Protokół Nr XXXVIII/09
z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się
w dniu 27 kwietnia 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 mgr Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 17.25.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- 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 (nieobecny p.J.Bierowiec).
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta p.Władysław Żądło, wypowiadając
klauzulę: „Otwieram XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Mszana Dolna”.
Następnie Przewodniczący obrad przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Po skonfrontowaniu ilości radnych z podpisami na liście obecności stwierdził, że istnieje
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta odczytał
porządek obrad jak w zawiadomieniu o zwołaniu XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu i zwrócił się z zapytaniem
o propozycje zmian porządku obrad.
Postulaty wprowadzenia zmian do porządku obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta
zgłosili:
Przewodniczący Rady Miasta – odczytał wniosek Burmistrza Miasta (który wpłynął do Rady
Miasta) o wprowadzenie do porządku obrad niniejszego posiedzenia następujących punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2009
po stronie dochodów i wydatków.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz
4) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu – p.Szeląg.
Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie tych punktów kolejno po punkcie 15
porządku obrad, po czym poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad powyższych punktów.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad następujących
pkt-ów :

1) Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego – jako pkt 16 porządku obrad.
2) Podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2009
po stronie dochodów i wydatków – jako pkt 17.
3) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli – jako
pkt 18.
4) Podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu – jako pkt 19.

2. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/09 z posiedzenia Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z XXXVII sesji Rady Miasta został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 0-„przeciw” i 2 –
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr XXXVII/09 z XXXVII zwyczajnej sesji Rady
Miasta.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił najważniejsze sprawy, którymi
zajmował się wraz ze swoim Z-cą w okresie od ostatniej sesji, tj:
 26.03.br. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul.Spadochroniarzy w sprawie budowy
wodociągu. Mieszkańcy zabiegają o realizację zadania i zobowiązują się partycypować
w kosztach budowy. W czwartek odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Planowany
termin wykonania zadania (doprowadzenia wody) to wczesna jesień.
 31.03.br – podpisanie umów tzw. „schetynówek” z Urzędem Wojewódzkim na remont
(modernizację) i budowę dróg lokalnych w ramach programu rządowego – dot. ul.Marka.
- udział w Zgromadzeniu ZGDGRiK.
- udział w szkoleniu nt. budowy kompleksu boisk („Orlik 2012”).
 02.04.br – uczestnictwo we Mszy Św. z ZSM nr 2 noszącym imię Jana Pawła II
w rocznicę śmierci Papieża.
 Odbyło się również posiedzenie Zgromadzenia GWT w siedzibie notariusza. Planowane
jest kolejne na 6.05.br.
 04.04.br. – odbyły się zawody o puchar Burmistrza Miasta w wędkarstwie na rz.Mszanka.
 Rozstrzygnięto XI plebiscyt na najpopularniejszego piłkarza Ziemi Limanowskiej. 5-ciu
piłkarzy to zawodnicy Mszańskiego KS „Turbacz”.
 05.04.br – zakończyły się XV-te szachowe mistrzostwa Podhala organizowane w ZSM
nr 1 w Mszanie Dolnej.
 06.04.br. – gwarancyjny przegląd jakości budowanych chodników przy drodze
wojewódzkiej (ul.Krakowskiej).
 8.04.br – złożono dokumenty w Kurii w sprawie ustanowienia Św.Michała Archanioła
patronem Miasta Mszana Dolna.
 14.04.br. – miało miejsce podpisanie aktu notarialnego z p.Sakowicz-Kacz w sprawie
zamiany gruntów przy ul.Kopernika.
 14.04.br – spotkanie z Justyną Kowalczyk podczas Galii w Kasinie Wielkiej.
 16.04.br. – podsumowanie wyników konkursu w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
 17.04.br.- uczestnictwo w XV Kongresie Euroregionu Tatry w Muszynie-Złockiem.
 14.04.br – rozpoczęcie remontu ul.Ogrodowej i ul.Marka. Wykonawcą robót jest Firma
„Janda”. Remont obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej, nowy krawężnik i nowe













chodniki z obu stron jezdni. Przy realizacji zadania dokonano wymiany wszystkich studni
na nowe (założono nowe dekle).
Rozpoczęto budowę budynku socjalnego przy ul.Starowiejskiej. Stan robót na dzień
dzisiejszy to zasypywanie ławic.
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich
Nr 1 w Mszanie Dolnej, której koszt oscyluje wokół kwoty prawie 8mln.zł. Przetarg
wygrała „Chemobudowa” Kraków, z którą zostanie podpisana umowa na realizację
zadania.
21.04.br. – uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby
i Krakowa. Związek zatwierdził nowe taryfy za odprowadzanie ścieków i udzielił
absolutorium dla Zarządu Związku. Nowa taryfa została obniżona o 3 grosze
w stosunku do roku 2008 w zamian za wprowadzenie tzw. " opłaty za gotowość "
w wysokości 4.67 zł netto za każdy miesiąc.
24.04.br. – spotkanie z właścicielem Galerii przy ul.Starowiejskiej (na dworcu
autobusowym), gdzie można się zapoznać z koncepcją nowego dworca autobusowego
w Mszanie Dolnej. Zgodnie z koncepcją w miejscu istniejącego budynku zostanie
wybudowany nowoczesny obiekt z przestronną poczekalnią, dyspozytornią, placem
manewrowym i 4 stanowiskami.
Przygotowano, wspólny dla obu szkół projekt programu „Już pływam” w ramach którego
Miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego 11 tys. zł. na naukę pływania. Drugie 50%,
czyli taką samą kwotę dopłaciło Miasto.
Przystąpienie do programu „Małopolskie remizy”. Program zakłada remont sali w jednej
remizie na terenie gminy. Ustalono i wytypowano do programu salę do ćwiczeń gdzie
odbywają się próby orkiestr.
Rozwiązanie i uregulowanie sprawy dojścia dzieci do ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej –
wykonywane jest nowe wejście i ogrodzenie od ul.Matejki.
Na koniec Burmistrz Miasta nadmienił o zaistniałej awarii na wodociągu Szklanówka –
w rejonie ul.Matejki spadła zasuwa, która była zerdzewiała. Awaria została naprawiona
-wstawiono nową zasuwę.
4. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p.J.Szynalik – czy zostały załatane dziury na ul.Starowiejskiej między p.Szczypka
a p.Dulęba (odcinek ok.50m.)
p.R.Radomski – złożył następujące wnioski i zapytnia:
1) w sprawie likwidacji placu zabaw w parku miejskim – jest niebezpieczny.
2) o otwarcie placu zabaw przy placówkach oświatowych (przedszkolach) – place te są
niewykorzystane.
3) czy ul.Starowiejska od ul.Tolińskiego i droga na os.Krakowska ma szanse na remont?
Na osiedlu Krakowska nie ma chodników, kanalizacji, placu zabaw itd.
4) czy można uzupełnić brakujące odcinki chodników. W takich sytuacjach piesi zmuszeni są
do zejścia na ulicę, np. skrzyżowanie ul.Kopernika, przy ul.Starowiejskiej.
5) czy można zakazać ruchu autobusom ulicą Starowiejską – chodzi o wykorzystanie zatoki
autobusowej przy ul.Krakowskiej.
6) czy można zakazać ruchu na drodze od ulicy Kopernika w stronę os.Krakowska – droga
jest nieutwardzona, a przejeżdżają tamtędy samochody.
7) czy można skutecznie egzekwować od właścicieli gruntów utrzymania czystości – tworzą
się wysypiska. Najbardziej razi teren przy osiedlu bloków – teren jest nieogrodzony a jest tam
plac budowy.

Drugi newralgiczny teren to teren k/kościoła (pomiędzy ul.Starowiejską a Kościołem) – teren
po bazie budowlanej, na którym znajduje się dużo drutów – teren jest niebezpieczny a chodzą
tędy dzieci do szkoły
8) problem składowania gruzu – można wydzielić taki teren.
9) były plany wprowadzenia podatku śmieciowego – jest to konieczność i proszę o zajęcie się
tematem.
10) lokal przy ul.Starowiejskiej – stoi pusty. Czy nie można użyczyć go organizacji
społecznej, żeby był użyteczny. Trzeba zrezygnować z pewnej części zysku.
11) budynek byłego Internatu przy ul.Kolbego - trzeba zastanowić się nad sprzedażą, bo
z dzierżawy nic nie wyszło.
12) droga pod Zagórzanką – droga dojazdowa do 3 domów. Została zakwalifikowana do
remontu, ale wstrzymano środki ze względu na most. Można zrobić chociaż część tej drogi –
proszę o wyjaśnienie – czy da się coś zrobić.
p.Wł-wa Jamróz – radna Rady Powiatu Limanowskiego – poinformowała o interpelacjach
składanych na sesji Rady Powiatu Limanowskiego a dotyczących: - dofinansowania budowy
przystanków autobusowych przy ul.Orkana oraz II etapu budowy chodnika przy drodze
powiatowej przy ul.Orkana w Mszanie Dolnej.
Poinformowała również o pismach kierowanych do p.Senatora Koguta w sprawie
współfinansowania modernizacji przejazdu kolejowego w Mszanie Dolnej przy ul.Słomka
os.Śmieszki. Jedno z tych pism zostało odczytane.
Radny p.R.Rataj – zwrócił się z prośbą o montaż korytek na os.Bodziochy.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta powiedział, że projekt jest zrobiony i korytka będą założone.
Kontynuując radny p.R.Rataj zwrócił się o sprawdzenie rzekomego wypuszczania ścieków
do rzeki Mszanka przez ZGDGRiK – radny prosi o sprawdzenie i udzielenie odpowiedzi.
W imieniu mieszkańców os. Rataje radny zwrócił się również z prośbą o montaż lampy na
słupie.
Radny p.A.Malec- czy można zorganizować zbiórkę odpadów wielkogabarytowych?
Radny p.W.Wacławik – na jakim etapie jest uruchomienie płatnych parkingów?
Radna p.A.Franczak – zwróciła się z prośbą o ułożenie chodnika przy stadionie
(ul.Spadochroniarzy) sugerując wykorzystanie płyt z ul.Ogrodowej.
P.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – złożył wniosek o rozwiązanie
problemu utrzymania czystości (chodzi o pozbywanie się popiołu, gruzu i materiałów
sypkich, stałych).
Zaznaczył, że w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana
Dolna nie uregulowano tych kwestii. Zwrócił się z prosbą o określenie tych zasad i dokonanie
zmian w regulaminie. Punkt 7 mówi, że zabrania się , a nie mówi się jak to rozwiązać.
Trzeba ustalić zasady, jak należy odbierać od ludzi te materiały, sugerując wykonywanie tych
czynności przez ZGK i zapłatę za usługę przez mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miasta – czy zrobiona jest dokumentacja na ul.Matejki?
Burmistrz Miasta – jest już ogłoszony przetarg.

5.

Ocena wykonania budżetu:

a) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta za rok 2008 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący obrad poprosił p. B.Ziemianin – Skarbnik Miasta o odczytanie opinii RIO
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za 2008r.
Skład Orzekający Kolegium RIO w Krakowie wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za 2008 rok
Podstawę wydania pozytywnej opinii stanowiły okoliczności takie jak:
 sprawozdanie spełniania wymagania co do szczegółowości i terminu określonego
w art.199 ustawy o finansach publicznych
 sprawozdanie przedstawia planowane dochody i wydatki budżetu w wielkościach
zgodnych z uchwałą budżetową po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku
budżetowym przez Radę i Burmistrza Miasta.
 sprawozdanie wykazuje zgodność danych w zakresie wykonania dochodów i wydatków
budżetu ze sprawozdaniami statystycznymi za 2008 rok.
 planowane dochody i wydatki budżetu osiągnęły na koniec roku wysoki poziom
wykonania, nie wystąpiły jednocześnie istotne odchylenia wykonania planu
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
Dochody zostały zrealizowane w kwocie 18.073.816,68zł. co stanowi 100,98% planu;
Wydatki wykonano w kwocie 18.551.541,87zł. tj. na poziomie 94,36% planu;
Wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.988.097 zł. zostały wykonane na poziomie
96,69% planu i stanowią one 13,49% zrealizowanych wydatków budżetu ogółem.
 Nie zachodziły przypadki przekroczenia planu wydatków w poszczególnych podziałkach
klasyfikacji budżetowej (co wynika ze sprawozdania Rb-28S).
 Prawidłowo ustalono wynik budżetu – deficyt w kwocie 477.725,19zł.
 Dochowane zostały przewidziane prawem ograniczenia poziomu długu Miasta.
Po odczytaniu opinii RIO, Przewodniczący obrad poprosił radnych o wyrażenie stanowiska
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz oceny jego wykonania.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta przystąpił do rozpatrywania kolejnego
ppkt-u porządku obrad, tj:
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania
wykonania budżetu i udzielenia absolutorium.
c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
P.R.Rataj - członek Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta w Mszanie Dolnej z tytułu wykonania budżetu Miasta
Mszana Dolna za rok 2008.
Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad odczytał opinię RIO w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu za
2008r.
Skład Orzekający Kolegium RIO w Krakowie pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania
budżetu za 2008r.
Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Mszanie Dolnej
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2008r. stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Z zapytaniem
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej wystąpił p.Sieja –
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – zwracając się z prośbą
o wyjaśnienie i podanie przyczyn niskiego wykonania budżetu w szczególności w działach
801 oraz 921.
Wyjaśnienia udzieliła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – precyzując, że w dziale 756 –
rozdziale 75616 - są to zaległości z podatków zniesionych (podatek transportowy - zaległości
z 1997 i 1998r.) – to środki egzekwowane przez komornika – stąd niskie wykonanie na które
Miasto nie ma wpływu.
W dziale 801 – rozdziale 80101- niskie wykonanie wiąże się ze zwrotem dotacji celowej
udzielonej przez Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć j.angielskiego w klasach I-III.
Koszty realizacji zajęć były mniejsze niż kwota dotacji – różnicę trzeba było zwrócić.
- w rozdziale 80114- ZEAS-y – zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne.
- w rozdziale 85212- dot. zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonanie jest realizowane przez
komornika i Miasto nie ma na to wpływu.
W dziale 921 – wystąpiły oszczędności przy realizacji przeglądu chórów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
Mszana Dolna – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2008 rok.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością ustawowego składu Rady
(przy 14 głosach „za” – jednogłośnie) przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna za rok 2008.
Uchwała Nr XXXVIII/248/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna za rok 2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Po głosowaniu głos zabrał Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak – który podziękował Radzie
Miasta za udzielenie absolutorium i za współpracę. Powiedział, cyt: „wynik głosowania jest
dowodem na to, że sprawy idą w dobrym kierunku. To zarówno nagroda za pracę jak i doping
i motywacja”.
Na koniec poprosił o dalszą dobrą i miłą współpracę.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 207/13 położona w Mszanie
Dolnej przy ul.Krakowskiej.
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez Wiceprzewodniczącego Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta – p.A.Malec.
Zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu uchwały działka ewid. 207/13 powstała
z podziału działki ewid. 207/2 na działki 207/13 i 207/14. Uchwałą Rady Miasta z dnia
07.07.2008r. działkę ewid. nr 207/14 przeznaczono do sprzedaży, co dokonano po przetargu
w dniu 27.02.2009r.

Natomiast co do działki 207/13 to wpłynął wniosek o jej sprzedaż. W uzasadnieniu
Wnioskodawca podaje, że działka ta przylega do nieruchomości będącej Jego własnością,
a ponadto w czasie dzierżawy przedmiotowej działki dokonywał czynności porządkujących
z zarośli i krzewów.
Powierzchnia działki 207/13 nie pozwala na sprzedaż w trybie bezprzetargowym.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – tj. wyrażenie zgody na zbycie działki 207/13 w drodze
przetargu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 0-„przeciw” i 3-„wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/249/2009 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka ewid.5855/2 położona w Mszanie Dolnej
przy ul.Leśnej

Projekt uchwały omówił P.A.Malec - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Wpłynął wniosek
o sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym. W uzasadnieniu
Wnioskodawca zaznacza, że działka ta przylega do działki zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, a ponadto jest ona ogrodzona trwałym ogrodzeniem murowanym. Na działce
znajduje się studnia, jest ona również urządzona – posadzone są drzewka owocowe.
Działka ta nie była uprzednio przedmiotem dzierżawy na rzecz wnioskodawców.
Powierzchnia działki 5855/2 nie pozwala na zagospodarowanie jej jako odrębnej
nieruchomości.
Przy tym trybie postępowania koszty ponoszą wnioskodawcy.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
W dyskusji na projektem uchwały udział wzięli:
p.E.Sieja, który powiedział – musi być cel tej sprzedaży. Jaki dochód można uzyskać i na co
możemy te pieniądze przeznaczyć? Stwierdzenie, że ktoś chce … – to wystarczy chcieć żeby
to sprzedać.
Radny p.W.Wacławik – w uzasadnieniu jest określone, że sprzedaż ma na celu polepszenie
warunków zagospodarowania działki – to jest argumentacja strony przeciwnej. Uważam, że
argumentacją Urzędu jest uzyskanie dochodu.
Radny p.R.Radomski – zwrócił się z zapytaniem o stopień wykonania uchwał dotyczących
sprzedaży majątku.
W odpowiedzi p.Skarbnik stwierdziła, że jest to 99,6%.

Wobec zakończonej dyskusji i braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/250/2009
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez przesunięcie punktu 19 to jest: „Podjęcie
uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu” w miejsce punktu 9, z uwagi na obecność
zainteresowanego na sesji.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o przesunięciu pkt-u 19 w miejsce pkt-u 9.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu.
Projekt uchwały omówił P.A.Malec - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały Wnioskodawca wystąpił o przedłużenie
umowy najmu na okres 10 lat bądź sprzedaż działki z budynkiem zakładu fryzjerskiego.
Obecna umowa wygasła z dniem 31.03.2009r.
Na posiedzeniu w dn.17.04.2009r. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej postanowiła przedłużyć umowę do końca 2009 roku, a w tym czasie dokonać
wyceny nakładów poniesionych przez najemcę na budowę budynku w celu ostatecznego
rozliczenia się.
W dalszej kolejności głos zabrał p.Szeląg – będący stroną w tej sprawie, który stwierdził cyt.:
„że jest w stanie wykupić”.
Następnie Przewodniczący zwrócił się o dyskusję i pytania w tej sprawie.
p.R.Radomski – w umowie był zapis odnośnie prowadzenia szaletów. Czy jest to
realizowane?
P.Szeląg – szalety nie nadają się do prowadzenia. Szalety mają być dostosowane do
przepisów unijnych – muszą być wjazdy. Sanepid zamknął szalety i nie ma możliwości ich
otwarcia.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/251/2009
w sprawie przedłużenia umowy najmu.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu ograniczonego
nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr 10090/13 i 10090/14
zabudowane stacjami transformatorowymi, położone w Mszanie Dolnej przy
ul.Starowiejskiej.

Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez Wiceprzewodniczącego Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta – p.A.Malec.
Zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu uchwały działki te położone są na
os.Krakowska i zabudowane są stacjami transformatorowymi wybudowanymi przez Zakład
Energetyczny z własnych środków.
W 2004r. i 2006r. Zakład Energetyczny występował z wnioskiem o sprzedaż działki 10090/13
i 10090/14.
W 2006r. Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie i obciążenie prawem służebności tylko
w odniesieniu do działki nr 10090/13 pomijając działkę ewid. nr 10090/14. Uchwała nie
została wykonana.
Obecnie odstępuje się od ustanowienia służebności dojazdu, gdyż odbywa się on ogólnie
dostępną drogą po działkach 10090/78 i 10090/19.
Forma zbycia – przetarg pisemny ograniczony pozwoli na ograniczenie oferentów do
podmiotów podejmujących działalność z zakresu przesyłania energii.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Przewodniczący obrad zwrócił uwagę na konieczność dokonania rozbiórki hydroforowni
usytuowanej na działce Miasta, po której odbywa się dojazd do stacji transformatorowej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/252/2009
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4679/2 położona w Mszanie
Dolnej przy ul.Orkana.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady
Miasta - P.A.Malec omówił projekt uchwały – zgodnie z załączonym uzasadnieniem działka
położona jest przy ul.Orkana.
W wnioskiem o jej sprzedaż wystąpiła F.U.H. „Bruk-Bud” uzasadniając to faktem, że działka
ta przylega do nieruchomości nabytych uprzednio przez Firmę od Miasta Mszana Dolna.
Sprzedaż może nastąpić tylko w formie przetargu.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta na posiedzeniu w dn.16.03.2009r.
11.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/253/2009
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka ewid.nr 4726 położona w Mszanie Dolnej
na os.Ścibory .

Projekt uchwały omówił P.A.Malec - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Z wnioskiem o sprzedaż działki wystąpił wnioskodawca, który jest zainteresowany jej
kupnem ze względu na umożliwienie dojścia do działki będącej Jego własnością, na której
urządził stawek rybny.
Działka wnioskowana do sprzedaży nie była przedmiotem dzierżawy.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/254/2009
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady
Miasta - P.A.Malec omówił projekt uchwały. Dotyczy ona przedłużenia okresu najmu lokalu
– Kiosk „Pod Dębem”. Dotychczasowa umowa zawarta na okres 3 lat wygasła. Dalsze
przedłużenie na rzecz tego samego najemcy wymaga zgody Rady Miasta.
Na posiedzeniu w dniu 16.03.br. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przedłużenia
umowy najmu lokalu.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę na dokonywanie podnajmu lokalu przez najemcę.
Radna p.I.Łacna zwróciła się o wyjaśnienie i sprecyzowanie tej regulacji w umowie – chodzi
o to by najemca był zobowiązany dokonywać z wynajmującym, czyli z Miastem uzgodnienia
podnajmu lokalu. Radna uważa, że jeśli ktoś zarabia na najmie (podnajmując lokal) to jest to
nie w porządku w stosunku do Miasta.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/255/2009
w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów dzierżawy.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z posiedzenia Rady Miasta.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek
(4405/7, 4405/4 oraz części działki 4405/11) do zasobu nieruchomości Miasta
Mszana Dolna.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek do zasobu
nieruchomości Miasta Mszana Dolna był przedmiotem obrad poprzedniej sesji, ale z uwagi na
brak stanowiska właściwej Komisji Rady Miasta, projekt został oddalony.
Na posiedzeniu w dn.17.04.2009r. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przekazania na
rzecz Miasta działek, o których mowa wyżej, z przeznaczeniem na budowę drogi asfaltowej.
Wobec braku pytań i dyskusji w przedmiocie projektu uchwały, Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/256/2009
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek do zasobu nieruchomości
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych
w drodze bezprzetargowej.
Projekt uchwały omówił P.A.Malec - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Wg projektu uchwały Rady Miasta przy sprzedaży lokali proponuje się udzielenie bonifikaty
w wysokości 95% ceny lokalu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Burmistrz Miasta – poinformował, że część mieszkań jest wykupionych, a część- nie
Ilość mieszkań pozostałych do wykupu:
W budynku nr 8 – 2 mieszkania do wykupu
W budynku nr 10 – 1 mieszkanie
W budynku nr 12 – 5 mieszkań
W budynku nr 14 – 2 mieszkania
W budynku nr 16 – 3 mieszkania.
Niektórzy zalegają z czynszami i nie zależy im na kupnie mieszkania. Wyroków
eksmisyjnych nie było bo Miasto ma obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego.
Jest propozycja, żeby ludzie wykupili te mieszkania.
Sprzedaż mieszkań usprawniłaby zarządzanie mieszkaniami a najemcy pozostając
właścicielami mieszkań byliby bardziej związani z nim dbając o stan mieszkania.
Przy sprzedaży lokali proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 95% ceny lokalu. Dla
przykładu: Limanowa udzieliła 98% bonifikaty.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli:
Radny p.R.Radomski – każdy ma takie same uprawnienia, nawet ci, którzy nie płacili
czynszu. Jest to premiowanie tych, którzy nie płacili i jest to nieuczciwe.

Radny zaproponował ściągnięcie zaległości z tyt czynszu przez komornika, a kupno
mieszkania, w odniesieniu do tych osób, warunkować spłatą zobowiązania z tyt.czynszu.
Radny zadał również pytanie: „co będzie jeśli nie kupią?”.
Burmistrz Miasta – wśród tych najemców są tacy co płacą czynsz. Wielu skorzystało
z pierwszej bonifikaty (w wysokości 50%) i wykupiło mieszkania, ale wielu jeszcze czeka.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – jest uchwała z 1999r. która obowiązuje i byłoby
to uczciwe w stosunku do tych, którzy zakupili lokale mieszkalne.
W dalszej kolejności radny p.K.Stożek – złożył wniosek o przegłosowanie projektu uchwały,
a nie jego oddalanie, która to propozycja padła podczas dyskusji nad projektem uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie odrzuciła projekt Uchwały w sprawie
ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na obszarze
miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały w imieniu projektodawcy przedstawił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak.
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia 7tys.zł., które Miasto otrzymało na renowację –
odnowienie Zbiorowej Mogiły Żydów przy ul.Ogrodowej. Zakres prac obejmuje:
czyszczenie pomnika techniką piaskowania oraz oczyszczenie i malowanie ogrodzenia.
Radny p.K.Stożek – zgłosił konieczność oznakowania terenu i dojścia do mogiły.
Burmistrz Miasta – odpowiadając powiedział, że nie można dokonać oznakowania bez „ich”
zgody. Miasto może dokonać montażu tablicy jak będzie zrobiona.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/257/2009
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych położonych na obszarze miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – odczytała pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz
obiektów mostowych – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej
ul.Orkana na długości 0,25 km.”, które to zadanie Zarząd Województwa Małopolskiego
przeznaczył do realizacji w roku bieżącym.
Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 100tys.zł. przy udziale samorządu
w wysokości 20 tys.zł. (20% - stanowi udział Miasta Mszana Dolna).
W związku z powyższym projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Małopolskiego na realizację tego zadania.
17.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/258/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta Mszana Dolna na rok
2009 po stronie dochodów i wydatków.

Projekt uchwały przedstawiła p.Skarbnik Miasta.
W projekcie uchwały dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta Mszana Dolna na
rok 2009 o kwotę 124.876,00zł – to kwota wynikająca z porozumień zawartych z Gminą
Niedźwiedź i Gminą Mszana Dolna w sprawie zwrotu kosztów dotacji przekazanej przez
Miasto Mszana Dolna – przedszkolu niepublicznemu w Mszanie Dolnej za dzieci zamieszkałe
na terenie administracyjnym w/w Gmin, oraz porozumienia w sprawie udzielenia dotacji
przez Gminę Mszana Dolna w zakresie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy przyjętych
do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mszanie Dolnej.
O tą samą kwotę zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i dokonuje następujących
zmian:
 w rozdziale 01030 – zwiększa się wydatki o kwotę 450zł., tj. przekazanie 2%
wpływów z podatku rolnego dla izb rolniczych;

w rozdziale 60013 – o kwotę 20.000zł. – tj. kwotę wynikającą z wyżej podjętej
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na odnowę nawierzchni drogi
wojewódzkiej;
 w rozdziale 60016 – o kwotę 57.426zł. – na drogi publiczne gminne;
 w rozdziale 75023 – o kwotę 5.000zl. – na zakup pamięci do komputerów.
 w rozdziale 75412 – o kwotę 15.000zł. – dla OSP;
 w rozdziale 80101 – o kwotę 20.000zł. – tj. zabezpieczenie środków na ewentualną
adaptację pomieszczeń po ZEAS-ie.
 w rozdziale 90015 – o kwotę 7.000zł. – na inwentaryzację oświetlenia ulicznego.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/259/2009
w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Projekt uchwały w imieniu projektodawcy przedstawiła p.A.Dudzik – Kierownik ZEAS
w Mszanie Dolnej. Ostatnio uchwalony regulamin wynagradzania nauczycieli musi zostać
zaktualizowany o zmiany zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 24.03.2009r. określające
minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2009r. Uwzględnienie zmian
wynikających z Rozporządzenia nie było możliwe na etapie uchwalania regulaminu przez
Radę Miasta, bowiem ustawodawca określił termin uchwalenia regulaminu do końca marca,
a Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2009r.
Po wyjaśnieniu, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/260/2009
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
20.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:

sprawa dziur na ulicach (ul.Starowiejska) – te największe zostały zalane. W sierpniu
będzie kolejny nabór tzw: „schetynówek” – Urząd Wojewódzki ogłosił II-gi nabór na
przebudowę dróg lokalnych. Proponuje się ujęcie ul.Starowiejskiej i ul.Spadochroniarzy.
W tym drugim przypadku występuje problem własnościowy i problem z wymaganą
szerokością drogi.
 chodnik ul.Spadochroniarzy wzdłuż stadionu + ul.Leśna – ułożenie z płytek pozyskanych
z ul.Ogrodowej nie wchodzi w grę – te płytki się rozpadają. Będą odzyskane płytki
z wjazdu i dalszego odcinka ul.Ogrodowej, które są w lepszym stanie – to zrobimy
ul.Leśną i ul.Spadochroniarzy wzdłuż stadionu.
 płatne parkingi – została podpisana umowa. Parking przy ul.Starowiejskiej jest zlecony.
przy pizzerii i p.Krupińskim – zrezygnowaliśmy z parkingowego,
pzy ul.Orkana – opłaty są pobierane, przy ul.Starowiejskiej (lokale) – pomysł upadł.
 zbiórka odpadów wielkogabarytowych – jeżeli te koszty nie będą wielkie to
zorganizujemy.
 wypuszczanie szamba – kolektor główny jest b.nieszczelny. W przypadku obfitych
opadów deszczu następuje tzw.przewałka. Oczyszczalnia nie jest w stanie tego przyjąć.
 lampy – nie dysponujemy nowymi oprawami. Są oprawy z ul.Orkana i po dokonaniu
oceny przez Zakład Energetyczny możemy je zamontować – zajmiemy się tą sprawą
w tym tygodniu.
 przejazd kolejowy na ul.Słomka – os.Śmieszki – jesteśmy w kontakcie z Dyrektorem
p.Zembolem., który chce zobaczyć sprawę na miejscu. Ustalimy spotkanie i podamy
informację o spotkaniu.
 likwidacja placu zabaw – nie wszystkie zabawki mają kilkanaście lat. Wiele z tych
zabawek zagraża, ale zlikwidować jest najprościej. Musimy tam coś zrobić – kupić np.
1 certyfikowany zestaw (to wydatek rzędu : 40-50 tys.zł.) .
P.W.Jamróz – wystąpiła z zapytaniem i prośbą czy nie dałoby się zamontować w parku
stołów pingpongowych?
Burmistrz Miasta – wszystko się da, ale pozostaje kwestia finansów.









propozycja otwarcia placu zabaw przy przedszkolach – Panie Dyrektorki chyba się na
to nie zgodzą. Kto będzie za to odpowiadał?
droga osiedlowa wśród bloków – tam nie powinno być przejazdu. Droga jest
w zasobach miejskich. Droga jest utrzymywana – odśnieżana, ale jest tam problem
z odprowadzeniem wody, brakuje parkingów, itd. Trzeba założyć 500tys.zł. – a to
duży wydatek. W tym roku nie ma pieniędzy w budżecie. Jak zostanie trochę
pieniędzy to może uda się zrobić.
zatoka na ul.Krakowskiej – przewoźnicy wystąpili o korzystanie z zatoki na
ul.Kopernika. Nie będę wskazywał przewoźnikom, którędy mają jeździć.
łącznik ul.Kopernika – bloki o ustanowienie zakazu. Nie widzę potrzeby ograniczania
przejazdu. Droga nie jest wąska.
teren budowy na blokach – od tych spraw jest Powiatowy Inspektor Nadzoru.
teren po bazie budowlanej ul.Kopernika – to temat prywatnej własności p.Szarka.

miejsce pod gruzy dla wszystkich – to jest nie do wyobrażenia. Trzeba byłoby w tym
celu wyznaczyć teren, ogrodzić i co najważniejsze pilnować. Jest dobry przykład na
ul.Marka (stawy), gdzie poprzez brak kontroli podczas nieobecności właściciela
prywatnej posesji utworzono wysypisko z wszelkiego rodzaju materiałami,
a właściciel prywatny ogłosił możliwość wysypywania tylko gruzu.
 podatek śmieciowy – były propozycje połączenia referendum w tej sprawie
z wyborami do Europarlamentu. Wymagany jest jednak odrębny lokal i odrębne
Komisje – to koszty, a wymagana jest frekwencja by referendum się powiodło. Do
czerwca tego nie zrobimy. W sejmie jest ustawa śmieciowa, która rozstrzyga te
sprawy – zorientuję się co z tym projektem ustawy.
 lokal przy ul.Starowiejskiej – były już 3 przetargi. Wyłonili się zwycięzcy, ale później
zrezygnowali. Cena 42-45 zł/1m2. Do przetargu ustaliliśmy cenę będącą średnią do
ceny 3 pozostałych tam lokali. Propozycja przeznaczenia lokalu dla organizacji
społecznej – nikt na 3 m-ce nie wynajmie; ponadto są jeszcze koszty stałe. Jest
następny przetarg – trzeba obniżyć cenę.
 droga do p.Gacek – nie jest prawdą, że prace zostały wstrzymane. Na odcinku
430m.tj. do mostu, będzie zrobione. Nad odcinkiem powyżej mostu – trzeba się
zastanowić.


21.

Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował o piśmie p.S.Rusnaka
w sprawie ograniczenia tonażu na drodze bocznej od ul.Starowiejskiej. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem: „co zostało poczynione w tej sprawie”.
Burmistrz Miasta - problem dotyczy drogi dojazdowej k.p.Rusnaka. Droga stanowi dojazd do
placu budowy budynku socjalnego przy ul.Starowiejskiej. Pan Rusnak nie zezwolił na
przejazd samochodom dojeżdżającym do placu budowy.
Jest określony termin wykonania robót. I aby nie blokować i nie wstrzymywać prac, po
porozumieniu z właścicielem Zakładu Pentar – p.Rogiem, najcięższy transport samochodów
ciężarowych (pompo gruszki do betonu) był kierowany k/zakładu p.Roga.
p.Rusnak kwestionuje prawo Miasta do przejazdu tą drogą.
Droga jest drogą publiczną we władaniu Miasta i na najlepszej drodze do skomunalizowania.
Jest robiona dokumentacja rozgraniczająca i wznawiająca granice – żeby była jasność w tym
temacie.
Radny p.K.Stożek – zwrócił się o udostępnienie uchwytów na słupy do wieszania flag
narodowych. Radny chciałby wykorzystać uchwyty do oflagowania ulicy Stawowej i Zarabie.
Radny p.R.Potaczek – kiedy będzie druga zatoka przy ul.Krakowskiej.
Burmistrz Miasta – jest projekt, ale nie można wejść (problem własnościowy).
p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – prosi o egzekwowanie przepisów regulaminu
utrzymania porządku i czystości. Regulamin zabrania wysypywania popiołu – proszę to
egzekwować.
Czy ulica Tolińskiego do wysokości posesji P.P.Dąbrowskich ma szanse na utwardzenie?
Burmistrz Miasta – nie ma.
P.Sieja zwrócił również uwagę na potrzebę usunięcia słupa telefonicznego znającego się
w jezdni ulicy Jarzębinowej.
Burmistrz Miasta –odpowiadając powiedział, że słup zostanie usunięty.

Radny p.A.Malec – poinformował o uszkodzeniu nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy
Grunwaldzkiej (asfalt jest przecięty i powstała dziura).
Burmistrz Miasta – będzie wysłana decyzja o przywróceniu do stanu poprzedniego.
Radny p.W.Wacławik – przetargi na remonty dróg powodziowych – przedtem były oddzielne
zadania, teraz jest to skomasowane i miejscowi wykonawcy nie mają szans startu do
przetargu, bowiem nie mogą legitymować się referencjami na taką (większą) sumę.
Burmistrz Miasta – dawniej promesy były „rozłożone” – teraz jest jedna.
Nie wolno dzielić zamówień.
Radny p.R.Radomski – w zeszłym roku pytałem o ławki na ul.Starowiejskiej. Czy nie dałoby
się zagospodarować zdemontowanych ławek?
Burmistrz Miasta – nie wiem w jakim stanie są te ławki i jaki byłby koszt ich naprawy.

22. Zamknięcie obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVIII
zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…...........................

Obradom przewodniczył:
.............................................

