Protokół Nr XXXVII/09
z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
19 marca 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. 16.50
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 XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXXVII 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 XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik
nr 3 do protokołu, po czym przedstawił wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do
porządku obrad punktów:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/229/2009 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 15 stycznia 2009 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 20009.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia powyższych punktów do porządku
obrad XXXVII sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – wprowadza również do porządku obrad
punkt:
- Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek do zasobów nieruchomości
Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku
obrad?
Nikt nie wniósł uwag.
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. Otwarcie XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/09 z XXXVI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
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 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę – Miasto Mszana Dolna
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę – Miasto
Mszana Dolna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na
2009 r.
10. Pojęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie
dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planie dochodów budżetu Miasta Mszana Dolna na 2009 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego
p.n. „Budowa
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/229/2009 Rady
Miasta Mszana Dolna z dnia 15 stycznia 2009 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek
do zasobów nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
17. Dyskusja na temat ustanowienia św. Michała Archanioła Patronem Miasta Mszana
Dolna.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/09 z XXXVI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXVI/09 z XXXVI 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 XXXVI/09 z XXXVI sesji Rady Miasta Mszana Dolna. Wobec braku uwag
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXVI/09.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za” ) przyjęła protokół nr
XXXVI/09 z XXXVI 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:
 11.02 – spotkanie z władzami OZPN z Nowego Sącza i Zarządem KS „TURBACZ”,
omawiano sprawy uroczystości przekazania sztandaru KS „TURBACZ” z okazji 55lecia klubu oraz sporządzono listę z wnioskiem do Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej o specjalne odznaki i odznaczenia dla działaczy naszego klubu
 12.02 – spotkanie Przedstawicieli Polskich Kolei Państwowych i Radnych Rady
Miasta z mieszkańcami oś. Śmieszki na ul. Słomka. Tematem spotkanie był tamtejszy
wiadukt, który uniemożliwia mieszkańcom przejazd do ich pól. Niestety po raz
kolejny spotkanie skończyło się brakiem konkretów. Osoby, które z ramienia PKP
przyjechały na spotkanie nie posiadały uprawnień, by wydawać jakiekolwiek
rozporządzenia w tej sprawie. Dyrektor Gil mimo, że był zaproszony nie przyjechał
Urząd Miasta tak tego tematu tak nie zostawi i będzie go drążyć. W kwietniu PKP
obiecało wymienić krzyże św. Andrzeja i obciąć lipy, które utrudniają widoczność,
a są na terenie należącym do PKP.
 17.02 – Zgromadzenie ZGDGRiK – na którym ukonstuował się nowy Zarząd
ZGDGRiK. Obecnie majątek firmy liczy 166 313 350 zł. z czego 22% to majątek
wniesiony przez gminy.
 27.02 – rozstrzygnięcie przetargu na działki przy ul. Orkana. Sprzedaliśmy działki za
cenę wywoławcza czyli 505 185 zł. netto, przetarg wygrała pani K. Kolar. Dzisiaj
o godz. 10.30 został podpisany akt notarialny w Limanowej
 rozstrzygnęliśmy również przetarg na budowę domu socjalnego – zwyciężyła firma
„REMBUD” z Limanowej – odbiór budynku ma nastąpić na końcu października
 1.03 – Walne Zgromadzenie Ochotmiczej Straży Pożarnej – sprawozdanie
z działalności za ubiegły rok. UM utrzymuje etat kierowcy OSP. Na gotowość bojową
przeznaczyliśmy w 2009 r. kwotę ponad 41 000 zł. Remont sanitariatów w budynku
OSP, 10 000 zł. – zakup instrumentów dla OSP. Dofinansowanie zakupu ciężkiego
wozu strażackiego jest sprawą otwartą.
 4.03 – podpisanie aktu notarialnego z p. Mrażek – 50 000 zł.
 6.03 – Rada Nadzorcza i wspólnicy Gorczańskich Wód Termalnych – 2 kwietnia
spotkanie w notariacie, na którym to spotkaniu będzie omawiana przyszłość GWT.
Pakiet Miasta Mszana Dolna w spółce wynosi 17 500 zł.
 7.03 – Wspólnoty Mieszkańców z ul. Jana Pawła II – p. Czechowski przygotował
roczne sprawozdanie z działalności wspólnot – 10 000 zł. należności z tytułu
nieopłaconych czynszów. Budynek socjalny budowany jest z myślą o takich właśnie
ludziach, a mieszkania, w których obecnie mieszkają będzie można sprzedaż na
wolnym rynku
 10.03 – Limanowa – podsumowanie Państwowej Straży Pożarnej za rok 2008 –
p. Andrzej Mróz – nowym Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej

 12.03 – XV Kongres Euroregionu Tatry w Jabłonce – został wybrany nowy zarząd.
Możemy od teraz składać projekty wraz z Gminą Niżną
 12.03 – Tarnów – spotkanie z Wojewodą Małopolski. Miasto Mszana Dolna
reprezentowała p. Sekretarz – omawiane były problemy wynagradzania nauczycieli
 13.03 – Urząd Marszałkowski – spotkanie z beneficjentami MRPO. Mamy 2 lata na
zrealizowanie budowy hali sportowo-widowiskowej
 16.03 – rozstrzygnięto przetarg na budowę mieszkań socjalnych. 20% dofinansowania
do budowy otrzymamy z Banku Gospodarstwa Krajowego
 16.03 – wizyta żydów z Nowego Jorku z Dyrekcją ZSM Nr 1, panią Kołodziej i p. H.
Zdanowskim. Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie do remontu
pomnika przy ul. Ogrodowej (7 000 zł.).
 17.03 – spotkanie w Starostwie – obchody 100-lecia istnienia ZHP
 19.03 – podpisanie aktu notarialnego ul. Orkana
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Rady Miasta p. Jan Szynalik – organizacja ruchu przy hipermarkecie „TESCO” czy
rozmawiał pan Burmistrz z kimś odnośnie tego tematu?
- została zlikwidowana tablica TKKF, w związku z tym, czy można ją w innej lokalizacji
umieścić?
Radny Rady Miasta p. Grzegorz Wójcik – 7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu
Europejskiego czy przy tej okazji moglibyśmy zarządzić przeprowadzenie referendum
śmieciowego?
Radny Rady Miasta p. Stanisław Dziętło – opłata za użytkowanie wieczyste. Czy to prawda,
że ma wzrosnąć?
Radna Rady Miasta p. Agnieszka Orzeł – działki pod Lubogoszcz. Czy jest coś wiadomo
o obwodnic, która miała iść pod Lubogoszczem?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – czy w ogłoszeniu na budowę hali
został zweryfikowany kosztorys? Czy jest różnica między poprzednim kosztorysem?
- upowszechniona ankieta „Solary” treść deklaracji dotycząca udziału osób zainteresowanych
budzi moją wątpliwość . Co się stanie w przypadku nie uzyskania środków? Czy mam się
podpisać, nawet w przypadku nie uzyskania środków pod słowami, że wyrażam
zainteresowanie i wolę poniesienia kosztów. Jaki będzie mój udział finansowy ze środków
jakie otrzymam? Wtedy wiem, czy warto się podpisać.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło – na jakim etapie i jakie obecnie są
tworzone projekty inwestycyjne UM?
Ad. 5. Informacja MOPS o „Programie aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście
Mszana Dolna”.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie programu
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Sabine Kogut
Kierownik MOPS – p. Sabina Kogut –z Programu Aktywizacji społeczno-zawodowej
w Mieście Mszana Dolna w tym roku korzysta: 5 beneficjentek nowo wyłonionych i 5

z ubiegłego roku, w sumie 10 kobiet objętych zostało programem. Informacje o programie
zawiera załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę – Miasto Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o omówienie projekt uchwały
Sekretarz Miasta – p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – projekt uchwały został podyktowany zmianą ustawy
o ochronie przeciwpożarowej dotyczącą wypłacania ekwiwalentu strażakom przez Rady
Miasta w drodze uchwały
Przewodniczący obrad czyta uzasadnienie uchwały i pyta o zdanie Prezesa oraz Naczelnika
OSP
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej – p. Stanisław Antosz – 1 marca 2009 r. na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczym została podjęta uchwała o przekazaniu należnego ekwiwalentu
przez każdego strażaka na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina Niedźwiedź – przyjęła
godzinową stawkę w wysokości - 15 zł., Tymbark – 10 zł. Gmina Mszana Dolna – 10 zł.
2007 r. to 1210 godzin przepracowanych na akcjach przez nasze OSP. 2008 r. to 800 godzin
przepracowanych na akcjach
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – strażacy się zrzekają ekwiwalentu,
Urząd Miasta w związku z tym przekazuje te pieniądze OSP
Radca Prawny UM – p. Antoni Piegza – strażacy mają prawo się zrzec świadczenia na rzecz
OSP, ponieważ jest to ekwiwalent wynagradzający opuszczone godziny w pracy, ale zrzekają
się po uprzednim osobistym odebraniu ekwiwalentu z kasy Miasta Mszana Dolna
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – strażak, któremu należy się wypłata ekwiwalentu
występuje z wnioskiem o taką wypłatę do Urzędu Miasta, a później może przekazać straży,
to nie jest już nasza sprawa
Prezes OSP – p. Stanisław Antosz – pomysł OSP jest taki, by pani skarbnik w budżecie
zapisała nam więcej pieniędzy, a my przez cały rok nie wystąpimy o należny ekwiwalent
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – dopuszczalna jest taka kwota dotacji
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Dziętło – kto płaci za ekwiwalent na działania OSP poza
Miastem Mszana Dolna?
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – OSP działa we własnej gminie, ustawa nic nie mówi
o zwrocie kosztów pomiędzy gminami, milczenie ustawodawcy
Prezes OSP – p. Stanisław Antosz – każda jednostka jest postawiona w gotowości na terenie
całego kraju

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – co się stało z ekwiwalentem przez
ostatnie 18 lat?
Prezes OSP – p. Stanisław Antosz – do tej pory ekwiwalent wypłacał Burmistrz, teraz gminy
ustalają poprzez uchwałę Rady Miasta
Radca Prawny UM – p. Antoni Piegza – są to nowe przepisy, które weszły w życie
w listopadzie 2008 r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/238/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę –
Miasto Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę – Miasto
Mszana Dolna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o przybliżenie projektu uchwały
Sekretarz Miasta – p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – uchwała ta ma charakter porządkujący i aktualizujący
sieć przedszkoli na terenie Miasta Mszana Dolna
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – Miejskie Przedszkole Nr 1 znajduje
się w Zespole Szkół Miejskich Nr 2, czy w takim razie nazwa dla tego przedszkola jest
właściwa?
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – tak, właściwa
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/239/2009 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę – Miasto Mszana
Dolna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o przybliżenie projektu uchwały
Sekretarz Miasta – p. Zofię Łabuz

Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – Rada Społeczna w ubiegłym roku została powołana przez
Radę Miasta Mszana Dolna, wtedy Wojewoda nie zdążył przysłać nazwiska swojego
przedstawiciela w Radzie Społecznej SP ZOZ, robi to dopiero teraz i dlatego projekt tej
uchwały wszedł pod obrady sesji Rady Miasta
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/240/2009 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na
2009 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o omówienie uchwały Kierownik
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – p. Agatę Dudzik
Kierownik ZEAS – p. Agata Dudzik – nie wprowadzono większych zmian w porównaniu do
zeszłorocznego regulaminu określającego wynagrodzenia dla nauczycieli, nowością jest
natomiast jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy nie osiągną
średniego wynagrodzenia w ciągu roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – Komisja Oświaty i Kultury
pozytywnie zaopiniowała projekt. Tabela dodatków funkcyjnych jest powtórzeniem
zeszłorocznej uchwały Rady Miasta, stawki dodatku przyjęte dla wychowawców klas są
nieadekwatne do nałożonych obowiązków i odpowiedzialności na wychowawcę klasy.
Radny Rady Miasta – p. Wacław Wacławik – dodatek motywujący wypłacany jest
co miesiąc?
Kierownik ZEAS – p. Agata Dudzik – tak, co miesiąc jest wypłacany za wyniki półrocznej
wcześniejszej pracy nauczyciela
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/241/2009 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie
dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o przybliżenie projektu uchwały
Skarbnik Miasta – p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – omawia projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/242/2009 w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów,
przychodów, wydatków i rozchodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – ogłasza 10 minut przerwy
Przewodniczący po przerwie wznawia obrady.
Z powodu obecności księży Proboszczy przesuwa punkt 17 na 11.
Ad. 11. Dyskusja na temat ustanowienia św. Michała Archanioła Patronem Miasta
Mszana Dolna.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – dziękuję, że ten punkt znalazł się w programie Rady
Miasta na dzisiejszej sesji. Święty Michał jest związany z Miastem Mszana Dolna od blisko
100 lat. Dzisiaj jest święto Miasta Kraków, ponieważ oni obrali sobie za patrona Miasta
Świętego Józefa. Nowy Targ ma także swoją patronkę a jest nią Święta Królowa Jadwiga.
Pomysł, by Miasto Mszana Dolna również miało swojego patrona zrodził się w grudniu na
spotkaniu z Proboszczem Zdzisławem Balonem w Chrzanowie. Tam usłyszałem, że
Burmistrz Chrzanowa ubiega się o nadanie Patrona Miastu - Świętego Mikołaja. Na Radzie
Miasta poruszyłem ten temat jeszcze w grudniu 2008 r. wtedy tez jednoznacznie negatywnej
opinii nie usłyszałem. Zostałem życzliwie przyjęty z tą propozycją. Ksiądz Proboszcz Jerzy
Raźny oraz ksiądz Proboszcz Stanisław Parzygnat jednogłośnie powiedzieli „za”. Nie jest
niczym złym, że jednostka samorządu terytorialnego ma patrona. 29 września byłby więc
świętem całego miasta. Święty Michał uważany jest za najważniejszego z aniołów. Nie bójcie
się państwo podjąć takiej decyzji. Miastu to nie zaszkodzi, może tylko i wyłącznie pomóc.
Ks. Proboszcz Jerzy Raźny – nawiązując do słów pana Burmistrza, kościół parafialny jest
poświęcony św. Michałowi. Poświęcenie miasta Bożemu Miłosierdziu nie miało by sensu, bo
cały świat jest jemu poświęcony. Dzięki stawiennictwu św. Michała zyskamy jego opiekę.
Święty Michał szczególnie chroni miasta. W historii były już 2 cudowne ocalenia Lwowa.
Święty Michał jest aniołem stróżem Polski
Ksiądz Proboszcz Stanisław Parzygnat – z wymiarze społecznym nadanie patrona św.
Michała miastu jest promocją miasta, w wymiarze religijnym zyskamy opatrzność Bożą.
Przewodniczący rRdy Miasta – p. Władysław Żądło – od początku św. Michał czuwa nad
nami, na początku kadencji otrzymaliśmy obraz św. Michała od księdza Proboszcza
Zdzisława Balona
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik – powinniśmy być dumni z patrona jakim jest św.
Michał, nie powinno być żadnych wątpliwości na ten temat

Radny Rady Miasta – p. Kazimierz Stożek – myślę, że nasza decyzja powinna być
poprzedzona sondą, ankietą np. internetową lub w formie wkładki do Gazety Mszańskiej.
Ksiądz Proboszcz Jerzy Raźny – jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, powodować to
może dyskusje, trzeba mieć odwagę cywilną, podjąć decyzje, nie po to pana wybrali by pan
ankiety rozpisywał, tylko by pan podniósł decyzję za swoich wyborców
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – uzyskaliśmy zgodę obu
proboszczów, mając tą świadomość, że jesteśmy mieszkańcami miasta składam wniosek aby
treść rezolucji poddać pod głosowanie
Ksiądz Proboszcz Jerzy Raźny – podjęcie rezolucji to tylko podjęcie akceptacji do tego celu
nadania. To jest otwarcie drogi
Przewodniczący obrad odczytuje treść rezolucji i poddaje ją pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (11 głosów „za”
i 1 „wstrzymujący się”) podjęła Rezolucję Nr 4/2009 w sprawie ustanowienia św. Michała
Archanioła Patronem Miasta Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o przybliżenie projektu uchwały
Skarbnik Miasta – p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – projekt tej uchwały jest tylko uszczegółowieniem
podjętej już uchwały budżetowej. Procedura pozyskania kredytu jest bardzo długa,
potrzebujemy tej uchwały by przygotować te procedury.
Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – udało się uzyskać z przetargu na ul. Orkana
dodatkowe wpływy, dlatego jestem w stanie zabezpieczyć wypłacanie wydatki.
Przewodniczący obrad odczytuje treść rezolucji.
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 XXXVII/243/2009 w sprawie zaciągnięcia
kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków
nie znajdujących pokrycia w planie dochodów budżetu Miasta Mszana Dolna na 2009 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o przybliżenie projektu uchwały
Skarbnik Miasta – p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – projekt tej uchwały jest tylko uszczegółowieniem
podjętej już uchwały budżetowej. Procedura pozyskania kredytu jest bardzo długa,
potrzebujemy tej uchwały by przygotować te procedury.
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, bezwzględną większością głosów (11 głosów „za”
i 1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVII/244/2009 w sprawie zaciągnięcia
kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planie dochodów budżetu
Miasta Mszana Dolna na 2009 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami
socjalnymi”.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o omówienie projektu uchwały
Skarbnik Miasta – p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – projekt uchwały jest uszczegółowieniem
uchwały budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej –
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

p. Stanisław Dziętło – Komisja

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 XXXVII/245/2009 w sprawie zaciągnięcia
kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi”.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/229/2009 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 15 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o omówienie projektu uchwały
Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – zmiana Uchwały Nr XXXV/229/2009 jest
rozszerzeniem poprzedniej uchwały
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/246/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami
socjalnymi”.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – prosi o omówienie projektu uchwały
Skarbnik Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – jak będzie wyglądał podział środków na działania
Miejskiego Ośrodka Kultury – chór dziecięcy, chór dorosłych?
- z czego będzie finansowany Dzień Dziecka połączony z Dniem Przedszkolaka?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin - podstawowy budżet jakim dysponuje Miejski
Ośrodek Kultury jest na takie cele
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/247/2009 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek do
zasobów nieruchomości Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło - wpłynęło pismo od właścicieli działek,
którzy nieodpłatnie oddają na rzecz miasta swoje działki w zamian za doprowadzenie do ich
posesji drogi asfaltowej
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – państwo radni nie pytają o nic, jaki będzie interes
Miasta Mszana Dolna z otrzymania tych działek? Dokąd ta droga prowadzi? Kiedy pismo
wpłynęło do Urzędu? Pismo wpłynęło do Urzędu dzisiaj, droga o którą wnioskują właściciele
tych działek jest drogą ślepą. Pamiętam takie sesje, w których uchwała spadała z porządku
obrad, bo była prowadzona za „pięć dwunasta”
Radca Prawny UM – p. Antonii Piegza – nie mamy sprawdzonych hipotek, to jest uchwała
majątkowa, działki mogą mieć hipotekę, taka uchwała musi iść przez Komisje Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z regulaminem Rady Miasta

Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - ul. Szymanowskiego – ile było gadania gdy
p. Krzysztof dawał działkę na ul. Szymanowskiego, ile to czasu trwało. Dlaczego Rada
Miasta wprowadza tę drogę?Pytań było bardzo dużo wtedy.
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Dziętło – wprowadzić ten punkt pod obrady Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - trzeba zlecić podział tych działek, sprawdzić
hipoteki, nie ma w tym złej woli, chodzi tylko o interes miasta
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie w sprawie skreślenia go
z porządku obrad i przekazania Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej celem zaopiniowania uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (11 głosów „za”
i 1 „wstrzymujący się”) wykreśliła z obrad sesji ten punkt i przekazała pod obrady Komisji
Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta odpowiada na interpelacje i zapytania radnych:
 organizacja ruchu przy Hipermarkecie „Tesco” – policja drogowa uzgodniła to
 tablica TKKF – względy estetyczne zadecydowały o usunięciu tablicy
 referendum śmieciowe – do przeprowadzenia referendum potrzebne będą oddzielne
komisje, oddzielne pomieszczenia i zgoda na przeprowadzenie referendum
 obwodnica Mszany Dolnej pod Lubogoszcz – ponad 30 lat ma koncepcja i legalnie
nikt się nie wybuduje w pasie przeznaczonym na obwodnicę, choć szansa na
wybudowanie w tamtym miejscu obwodnicy wynosi 1:500 000. Obwodnica jeśli
powstanie będzie biegła po południowym kierunku.
 Zaktualizowany kosztorys budowy hali wynosi – 9 600 000 zł.
 Remonty - ul. Żeromskiego, Tolińskiego, Jarzębinowa oraz ul. Orkana w całości –
projekty na ul. Krakowską (do pana Wydry) os. Sutory na ul. Spadochroniarzy, ul.
Matejki, przepust przy państwach Świerk
 Przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna na ręce pana
Przewodniczącego Rady Miasta
Radca Prawny UM – p. Antoni Piegza – opłata za użytkowanie wieczyste – cena
nieruchomości zmienia się i wtedy może zostać podniesiona opłata za użytkowanie wieczyste
lub obniżona, gdy cena nieruchomości spada. Nie ma tak, że trzeba płacić są odwoławcze
instancje – SKO, a potem sąd. W umowie jest określony jaki % wartości nieruchomości jest
ustalony na opłatę użytkownika wieczystego. Sprawa deklaracji na solary – deklaracja nie jest
umową, to jest tylko wyrażenie chęci, nie wiąże stron deklaracja, tylko umowa. Nie może być
mowy o przetwarzaniu danych, jeśli nie uzyskamy środków.
Ad. 19. Wolne wnioski.
Radny Rady Miasta – p. Kazimierz Stożek – ankieta lub sonda dotycząca św. Michała –
ankieta internetowa lub w gazecie mszańskiej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – 1 lampa na Placu Targowym przy ul.
Orkana, nie robić wysepek, utrudnia to eksploatowanie placu targowego, proszę

o zastanowienie się nad tym tematem i przedstawienie projektu na Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – taka koncepcja jest w planie rewitalizacji
Miasta Mszana Dolna którą państwo przyjęli
Radny Rady Miasta – p. Wacław Wacławik – czy na następnej sesji będzie omawiany punkt
dot. koncepcji Radnego pana Kazimierza Stożka?
Zastępca Burmistrza – p. Michał Baran – jeśli ma być sondowanie to lepiej to odłóżmy. Mam
prośbę, żeby nie robić tego w internecie – takie sondy nie są obiektywne
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – sprawa definitywnie zakończona,
po co mamy coś głosować jeśli już przegłosowaliśmy ten temat.
Ad. 20. Zamknięcie obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
…………………………

Obradom przewodniczył:

