Protokół Nr XL/09
z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
01 czerwca 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 Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 17.00
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p.K.Stożek oraz p.R.Radomski.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ustawowy skład Rady Miasta w Mszanie Dolnej – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta p.Władysław Żądło otworzył XL zwyczajną sesję Rady Miasta,
przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych, co stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się
z zapytaniem, czy są uwagi do ustalonego porządku obrad jak w zawiadomieniu o zwołaniu
XL zwyczajnej sesji Rady Miasta, stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu.
Uwagi do porządku obrad zgłosili:
p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta – zwrócił uwagę na kolejność punktów 3 i 4
przypominając o ustaleniu, że informacja o pracy Burmistrza Miasta miała być przed
interpelacjami radnych, by uniknąć zbędnego powtarzania pewnych spraw. Prosił o zmianę tej
kolejności.
Ad. 2. Przyjęcie protokołów nr nr XXXVIII/09 i XXXIX/09 z posiedzeń Rady Miasta
Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XXXVIII/09 i XXXIX/09 odpowiednio
z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przyjęła protokoły nr
XXXVIII/09 i XXXIX/09.

Wynik głosowania za przyjęciem protokołu nr XXXVIII/09: „za” - 12 głosów, „przeciw”
-0, „wstrzymało się” – 1.
Wynik głosowania za przyjęciem protokołu nr XXXIX/09: „za” - 13 głosów, „przeciw” -0,
„wstrzymało się” – 0.

Ad.3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od
ostatniej sesji, tj:
 14.04. – rozpoczęła się budowa budynku socjalnego na ul.Starowiejskiej. Obecnie trwają
prace nad przyłączem wodociągu do lokali, po czym nastąpi budowa ścianek działowych.
 Trwają prace w ramach tzw. „schetynówki” (programu przebudowy – modernizacji dróg
lokalnych) na ulicy Marka i ul.Orkana.
 Rozpoczęto budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej.
17.06.br. nastąpi uroczyste wbicie łopaty.
 „schetynówka” – na ul.Marka . 15.06.br – będzie masa asfaltowa. Zrobiona jest instalacja
pod oświetlenie wzdłuż muru Starej Winiarni, wyłożony jest krawężnik na znacznej
długości oraz przygotowany jest teren pod parking n-pko Meblometu.
 4.06.br. jest otwarcie ofert na komplet boisk - przetarg na Orlika. Burmistrz Miasta
przedstawił rysunek techniczny boiska sportowego. Orlik będzie ułożony prostopadle do
ul.Marka. Po lewej jego stronie planowany jest kompleks boisk do siatkówki
i koszykówki, po prawej zaś – boisko trawiaste.
 Odbyły się dwa przetargi: jeden dot. działki przy ul.Ogrodowej – nikt nie przystąpił do
przetargu pomimo obniżenia ceny, w związku z czym przetarg nie odbył się;
Drugi przetarg dot.lokalu przy ulicy Starowiejskiej, który to przetarg wyłonił najemcę.
Najemca złożył jednak pisemną rezygnację z lokalu, ze względu na cenę.
Burmistrz Miasta zasugerował w tym przypadku możliwość wydzierżawienia lokalu
w trybie bezprzetargowym.
 W zeszłym tygodniu został złożony wniosek do Euroregionu Tatry na mikroprojekt na
organizację imprez w 2010 roku na kwotę 49.237,50 EUR. Po stronie Miasta projekt
zakłada m.in. scenę rozkładaną z konstrukcją i zadaszeniem.
 Złożono wniosek w ramach programu Zarządu Województwa Małopolskiego pn.
„Małopolskie remizy”. Wniosek dotyczy remontu pomieszczeń na poddaszu. Kwota
dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości projektu. Miasto złożyło wniosek na
kwotę 82.000 zł., z czego uzyskało dofinansowanie w kwocie 41.000zł. czyli 50%.
Planowany termin zakończenia remontu i rozliczenia zadania to wrzesień-październik
bieżącego roku.
 Podpisano trzy akty notarialne:
1) z p.p.Klimowskimi z ul.Leśnej – skrawek terenu poza pasem drogowym nad
p.p.Stożkami;
2) z p.Kucharczyk (Eurodrew) – ul.Krakowska – tereny zieleni nieurządzonej wzdłuż
rz.Raba.;
3) ze Spółdzielnią Młodzieżową.
 28.04. – odbyło się spotkanie z Zarządem KS Turbacz w/s uroczystości 28.06.
poświęcenie i przekazanie sztandaru.

 30.04. – spotkanie z mieszkańcami ul.Spadochroniarzy w/s wodociągu od stadionu
w stronę młyna. Podpisanych jest ponad 20 deklaracji mieszkańców w sprawie
dofinansowania inwestycji w kwocie 1,5tys.zł.
Zlecone są już mapy dla celów projektowych.
 w dniach 1-2 maja – na obiektach sportowych odbywało się Europejskie Spotkanie
Młodzieży Mini-Emaus 2009.
 03.05. – świętowanie rocznicy 3 Maja na stadionie miejskim
- spotkanie z nowym Prezesem Sp-ni „Meblomet” – rozmowy dot. trudnej sytuacji








Spółdzielni.
- spotkanie w Nowym Targu – Euroregion Tatry.
- uczestnictwo w otwarciu nowej Sali w Podobinie.
w dniach 15-16.05. – odbywały się Mistrzostwa Małopolski PCK w Mszanie Dolnej
w zakresie ratownictwa.
17.05. – rewizyta w Tyńcu – koncert Chóru Dziecięcego z MOK-u.
18.05.br. – w Urzędzie Miasta odbyło się krótkie spotkanie z Dyrektorem ZDW
w Krakowie (p.G.Stech). Celem spotkania było przedstawienie sytuacji – gł. chodzi
o ulicę Krakowską. Wniosek Miasta na budowę chodnika przy ul.Krakowskiej został
umieszczony przez Zarząd Województwa na liście rezerwowej i w tym roku nie ma
możliwości realizacji. Burmistrz Miasta zapewnił, że podejmie kolejne starania i złoży
ponowny wniosek w tej sprawie.
21.05. – odbyło się spotkanie z emerytami i rencistami.
15-17.05. – VIII Olimpiada Notarialna na stadionie w Mszanie Dolnej, w której
uczestniczyło 5 drużyn z krajów europejskich.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Radny p.R.Potaczek – zwrócił się z prośbą o usunięcie krzewów, wycinkę drzew wzdłuż
rz.Mszanka oraz z zapytaniem: jakie wymogi musi spełniać droga lokalna, aby zaliczyć ją do
strat powodziowych?
Radny p.G.Wójcik – Rynek prawa strona jest mocno wybita, na ul.Leśnej są dwie duże dziury
w ulicy – radny zwrócił się o ich naprawę -załatanie.
Radny p.J.Bierowiec – zgłosił następujące interpelacje:
1) sprawa budowy przystanków komunikacyjnych przy ul.Słomka i związana z tym
sprawa przejścia wyniesionego i rozbudowy chodnika przy ul.Słomka – mieszkańcy
pytają co zostało poczynione w tej sprawie.
2) drogi gminne zgłoszone do szkód powodziowych - czy jest prowadzone wystąpienie
o prawne użytkowanie tych dróg?
3) na jakim etapie jest budowa kanalizacji ściekowej do os.Machaje–os.Majdówka proszę
o informację.
4) proszę o podanie Radzie Miasta informacji na temat rozstrzygnięcia sprawy sądowej sporu z p.Widziszem o zwrot gruntu – na jakim etapie jest sprawa?
Radny p.R.Rataj – zwrócił się z zapytaniem czy wpłynęła od ZGDGRiK odpowiedź na
interpelację dot. stawek za zrzut ścieków?
Kontynuując Radny wnioskował o:

1) wykonanie nawierzchni asfaltowej /lub ułożenie betonowych płyt/ na drodze nr 7926 na
os.Marszałki przy ul.Słomka– Radny odczytał pismo w tej sprawie.
3) ułożenie betonowych płyt na dnie potoku Słomka na wys.os.Marszałki, uzasadniając
wniosek potrzebą dojazdu do pól przez właścicieli gruntów znajdujących się po drugiej
stronie potoku.
4) zajęcie się sprawą bezpieczeństwa i porządku w Rynku. Radny podnosi, że parkowanie
odbywa się po obu stronach ulicy, co blokuje przejazd ulicą i dojazd do ul.Leśnej. Radny
wnosi o przeprowadzenie akcji czego efektem będzie nakładanie mandatów i pkt-ów
karnych oraz kierowanie spraw do sądu grodzkiego, a nie tylko upominanie i prośby.
Radny prosi o pisemną odpowiedź.
Radna Rady Powiatu Limanowskiego – p. Władysława Jamróz – zwróciła się o udzielenie
pisemnej odpowiedzi na wnioski dotyczące: budowy chodnika w górnej części ulicy Słomka
oraz budowy przystanku przy ul.Orkana os.Łysok. Radna Rady Powiatu zwróciła się
z zapytaniem dlaczego od okresu zimy do tej pory nie zostały naprawione dziury na
ul.Matejki w kierunku ul.Słomka. Konkludując stwierdziła, że mieszkańcy domagają się
odpowiedzi.
W dalszej części swego wystąpienia Radna Rady Powiatu – p.W.Jamróz – zwróciła się do
Radnych o poparcie organizacji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego pn: „O autentyczną
wiarę i ludzkie serce człowieka” imieniem brata …+ks.J.Jamroza, organizowanego pod
patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury. Zapewniła, że nie wycofa z nazwy słowa
„męczennik”.
W dalszej części p.W.Jamróz wystąpiła do Burmistrza Miasta o sprostowanie informacji,
usunięcia tekstu zamieszczonego w Internecie na stronie gości oraz żądaniem, którego treść
i przebieg całej dyskusji w tym temacie jest zapisana w formie nagrania.
Radna p.A.Franczak – zwróciła się o naprawienie schodków prowadzących do kościoła.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – zgłosił problem związany z organizacją
zerówek w szkołach. W Szkole Podstawowej Nr 1 jest mała liczba dzieci do tworzenia dwóch
oddziałów, a jest zapotrzebowanie na 2 oddziały. Problem istnieje, bo koszty są zbyt wysokie,
a z drugiej strony istnieje potrzeba. P.E.Sieja zwrócił się do Burmistrza Miasta
o wypowiedź w tej sprawie.
W imieniu handlujących pod wiatami przy ul.Starowiejskiej Wiceprzewodniczący Rady
zwrócił się o podjęcie działań mających na celu ucywilizowanie terenu, sugerując, że „dołki”
można zasypać żwirem, a podłoże pod wiatami można wyłożyć płytami chodnikowymi – to
ułatwi sprzątanie.
Kolejno p.Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił się o zmianę regulaminu targowiska,
który został uchwalony w 1995 roku i zmieniony w 2007r. tylko w zakresie wprowadzenia
opłaty za wjazd. Stwierdził, że w regulaminie jest dużo nieaktualnych sformułowań,
w szczególności w § 8 ust.2, który mówi o pozostawianiu porządku po zakończeniu handlu,
a brak jest uregulowań mówiących o sankcjach za nieprzestrzeganie tego przepisu. Regulamin
mówi również o bezwzględnym zakazie parkowania na placach targowych, co jest
w sprzeczności z dzisiejszym stanem faktycznym.
W dalszej części p.E.Sieja na prośbę emerytów wystąpił o ułożenie 4 ławek parkowych /bez
oparć/ nad rz.Mszanka po lewej stronie pom. mostem u Szmida a wylotem ulicy Tolińskiego,
jak również przy ul.Starowiejskiej.

Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia
chodników – chodzi o ul.Krasińskiego.

remontu

Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – mieszkańcy zwrócili się o założenie progów
zwalniających na ul.Leśnej – na jakim etapie jest ta sprawa?
W dalszej kolejności posiedzenia głos zabrał Pan F,Dziedzina – Wicestarosta Powiatu
Limanowskiego – który podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miasta i zaprosił
wszystkich na uroczystość obchodów Święta Ludowego.
Radny p.W.Wacławik – złożył wniosek o przesunięcie pkt-u 13, tj. „Omówienie wniosku
p.J.Flig o sprzedaż działki ewid. nr 9979/10 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna”,
w miejsce pkt-u 5.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o przesunięcie pkt-u 13 w miejsce pkt-u 5.

Ad. 5. Omówienie wniosku p.J.Flig o sprzedaż działki ewid. nr 9979/10 stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
Sprawę wniosku p.J.Flig przedstawił p.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej. Wniosek wpłynął przed dn.29.X.2008r.,
a w dniu 29 października br. sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji, podczas
której Komisja wyraziła następujące stanowisko: opinia negatywna, kierować się w celu
wykupu przyległego terenu. Sprawa dotyczy terenu za szkołą Instal.
Komisja rozpatrzyła wniosek i zaproponowała, by w sprawie wniosku wypowiedziała się cała
Rada.
Sprawę wniosku przedstawił i omówił również sam zainteresowany.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę na potrzebę dokonania podziału działki, bo jest
to jedna duża działka należąca do Miasta.
Radny p.J.Bierowiec – poprosił o opinię prawną twierdząc, że należy rozważać wniosek
w kierunku tego co można (czyli zgodności z prawem).
W opinii radcy prawnego Urzędu Miasta - p.M.Panek, działka ma kilka arów i nadaje się do
samoistnego zagospodarowania i związku z tym nie ma możliwości, by została ona oddana
w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej. Z położenia i gabarytu działki wynika, że może być ona przeznaczona do
samoistnego zagospodarowania, bez względu na to czy będzie zwrot. Było to tzw.
starorzecze, należące do Skarbu Państwa, które zostało skomunalizowane.
W uzupełnieniu i na zapytanie radnego J.Bierowca cyt: „czy ta działka była Waszą
własnością” p.C.Michałek – (geodezja w/m) – wyjaśniła, że teren wnioskowany do sprzedaży
nigdy nie był własnością osób fizycznych, nigdy nie był wywłaszczony, więc nie może być
oddany.

W ciągnącej się dyskusji pojawiały się również głosy o oddaleniu sprawy do czasu
przeprowadzenia zwrotu gruntów (radny p.J.Bierowiec, radny p.W.Wacławik).
Radny p.W.Wacławik zauważył, że działka Miasta i tak zostanie „zamknięta”, bez dojazdu.
Przewodniczący Rady Miasta uważa, że trzeba zaczekać do momentu zwrotu nieruchomości
i wówczas samoistnie wydzieli się działka, która za zgodą Rady Miasta może być
przeznaczona do sprzedaży. Wtedy nie będzie sensu trzymać w środku tej działki.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję w tym temacie
i przystąpił do rozpatrywania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6. Zmiana budżetu Miasta na rok 2009.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin – zwiększa się budżet miasta po
stronie dochodów i wydatków o kwotę 31.500,00 zł. w działach i rozdziałach zgodnie
z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.
Po stronie dochodów są to:
darowizny mieszkańców, (dostarczanie wody ) – 3.400 zł.
darowizny od mieszkańców (gospodarka ściekowa i ochrona wód) – 13.000 zł.
dotacja ze Starostwa na wywóz azbestu – 4.000 zł.
50% dofinansowanie programu „Już pływam” –11.100zł.
Zmiany po stronie wydatków :
3.400zł. – zwiększenie wydatków z darowizn
25.000zł. – zmniejszenie w rozdziale 60016, a zwiększenie w rozdziale 60014 – dot.
dofinansowania budowy chodnika przy ul.Zarabie,
24.952zł. – przeniesienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.
8.100zł. – na ekwiwalenty dla OSP,
13.000zł. – zwiększenie wydatków z darowizn,
4.000zł. – na wywóz azbestu,
11.100zł. – zwiększenie i zmniejszenie - zwolnienie środków założonych z rezerwy
Burmistrza Miasta na realizację programu „Już pływam”.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą
Rady Miasta.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/262/2009
w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Limanowskiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin – projekt uchwały dot. chodnika
przy ul.Zarabie. To nie jest nasze zadanie i aby móc współfinansować zadanie należące do

powiatu musi być udzielona pomoc rzeczowa albo finansowa. W tym przypadku Miasto jest
inwestorem zadania, więc udzielamy pomocy rzeczowej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XL/263/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi na 2009 rok.

Projekt uchwały w imieniu projektodawcy przedstawiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta,
wyjaśniając, że zmiana uchwały polega na:
1) przeniesieniu od 1 lipca prowadzenia świetlicy osiedlowej pod zadania MOK, który
ma w statucie określone to zadanie. Po zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych, Burmistrz Miasta ustalając wykaz stanowisk urzędniczych nie może
ustalić stanowiska pracownika świetlicy i jest propozycja przeniesienia tego zadania
do MOK. Kwota zostaje podzielona na dwie części: MOK – wynagrodzenie
pracownika świetlicy, 2) Urząd Miasta – koszty utrzymania lokalu.
2) kolejna zmiana dotyczy wykreślenia z programu TKKF, gdyż nie może prowadzić
działalności i wystawiać faktur (nie można dokonywać zakupu usług) – nie może
wykorzystać więc zaplanowanej kwoty 4 tys.zł. Środki te zostają przeniesione do
rezerwy, a TKKF będzie startować do konkursu ofert.
3) o 1000 zł. zwiększa się kwotę na wykup komunikatu prasowego.
4) zmienia się również kwota rezerwy z 10.322zł. na kwotę 13.322zł.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XL/264/2009 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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.
Wyjaśnienia co do potrzeby zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla
członków OSP udzieliła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta, zgodnie z odczytanym przez
Przewodniczącego Rady Miasta uzasadnieniem załączonym do projektu uchwały, wg którego
to uzasadnienia dokonanie zmian zalecił Wydział Prawny Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, stojąc na stanowisku, iż uchwała w sprawie jak wyżej, jest
aktem prawa miejscowego. Zatem wchodzi w życie w terminach określonych ustawą

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, a zmieniana uchwała
określała jako termin wejścia w życie – dzień podjęcia uchwały.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/265/2009
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 7 do protokołu z sesji.

W tym momencie salę narad opuścili Radni: p.Stanisław Dziętło, p.Robert Rataj oraz
p.Jan Szynalik (uczestnictwo w obchodach Święta Ludowego – członkowie PSL).
Sprawdzenie quorum: na sali znajduje się 10 radnych co stanowi quorum.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 6028/6 położona w Mszanie Dolnej przy
ul.Grunwaldzkiej.
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta – p.J.Bierowiec.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały działka wnioskowana do sprzedaży stanowi
własność Miasta Mszana Dolna, jest niezabudowana i przylega bezpośrednio do działki
będącej własnością p.Lipińskiego zabudowanej domem mieszkalnym. Działka położona jest
w terenach o symbolu RP – tereny rolne.
Komisja po odbyciu wizji lokalnej i upewnieniu się w sprawie braku komplikacji dojazdu do
poszczególnych posesji, pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż działki ewid.6028/6
poł. w Mszanie Dolnej przy ul.Grunwaldzkiej.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – po raz kolejny
zwrócił się z prośbą o podpisywanie uzasadnień do projektów uchwał (podpis
sporządzającego, ewentualnie zatwierdzającego).
Po dyskusji w tym temacie Burmistrz Miasta zdeklarował, że będzie podpisywał uzasadnienie
do przedkładanych projektów uchwał.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XL/266 /2009 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych
w drodze bezprzetargowej.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta.
Z-ca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, że chodzi o sprzedaż mieszkań przy ul.Jana Pawła II
i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży, po czym przedstawił główne aspekty opowiadające się
za sprzedażą:
 aspekt finansowy: Miasto będzie tracić na tych mieszkaniach, bo wspólnoty mogą
w dowolnym czasie mogą ustalać i podwyższać opłatę eksploatacyjną oraz fundusz
remontowy, natomiast Miasto ma możliwość podnoszenia czynszu raz na rok przy
skomplikowanej procedurze. Miasto płaci tą różnicę.
Kolejna sprawa to stan techniczny budynków – tam muszą być poniesione duże
nakłady na remont (kominów, dachów).
 Aspekt społeczny – dbanie o stan mieszkania.
 aspekt organizacyjny.
Osoby zalegające z zapłatą czynszu nie mogłyby wykupić mieszkania, dopiero po
uregulowaniu czynszu.
Radny p.G.Wójcik – co będzie z tymi, którzy nie uregulują czynszu do 31 sierpnia?
Z-ca Burmistrza Miasta – nie skorzystają z możliwości.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał
go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XL/267/2009 w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana
Dolna.
Burmistrz Miasta - p.T.Filipiak – opuścił salę narad.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i wobec braku uwag
i zgłoszeń, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XL/268 /2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad.13. Rozpatrzenie wniosku rodziców w sprawie dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Mszanie Dolnej
p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przedstawił wniosek rodziców, którzy
zwracają się o rozważenie możliwości zwiększenia dotacji budżetowej z dotychczasowych
75% do 100% w okresie od września do grudnia, co dałoby szanse na otwarcie dodatkowego
czwartego oddziału w Przedszkolu ss.Franciszkanek.
W piśmie Rodzice apelują do Przewodniczącego Rady Miasta, by wniosek o zwiększenie
dotacji stał się przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
Wyrażają również opinię o trudnej sytuacji przedszkoli samorządowych, które nie są w stanie,
jak piszą, zaspokoić potrzeb rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do przedszkola, ze
względu na określoną sytuację lokalową.
p.E.Sieja poinformował, że na dzień dzisiejszy Przedszkole ss.Franciszkanek posiada
3 oddziały. Od 1 września planuje utworzenie 4-go oddziału. Liczba wolnych miejsc
w Przedszkolu wynosi 13. Liczba podań po weryfikacji aktualnie wynosi 45. W tej liczbie
z terenu Gminy jest 8 podań, pozostałe to podania rodziców z terenu Miasta.
Rocznikowo stan przedstawia się następująco: 31 dzieci z 2006r. ; 10-cioro dzieci 4-letnich, 2
dzieci 5-cioletnich (2004r.)
Następnie p.E.Sieja odczytał stanowisko Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta, które
przedstawia się następująco, cyt: „Komisja jest za utworzeniem dodatkowego oddziału
przez niepubliczne przedszkole z tym, że proponuje by proponowaną dotację do końca
roku szkolnego wyrównać w planowanym przyszłym budżecie o stosowne zwiększenie
przyznawanej kwoty procentowo. Ustawowa minimalna kwota to 75% na 1 dziecko
może być podwyższona do wysokości kwoty pokrywającej koszt dotacji czterech
miesięcy utrzymania nowo utworzonego oddziału w 2009 roku.
Komisja jest na stanowisku nie łamania uchwalonego przez Radę Miasta budżetu.”
Kontynuując p.E.Sieja – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – przedstawił swoje
stanowisko w sprawie wniosku rodziców, a mianowicie: „osobiście proponowałem Komisji,
aby połowę kosztów utrzymania 4-go oddziału znaleźć w budżecie Miasta, a połowę niech
znajdzie Przedszkole przez zwiększenie czesnego”.
Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił się z zapytaniem do Dyrektorów Przedszkoli – czy są
w stanie przyjąć dzieci, czy są jeszcze wolne miejsca?
Panie Dyrektorki odpowiedziały, że nie.
Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak - Siostry mogą utworzyć oddział bez naszego stanowiska.
Wpłynęło pismo Przełożonej Sióstr Prowincjonalnych z Krakowa o wyrażenie zgody na
utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu niepublicznym w Mszanie Dolnej, ale to nie
jest nasza kompetencja.
Natomiast jeśli chodzi o kwestię finansowania tego oddziału przez okres 4 m-cy tego roku, to
pomysł pojawił się w roku budżetowym, to jest po uchwaleniu budżetu. Nie mamy
dodatkowych środków w budżecie na finansowanie tego oddziału.
Radny p.J.Bierowiec – złożył wniosek o głosowanie przedstawionych propozycji,
zaznaczając, by w pierwszej kolejności głosować propozycję Burmistrza Miasta.
P. Skarbnik – uzupełniając informację przedstawiła dane finansowe dotyczące wysokości
dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz kosztów utrzymania Przedszkola nr 1 (liczącego

również 3 oddziały). Dotacja dla niepublicznego przedszkola w 2009r, wynosi ponad 390 tys.
zł. Do tego siostry dysponują czesnym w wys. 130zł. m-cznie od dziecka.
Podsumowując p.Skarbnik stwierdziła, że nie uważa, że jeśli Siostry chciałyby otworzyć
czwarty oddział, aby miały problemy finansowe.
Radna p.I.Łacna - zauważyła, że problem będzie istniał jeszcze przez kilka lat. Złożyła
propozycję rozbudowy Miejskiego Przedszkola Nr 2.
Burmistrz Miasta – rozbudowanie przedszkola nie zwolni nas od przymusowego
dofinansowania przedszkola niepublicznego – dotacji.
Dyrektor p.T.Latoś – wystąpiła z prośbą o rozbudowę chociaż jednej sali i zaplecza.
Wobec niezgodności wśród radnych co do formułowanego przez radnych wniosku, który
miałby być poddany pod głosowanie, wyjaśnienia na prośbę Przewodniczacego obrad,
udzielił p.M.Panek – radca prawny w/m, który wyjaśnił, że głosowanie dotyczyć ma czy
zostanie zwiększona stawka procentowa dotacji, a mianowicie:
czy zmienić uchwałę określającą 75% dotacji w ten sposób, że ten procent dotacji podnieść,
a to czy oddział będzie czy nie – to oddzielna sprawa.
P.M.Panek dokonał sprecyzowania wniosku, który następnie został poddany pod głosowanie
przez Przewodniczacego obrad.
Treść wniosku: cyt: „Kto jest za zmianą uchwały w sprawie wysokości dotacji dla
niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Mszana Dolna, w ten sposób, że kwotę
75% zastępuje się kwotą ……(nie mniej niż 75%- bo to jest min.).”
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „przeciw”) odrzuciła wniosek
o zmianie uchwały w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie
miasta Mszana Dolna.

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
 sprawa wycinki chaszczy – zwrócę się do Dyrektora.
 zasypanie dziur – zalepimy w najbliższym czasie.
 sprawa przystanków autobusowych – Burmistrz Miasta odczytał pismo w którym
podnosi się, że utrudnienie wynika z zagospodarowania lokalnego, a nie natężenia ruchu.
Budżet na 2009 rok jest zamknięty i nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych
pozycji do realizacji.
 powodziówki – jest sporządzony bilans strat. Cena netto wykazanych strat musi
przekroczyć wartość 40 tys. zł., aby mogły być zakwalifikowane. Skończy się to decyzją
odmowną, bo nie ma tych wymaganych 5%. Wprowadzono limit, bez spełniania kryteriów
wniosek nie przejdzie weryfikacji.
 kanalizacja ul.Słomka – os.Majdówka – dokumentacja jest skompletowana; budowa
powinna ruszyć i w tym roku będzie to wykonane.
 ul.Spadochroniarzy – są deklaracje mieszkańców; zlecona jest mapa i wodociąg
będzie realizowany.

 sprawa sporna o zwrot gruntów (p.Widzisz) – sprawa toczy się w sądzie i jest
nierozstrzygnięta.
 Sprawa parkowania na zakazach w Rynku:
Komendant Policji – p.M.Szczepański – będziemy karali mandatami, ale musi być
rozsądek. Trzy najbliższe niedziele – będziemy robić takie działania.
 Ul.Słoneczna i ul.Spadochroniarzy – będziemy chcieli zalepić dziury.
 Przejście – ścieżka biegnąca do kościoła – tam obwozi się brzeg; trzeba zrobić
zbrojenie skarpy.
 Remont chodnika na ul.Krasińskiego – nie wiem czy jest sens poprawiania tego
w sposób doraźny. Czy nie lepiej zrobić ul.Tolińskiego, a przecznice ulic w latach
następnych. Wymiana krawężnika i obrzeża – to duży wydatek.
 Progi zwalniające na ul.Leśnej – jest oferta firmy w tej sprawie. Projekt +
oznakowanie – to kwota 8.710 zl. netto. Na ten moment nie ma środków finansowych.
Radna p.A.Orzeł – zwróciła się zatem z zapytaniem czy jest możliwość partycypowania
w wykonaniu zadania (założenia progów zwalniających) firmy ubezpieczeniowej.
Burmistrz Miasta – odpowiedział, że nie ma.
Kontynuując:
 Sprawa oddziałów „0” w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2. Burmistrz Miasta wyjaśnił
problem i poinformował, że nie ma środków finansowych, aby mogły być tworzone
oddziały po 16 i 17 dzieci. W SP nr 1 tworzy się 1 oddział , a dzieci 5-cioletnie będą
uczęszczać do SP nr 2. Pociąga to za sobą potrzebę oddelegowania jednego
nauczyciela do SP nr 2. Rodzice też nie godzą się by wozić dzieci z jednej szkoły do
drugiej. Ale nie ma innego wyjścia. To okres przejściowy – jednego roku.
Radna p.I.Łacna – czy istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu roku będą zgłoszenia
dzieci, co będzie w sytuacji zgłoszeń?
Dyrektor ZSM nr 2 – u nas będą miejsca.
 W dalszej kolejności Burmistrz Miasta ustosunkował się do sprawy organizacji
konkursu poetyckiego poruszonej przez P.W.Jamróz. Burmistrz Miasta
w porządku chronologicznym przedstawił – odczytał korespondencję (pisma
wchodzące i wychodzące) w sprawie wsparcia finansowego konkursu poetyckiego
z gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi podpisanego przez grupę
Radnych Rady Miasta.
 Sprawa budowy chodnika - ul.Matejki jest przeznaczona do przebudowy.
 Co do przystanków to wskazywanie jest rzeczą najprostszą; powiat wskazuje, a my
mamy finansować.
Ad. 15. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta – nie widzę problemu, aby udostępnić salę w MOK pod
organizację konkursu poetyckiego, którego organizatorem jest p.W.Jamróz.
W dalszej części potoczyła się dyskusja wokół tematu organizacji konkursu poetyckiego.
Wobec wyjaśnienia p.M.Panka – Mec. w/m – że sprawa ta nie należy do kompetencji Rady,
a co do wynajęcia sali w MOK-u – to za to odpowiada Dyrektor, który kieruje tą instytucją –
p.E.Sieja złożył wniosek o zakończenie dyskusji.

Przewodniczący Rady Miasta zakończył dyskusję.
Na koniec głos zabrał mieszkaniec Mszany Dolnej, który zwrócił uwagę na potrzebę
wyczyszczenia rzeki, usunięcia śmietniska k/stadionu proponując zrobienie tam parkingu oraz
potrzebę wykonania promenady, deptaka wzdłuż Mszanki.

Ad.16. Zamknięcie obrad XL zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…………………………

Obradom przewodniczył:
…………………………

