ulicy w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i Kultury.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie projektu
uchwały przez Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury p. Eugeniusza Sieję
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – p. Eugeniusz Sieja – Komisja wnosi taki projekt
uchwały ponieważ, okazuje się , że brakuje czasem pełnego składu. W trakcie roku 2007
zrezygnował z pełnienia funkcji członka Komisji p. Radosław Radomski. W razie
nieobecności radnego skład 5-osobowy daje możliwość odbycia posiedzenia. Rekomenduję
p. Grzegorza Wójcika jako osobę, która uzupełni skład Komisji Oświaty i Kultury. Komisja
pozytywnie przyjęła kandydaturę p. Grzegorza.

Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – pyta Radnego p. Grzegorza Wójcika
czy wyraża zgodę na uzupełnienie składu Komisji Oświaty i Kultury jego osobą?
Radny p. Grzegorz Wójcik – wyraża zgodę
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (11 głosów „za” i 1
„wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVI/237/2009 w sprawie uzupełnienia składu
Komisji Oświaty i Kultury.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta odpowiada na interpelacje i zapytania radnych:
 sprawa palenia plastiku – kara za taki proceder może wynieść do 6 tys. zł. pod
warunkiem, że złapie się osobę na gorącym uczynku, a jest to trudne ze względu na
palenie w nocy
 kryzys – wg RIO w 2010 r. będzie widoczny na poziomie samorządów, jeśli
przyniesie jakieś skutki
 PKS – komunikacja zbiorowa nie leży na sercu właścicielowi terenu
 progi zwalniające przy szkołach – Dyrektor Grzegorczyk z MSWiA, do którego
skierowałem pismo w tej sprawie kilka miesięcy temu poinformował mnie, iż środki
jakie MSWiA miało na zakup progów zwalniających w roku 2009 zostały obcięte
 ul. Ogrodowa – ulica ta była mierzona i ma 6 metrów, wiem, że są obawy o trelinkę,
ale nie możemy już nic zmienić we wniosku, bo utracimy dotację na ten cel
 sytuacja na rynku pracy – nie mam informacji o masowych zwolnieniach w tutejszych
przedsiębiorstwach
 taryfa za ścieki – jest niepisana umowa z burmistrzami i wójtami należącymi do
ZGDGRiK o braku zgody na podniesienie cen za ścieki w tym roku
 Prokurator w ZGDGRiK – prokurator do Związku zapukał po opinii RIO, która
wykazała uchybienia – obecnie sprawą zajmuje się krakowska prokuratura, ze
względu na materię finansową musi się zająć tą sprawą fachowiec
 bloki na ul. Starowiejskiej – wszystko wyczyszczone
 stawki za dzierżawę – teraz aneks do wszystkich umów musi zostać podpisany
i roześlemy je do osób zainteresowanych, wraz ze sprostowaniem i nowymi stawkami
za dzierżawę.
 Okręgowy Związek Piłki Nożnej – uroczystość w czerwcu – nadanie sztandaru KS
„TURBACZ” z okazji 55-lecia Klubu
 jutro o godz. 10.00 ma przybyć do Urzędu Miasta szef Polskich Kolei Państwowych
p. Gil – wizja w terenie na ul. Słomka – przejazd kolejowy

Ad. 16. Wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – brak dostępu do wielu materiałów,
które by dawały wiedzę na temat działalności jednostek organizacyjnych Miasta Mszana
Dolna. Prawo do dostępu do sprawozdań gwarantuje Radzie § 29 Statutu. Mój wniosek jest
taki, jeśli są rzeczy i sprawy proszę informować o nich Radę Miasta. Nie wiem o wielu
imprezach, które są organizowane w Mieście, składam wniosek o wygospodarowanie miejsca
na plakaty w holu Urzędu Miasta, na których będą wiadomości o imprezach jakie mają
miejsce w Mieście. Pragnę podziękować za piękne uroczystości 50-lecia, które w tym roku
miały podniosły charakter. Burmistrz spisał się na najwyższą ocenę. Gratuluję tak pięknej
uroczystości.
Na ul. Kopernika zauważyłem defekt po remoncie, miejscami doszło do rozwarstwienia się
asfaltu.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – polityka informacyjna Urzędu Miasta
jest prowadzona w pełnej jawności, na stronie internetowej Urzędu i na stronach MOK-u
zawsze wiszą informacje o aktualnych imprezach i uroczystościach. Jeśli chodzi o ul.
Kopernika to nie jest to rozwarstwienie asfaltu tylko początek asfaltu.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych jest
co pół roku składana do Urzędu Miasta
Radny p. Jan Szynalik – wnosi o oznakowanie dziur na drogach
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – zostały zakupione znaki na oznaczenie ulic. Marka,
Stawowej, Starowiejskiej, obecnie są złożone w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Gdy
tylko aura się poprawi zaczynamy łatanie dziur. Komplet znaków na oznaczenie dziur
kosztuje ok. 600-700 zł. Zalepianie dziur masą na zimno, które zostało wykonane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w tamtym roku na ul. Marka trzyma się bardzo dobrze.
Radny p. Kazimierz Stożek – wniosek o zamontowanie lamp na ul. Starowiejskiej koło
p. Widzisz i Karpierza – słupy w tamtym miejscu są zlokalizowane
- wniosek o montaż fotoogniw na budynkach szkół. Urzędu Miasta, biblioteki są na ten cel
podobno dofinansowania. Należy inwestować w fotoogniwa.
Ad. 17. Zamknięcie obrad XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
…………………………

Obradom przewodniczył:

