Protokół Nr XLI/09
z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 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 Helena Łabuz – inspektor Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej – część I
(pkt 1-7) oraz Faustyna Kaletka – część II (od pktu 8 do pkt-u 13).
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.Radosław Radomski
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ustawowy skład Rady Miasta w Mszanie Dolnej – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 14 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta p.Władysław Żądło, wypowiadając
klauzulę: „Otwieram XLI zwyczajną sesję Rady Miasta Mszana Dolna”.
Następnie Przewodniczący obrad przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta odczytał
porządek obrad, jak w zawiadomieniu o zwołaniu XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta,
stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu, po czym zaproponował zmianę treści punktu 11:
„Informacja Przewodniczącego Rady Miasta”, poprzez dodanie na końcu zdania wyrazów
„oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej”.
Następnie prowadzący obrady p.W.Żadło zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do porządku
obrad.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek obrad
z proponowaną zmianą.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Porządek sesji obejmował:
1. Otwarcie XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XL/09 z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Uchwalenie Statutu Gminy Miasta Mszana Dolna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie
dochodów i wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego
własność Gminy - Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych w budynku
TBS przy ul.Starowiejskiej 89c.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XL/09 z XL sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XL/09 z XL sesji Rady Miasta został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (jednogłośnie) przyjęła
protokół nr XL/09 z XL sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

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:
 01 czerwca – rozpoczęto prace na drogach miejskich: ul.Żeromskiego, bocznej ul.Marka,
ul.Ogrodowej (w stronę P.P.Dulębów), ul.Krakowskiej, ul.Matejki (od Ośrodka Zdrowia
po przejazd kolejowy), ul.Zarabie, ul.Marka. Nie rozpoczęta została jeszcze ulica
Spadochroniarzy (do os.Sutory) i łącznik Krakowska-Starowiejska (k/myjni).
 rozstrzygnięto przetarg na trzy kolejne drogi powodziowe (ul.Smrekowa, os.Bodziochy
i droga na Zarabiu w stronę p.p.Micków).
 zakończono układanie drugiej warstwy (ścieralnej) asfaltu na ul.Ogrodowej i ul. Marka –
do wykonania pozostanie ułożenie chodnika z kostki, porządkowanie poboczy, malowanie
przejść (pasów), oznakowanie drogi – do 15 lipca remont powinien być w całości
zakończony.
 Rewitalizacja miasta – Burmistrz Miasta poinformował, że 15 lipca mija termin złożenia
pełnego wniosku. W związku z tym, przed tym terminem, konieczne będzie zwołanie sesji
celem uchwalenia planu finansowania rewitalizacji Miasta.
 10.06. – obchody 40-lecia ZSTI przy ul.Starowiejskiej.
 13.06. – odbył się mecz piłki nożnej kobiet (Reprezentacja Małopolski a Reszta Polski).
 14.06. – przeprowadzona została akcja krwiodawstwa w Parafii Miłosierdzia Bożego
(zebrano 20 l krwi).
 15.06. – Gala „Najlepsi z najlepszych” w Limanowej na poziomie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przy tej okazji Burmistrz Miasta poinformował
o osiągnięciach naszych miejskich szkół: ZSM nr 1 – zajął I miejsce w sporcie na terenie












całego powiatu limanowskiego. Z kolei Gimnazjum Miejskie Nr 2 w kategorii sportu
okazało się najlepszym gimnazjum w powiecie limanowskim.
17.06. – oficjalnie rozpoczęto prace przy Hali Miejskiej – wbicie łopaty. Roboty idą pełną
parą. Są już zazbrojone pierwsze ławy fundamentowe.
19.06. – zakończenie roku szkolnego – wręczenie dyplomów i nagród finansowych dla
uczniów i nauczycieli.
20.06. – odbyły się zawody powiatowe straży pożarnych na stadionie miejskim
w Mszanie Dolnej, które to zawody wygrało Wilkowisko. Jednostka z Mszany Dolnej
uplasowała się na piątym miejscu.
24.06. – podpisano umowę z Wykonawcą na budowę kompleksu boisk ORLIK 2012 –
przetarg wygrała Firma z Kielc. Przed zimą roboty muszą być zakończone.
24.06. – odbyło się spotkanie z lokatorami bloków z ul.Jana Pawła II w sprawie wykupu
lokali po bonifikacie. Mieszkańcy proszą o rozłożenie na raty kwoty (ceny) nabywanego
lokalu.
25.06. – wspólnie z ZDW Kraków i Nowy Sącz dokonano odbioru remontowanego
odcinka ul.Orkana.
25.06. – zakończono roboty kanalizacyjne os.Majdówka – 13 nowych przyłączy + 3
niezdecydowani.
27.06. – na stadionie miejskim zamontowano partie krzesełek zdemontowanych ze
stadionu TS Wisła.
28.06. – poświęcenie i przekazanie sztandaru dla KS „Turbacz”.
28.06. – podsumowanie roku pracy Miejskiego Ośrodka Kultury.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Radny p.J.Szynalik – był obiecany piasek na boisko do piłki plażowej. Proszę o uzupełnienie.
Radny p.R.Rataj – nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację w sprawie stawek za zrzut
ścieków. Czy zostanie przywieziona ziemia na boisko sportowe na Słomce?
Kiedy będzie chodnik na ul.Leśnej, który „zniknął kilka lat temu”.
Sprawa przejazdu i drogi – os.Śmieszki przy ul.Słomka – na jakim etapie są prace?
Kolejne interpelacje radnego dotyczyły:
- sposobu podziału środków ze strat powodziowych przyznanych przez MSWiA (na jakiej
podstawie dokonywany jest podział środków powodziowych)?
- przedstawienia wszystkich zgłoszonych szkód (strat powodziowych) w rejonie ul.Słomka od
2006r. do chwili obecnej.
-przedstawienia inwestycji i kwot zrealizowanych zadań ze środków powodziowych
z MSWiA w rejonie Słomki, z wyszczególnieniem na lata począwszy od 2006r. do chwili
obecnej.
- wyjaśnienia dlaczego radni nie uczestniczą w szacowaniu start powodziowych – Radny
wnioskował o uczestnictwo radnych w szacowaniu start w danym obrębie.
Radna p.A.Franczak – zwróciła się z prośbą o położenie nowej nawierzchni na
ul.Spadochroniarzy bez konieczności poszerzania szerokości drogi i założenia przepustów.
Załatane dziury znowu się pojawiły.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – zwrócił się z zapytaniem, „jak będzie
wyglądała budowa ul.Jarzębinowej i czy będzie? Pojawiły się bowiem wątpliwości co do
rozściełacza.
Następnie p.E.Sieja zwrócił się z prośbą o zamontowanie kilku ławeczek na odcinku
ul.Starowiejskiej pomiędzy ul.Kopernika a Dworcem PKS oraz wzdłuż pot.Mszanka
pomiędzy mostem u Szmida a wylotem ul.Tolińskiego – zwracałem się w tej sprawie na
poprzedniej sesji a nie otrzymałem odpowiedzi.
Wiceprzewodniczący Rady – p.E.Sieja – przypomniał również swój wniosek w sprawie
zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku – chodzi o określenie zasad pozbywania
się materiałów po remontach, po zimie oraz żużlu.
Na koniec swego wystąpienia p.E.Sieja zwrócił uwagę na stosowanie starych stawek
dzierżawnych gruntów pomimo uchwalenia nowych stawek. Poboru dokonuje się wg starych
stawek Zapytał czy będą stosowane nowe stawki zgodnie z uchwałą.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – zwrócił się z zapytaniami:
1) czy ulica Matejki będzie poszerzona po prawej stronie?
2) czy są projekty na plac targowy?

Ad. 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
W niniejszym punkcie porządku obrad głos zabrała p.T.Latoś – Dyrektor Miejskiego
Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej prosząc o wyjaśnienie insynuacji Radnego
p.R.Radomskiego dotyczącej płacenia za przydział miejsca dla dziecka w przedszkolach.
Przewodniczący Rady p.W.Żądło odpowiedział, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła
kontrolę w Przedszkolach i nic takiego nie ma miejsca. Komisja nie stwierdziła
nieprawidłowości przy naborze dzieci do przedszkoli.
Ad.6. Uchwalenie Statutu Gminy – Miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały w imieniu projektodawcy przedstawił p.M.Panek – Mec. UM wyjaśniając, że
statut był uchwalany w 1996r. do którego były 4 poprawki (zmiany). Następnie p.M.panek
przedstawił i omówił zakres zmian przygotowanych przez Komisję Statutową. Komisja
Statutowa dokonała ujednolicenia treści statutu, a zawarte w statucie załączniki (Regulamin
Komisji Rewizyjnej i Regulamin Rady Miasta) zostały włączone do statutu. Obecnie będą
dwa załączniki, to jest: 1) plan miasta oraz 2) wykaz jednostek organizacyjnych Miasta.
Co do zmiany statutu - zmian ustrojowych nie ma poza tymi wynikającymi z przepisów
w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o s.g.
Statut jest podzielony na dwie części, które z kolei dzielone są na rozdziały.
Część I – bez zmian, część II – z niewielkimi zmianami.
W cz. IV – uściślono kompetencje i zadania Przewodniczącego Rady Miasta;
w rozdziale 4 – Komisje Rady, § 28 odpowiada starym zapisom Regulaminu Komisji
Rewizyjnej,
§31 dotyczy obowiązków członków Komisji. W regulaminie Komisji Rewizyjnej
szczegółowo określone były obowiązki członków Komisji Rewizyjnej, które zostały
rozciągnięte na wszystkich członków Komisji.
Ilość komisji stałych pozostała bez zmian.
Rozbito czynności związane z zapraszaniem gości i zawiadamianiem o sesjach.

Czternastodniowy termin wysyłania zawiadomienia o sesji związanej z rozpatrywaniem
sprawozdania z wykonania budżetu zastąpiono terminem 7-mio dniowym, tj. będzie się to
odbywać na zasadach ogólnych.
Określono zakres osób wskazywanych jako uczestnicy sesji. Wpisano udział kierowników
jednostek organizacyjnych, dopisano przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych –
tu dokonano zmiany terminologii.
W § 54 doprecyzowano sprawę zmiany kolejności porządku obrad w trakcie sesji.
Wprowadzono i określono kompetencje Zastępcy Burmistrza Miasta – część V rozdział 3.
Dodatkowe poprawki dotyczą:
 herbu miasta – Miasto Mszana Dolna posługuje się herbem przyjętym w starym
statucie. Obecnie uchwalenie herbu Miasta obejmuje procedurę i wymaga uprzedniego
zaopiniowania ministra właściwego do spraw administracji publicznej i uzgodnienia
wzoru herbu z Komisją Heraldyczną.
 do kompetencji Przewodniczącego Rady dopisano: przyjmowanie i analiza
oświadczeń majątkowych radnych.
 dodano zapis o zamieszczaniu protokołów z obrad w BIP po przyjęciu ich przez Radę.
 w §92 w ust.2 – nastąpiła zmiana kompetencji Burmistrza w zakresie pracowników
samorządowych:
- w pkt 4, pkt 5 i pkt 6 dodano kompetencje Burmistrza wynikające z ustawy
o pracownikach samorządowych, tj: Burmistrz organizuje służbę przygotowawczą dla
pracowników zatrudnianych po raz pierwszy, ustala regulamin pracy oraz regulamin
wynagradzania pracowników Urzędu Miasta oraz określa maksymalne miesięczne
wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych.
 w §107 uściślono procedurę nadawania honorowego obywatelstwa poprzez określenie
kto może występować z takim wnioskiem, gdzie kieruje się wniosek i co powinien on
zawierać.
 określono zasady rozpatrywania skarg – tego nie było w Statucie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – zgłosił uwagi i zapytania
do projektu Statutu Miasta, które dotyczyły:
- § 21, pkt 6) – mówiącego o nadzorze prac Komisji przez Przewodniczącego Rady.
Wiceprzewodniczący Rady uważa, że powinien być zapis, że Przewodniczący Rady nie może
być członkiem Komisji. Powiedział: „skoro Przewodniczący ma nadzorować pracę Komisji,
a jest członkiem jakiejś Komisji, to wydaje mi się, że nie może tego zrobić dobrze, bo będzie
wywierał wpływ na jej działalność. Komisje powinny być neutralne i suwerenne.”
- § 45 – dot. Komisji Rewizyjnej, gdzie zapisano, że wyniki sowich działań Komisja
przedstawia Radzie w formie sprawozdań. Komisja ma zatwierdzony plan działania. Więc po
każdej kontroli powinna być informacja. Każda sesja zatem powinna zawierać stały punkt
programu, tj. : sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli.
W ustosunkowaniu p.K.Stożek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że po
każdym posiedzeniu jest sporządzany protokół i przedkładany Radzie, a niekoniecznie
Przewodniczący musi to uwzględniać w punkcie porządku obrad.
p.E.Sieja kontynuując zgłosił uwagi kolejno do zapisów:
- § 47 pkt 2) statutu, gdzie unormowano, że Przewodniczący Rady w swojej informacji
o pracach w okresie między sesjami, podaje wykaz korespondencji kierowanej do organów
Rady.

Jeśli to przyjmujemy to rozumiem, że Przewodniczący Rady na posiedzeniu informuje Radę
o korespondencji, która była kierowana do Rady Miasta czy do Komisji, czyli wnioski które
są rozpatrywane między sesjami przez Komisje albo od Burmistrza wnioski i że to również
powinien być stały punkt programu sesji.
Przewodniczący Rady Miasta – będą przedstawiane istotne sprawy, które są do informacji
Rady. Trudno informować, że przyszło jakiejś zaproszenie np. na szkolenie itp. Rozróżnijmy
sprawy istotne od mniej istotnych.
P.E.Sieja kontynuując zgłosił uwagi do:
- § 48 – dot. zawiadomienia o sesji i wysyłania materiałów na sesję, sugerując, by słowo
„oraz” zastąpić słowem „radnym załączyć projekty uchwał…”. Chodzi o to by nie wszyscy
powiadamiani o sesji otrzymywali projekty uchwał i inne niezbędne materiały. Projekty
uchwał otrzymują radni.
Przewodniczący Rady Miasta – ustosunkowując się do wcześniejszej uwagi p.E.Siei
dotyczącej nadzorowania prac Komisji powiedział: „Pan jest Przewodniczącym Komisji
Oświaty, ale czy ja Panu przeszkadzam w jakikolwiek sposób w pracach Komisji? Jestem
członkiem Komisji Budżetowej, ale czy ja przeszkadzam Przewodniczącemu Komisji
Budżetowej – P.Dziętło w Komisji? Nie widzę tu błędnego zapisu. Formalnie nadzoruję prace
Komisji. Chodzi tu o to żebym przypomniał, zgłosił potrzebę zwołania posiedzenia Komisji,
itp.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – nie chodzi o przeszkadzanie, chodzi o zapis.
p.M.Panek – radca prawny UM – jeśli chodzi o § 21 pkt 6) – to jest generalna zasada, że
Przewodniczący Rady nadzoruje prace Komisji. Ktoś musi prace Komisji nadzorować. Zapis
jest prawidłowy.
Ponadto jest zapis § 31 ust.2 – który mówi, że: „członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od
udziału w jej działaniach w sprawach, których może powstać podejrzenie o ich stronniczość
lub interesowność”. Czyli w przypadku konfliktu Przewodniczącego Rady
z Przewodniczącym Komisji, na etapie działania Komisji, to jest ten wyłączający zapis.
Co do kolejnej uwagi to - wyniki działań Komisji nie muszą być prezentowane na sesji.
Można ująć taki punkt co pewien czas.
Odnośnie § 47 i § 48 – zapisy były. Trzeba to rozumieć w sposób racjonalny.
Zapisy § 48 można zmienić (chodzi o katalog osób którym wysyła się materiały na sesję).
Na koniec p.M.Panek – wyjaśnił i przedstawił propozycję treści § 3 uchwały w sprawie
uchwalenia statutu Miasta w związku z tym, że tracą moc obowiązujące przepisy Statutu,
w którym był przyjęty herb Miasta. Chodzi o to, by do czasu uchwalenia herbu Miasta
zachować herb uchwalony w poprzednim Statucie. P.Panek zasugerował również możliwość
przesunięcia terminu wejścia w życie uchwalanego Statutu.
p.E.Sieja – zgłosił uwagi do §47 Statutu, zwracając się z zapytaniem – „jak to w praktyce ma
być realizowane, jeśli to uchwalimy? Zapis brzmi: Przewodniczący Rady zwraca się do
Przewodniczących Komisji i Burmistrza o wskazanie osób zaproszonych oraz spraw, które
powinny znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji.”
Mec. p.A.Piegza – sprawa jest jasna.
p.M.Panek – zapis jest potrzebny. Wskazuje on obowiązki Przewodniczącego Rady, a w jaki
sposób to zrobi to w jego gestii (czyli w każdej dowolnej dopuszczalnej formie).

Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/269/2009
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy- Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów
i wydatków.
Projekt uchwały omówiła Z-ca Skarbnika Miasta – p.J.Rusnak : zwiększa się budżet miasta po stronie
dochodów i wydatków o kwotę 195.969,90zł. w działach i rozdziałach zgodnie
z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały. Po stronie dochodów są to:
W dziale 400 – o 6.6000zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizn (wodociąg
ul.Spadochroniarzy).
W dziale 700 o 13.500 zł. zmniejsza się plan dochodów (wpływy z tyt.opłat parkingowych),
a zwiększa się plan o 3.500zł –z tyt.koncesji za badania i 10.0000zł.- darowizny (podłączenia do
kanalizacji).
W dziale 750 – zwiększa się dochody o 2.000zł.- dotacja ze Starostwa (porozumienie).
W dziale 852 – rozdziale 85214 – zwiększa się dochody o kwotę 3000zł.
W rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6971zł. – dofinansowanie dożywiania.
Zmiany po stronie wydatków :
W dziale 400 – 6.6000zł. zwiększenie wydatków z darowizn na budowę cz.linii wodociągowej przy
ul.Spadochroniarzy.
W dziale 600 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.600zł. – na remont ulic,
W dziale 700 – dotacja na budowę boiska sportowego Orlik
W dziale 801 – zmniejszenie o kwotę 18.100zł. – zmniejszenie zatrudnienia w ZEAS-ie.
W rozdziale 85219 zmniejszenie o 4.500zł.
W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 6971zł. – na dożywianie.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą Rady
Miasta.
Radny p.J.Bierowiec – chodzi o parkingi. Z jednego parkingu nie czerpiemy dochodów, bo tak Rada
uznała, ale pozostałe powinny przynosić dochody. Kwota 122.600zl. na drogi – jakie drogi będą
robione z tych pieniędzy i na co będą przeznaczone?
Burmistrz Miasta – z parkingu przy ul.Orkana są realizowane dochody. Przy Starowiejskiej – padła
koncepcja płatnego parkingu, teraz jest ogólnodostępny. I trzeba zmniejszyć zaplanowane z tego
tyt.dochody.
Parking ul.Starowiejska –przy Tesco – jest przygotowany projekt organizacyjny ruchu .W m-cu lipcu
opłaty będą pobierane.
Jeśli chodzi o drogi – przy każdych robotach sporządza się protokół robót dodatkowych ta kwota w
budżecie jest planowana na wykonanie robót dodatkowych.
Bierowiec – jeśli jest określona kwota tzn. że robota jest znana. Jakie te dodatkowe roboty na
ul.Ogrodowej i ul.Marka.
Burmistrz Miasta – inwestycja jeszcze nie jest zakończona i nie ma zrobionego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/270/2009
w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego
własność Gminy - Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – czyta uzasadnienie projektu uchwały
Radny Rady Miasta – p. Wacław Wacławik – czy nie ma niezgodności z prawem jeśli umowa
trwa już 6 lat, jeśli ustawa przewiduje 3 letni okres?
Pracownik Urzędu Miasta – p. Celina Michałek – nie, jest to zgodne z prawem
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Józef
Bierowiec – Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/271/2009 w
sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy – Miasta
Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych w
budynku TBS przy ul. Starowiejskiej 89c.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – czyta uzasadnienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Józef
Bierowiec – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały do 2011 r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/272/2009 w
sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych w budynku TBS przy ul.
Starowiejskiej 89c.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta odpowiada na interpelacje i zapytania radnych:
 do „Dni Mszany” piasek na boisku do piłki siatkowej będzie. Plażówka jak co roku
odbędzie się przy ul. Starowiejskiej.


stawka za śmieci – proszę pisać i pytać się pana Romana Duchnika, ponieważ on taką
wiedzę posiada. Mogę odpowiadać na pytania o stawki jakie ustala Miasto Mszana
Dolna,
a stawki za ścieki są sprawą ZGDGRiK.



ziemia na boisko przy ul. Słomka – ziemi nie chcą małżonki osób kopiących piłkę na
tym boisku, ponieważ boisko to służy nie tylko do spotkań sportowych. Według
kobiet, które były u mnie tam jest pijaństwo. Na razie na terenie Zespołu Szkół

Miejskich Nr 1 nie są prowadzone prace wykopaliskowe, jeśli tylko się zaczną
skieruję ziemię na ul. Słomka.


ul. Leśna – chodniki – najbardziej zorientowani tą tematyką są radni tej ulicy.
Chodnika na ul. Leśnej nie ma i nie ma także środków, by go zrobić. Środki finansowe
potrzebne do wykonania na ul. Leśnej chodnika to min. 100 000 zł.
 os. Śmieszki – PKP – jest problem z wiaduktem, pomocny w tym temacie był p.
Radny Grzegorz Wójcik, dzięki pomocy którego udało się sprawą zająć pana
Dyrektora Gila. Aktualnie oczekuję wizyty pana Zębola. PKP jest jak najdalsze
ponoszenia kosztów związanych ze zmianą wiaduktu. Powiadomię radnego p.
Grzegorza Wójcika oraz
p. Roberta Rataja o spotkaniu z PKP. Sprawa jest
bardzo poważna i bardzo kosztowa.
 środki powodziowe są przyznawane w oparciu o ustawę z dnia18 kwietnia 2002 r. o
stanie klęski żywiołowej – Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 62 poz. 558 . Promesy
wręczane są przez urzędników MSWiA. Na podstawie promesy my partycypujemy w
kosztach.
 komisja do szacowanie szkół - tak – komisja jest powoływana – zawsze w niej
uczestniczę ja, p. Michał Baran, 1 ze Strażników Miejskich oraz osoba z inwestycji p.
Marcin Długosz, a także pan Dyrektor ZGK – Stanisław Malec
 Nie może być radny w komisji do szacowania szkód, ponieważ nie jest pracownikiem
samorządu – nie było to praktykowane i nie będzie. Szacowanie szkód trwa ok. 30 dni
a 2 dni fotografowanie miejsc, pomiary dróg. Straty powodziowe to nie to samo co
życzenia. Nowy Sącz przyjeżdża i ocenia czy wpisaliśmy drogi, które naprawę uległy
szkodzie przy powodzi.
 kto decyduje o środkach? – ja jako Burmistrz Miasta biorę odpowiedzialność za
środki, które idą z dotacji
 w numerze grudniowym z 2008 r. „Pod Lubogoszczą” była plansza ile w danym roku
dostaliśmy dotacji i ile km dróg za te pieniądze udało się nam zrobić
2007 r. – to 16 inwestycji – kwota dotacji – 2 100 000
2008 r. – to 11 ulic – kwota dotacji – 980 000
 Skanalizowano 5 osiedli na ul. Słomka – os. Marszałki, Mrózki, Śmieszki, Majdówka
Droga na os. Aksamity,
Droga na os. Majdówka
Wodociąg na os. Aksamity
Droga do os. Bodziochy – powinna być zakwalifikowana do środków rolniczych – pójdzie
jednak ze środków powodziowych
 straty powodziowe do 5 lat wstecz można robić. Dużo strat powodziowych na ul.
Słomka było, ale w większości tych dróg jest adnotacja – droga do pól, droga do lasu.
Ja nie realizuję pana programu wyborczego. Szukałem na siłę dróg, które miałem
zrobić ze środków powodziowych, ale warunkiem było by prowadziły do domostw.
 droga na os. Marszałki – panie Radny Robercie będziemy rozmawiać, gdy zostanie
ogłoszony stan klęski żywiołowej
 straty muszą mieć 5 % wartości gminy – po gradadobiciu z 11 maja nie udało mi się
zebrać aż takiej kwoty strat
Radny p. Józef Bierowiec – nie wszystkie drogi są we władaniu miasta a to ogranicza
możliwość dotacji
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – na terenie nie uregulowanym prawnie nie możemy
pomóc










remont ul. Spadochroniarzy – nie ma ani grosza, na remont oraz odbudowę. Brak
odwodnienia na ul. Spadochroniarzy.
ul. Jarzębinowa – nie jest przewidziana do asfaltowania – wyłożymy na niej kostkę
betonową i wykonamy obniżenie drogi do ul. Kopernika. Koszt kostki porównywalny
z kosztem wylania asfaltu.
ławki na ul. Spadochroniarzy – jeśli zostanie pieniędzy kupimy ławki, jeśli będzie taka
sytuacja
24 czerwca i 25 czerwca – wielkogabarytowe śmieci zostały wywiezione. Niestety
oprócz miasta swoje śmieci wywieźli również mieszkańcy okolicznych wsi takich jak
Łostówka czy Mszana Górna
ul. Matejki – p. Olesiak – przedawniona sprawa. Zrobimy jej zjazd 5.5 m. Asfalt
będzie dolany do samych torów. Chodnik – lewa strona – do Ośrodka Zdrowia.
rewitalizacja – praca bardzo intensywna – do 15 lipca musimy złożyć komplet
dokumentów na wszystkie 4 projekty

Przewodniczący dziękuje za przedstawienie odpowiedzi.
Ad. 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący czyta rezolucję Powiatu Limanowskiego dot. Gorczańskich Wód
Termalnych –Powiat Limanowski prosi w niej o dokapitalizowanie spółki przez Miasto
Mszana Dolna oraz Gminę Mszana Dolna.
Radny Rady Powiatu Limanowskiego p. Stanisław Potaczek – Rada Powiatu jednogłośnie
przyjęła treść rezolucji. W obecnym roku, by mogły ruszyć prace w Gorczańskich Wodach
Termalnych potrzeba 2 milionów złotych. Do tej kwoty brakuje spółce jeszcze 800 000 zł.
Działka GWT należy do Skarbu Państwa, w momencie przekazania jej przez Starostę spółce
ta będzie musiała zapłacić podatek za nią. Dodatkowo spółka planuje zrobić odwierty
badawcze. Koszt obu inwestycji to ok. 4 500 000 zł. Prośba Powiatu jest taka, by samorządy
Miasta Mszana Dolna i Gminy Mszana Dolna jeszcze w tym roku dokapitalizowały spółkę
Gorczańskich Wód Termalnych.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – w rezolucji są jasno sprecyzowane kwoty i
oczekiwania. Nie wiem skąd takie kwoty się wzięły. Nie dysponujemy żadnym dokumentem,
z którego wynikałoby ile warta jest działka. Jeśli się ma budżet wysokości 100 mln. zł. nie ma
wtedy problemu, by podejmować takie rezolucje. Miasto Mszana Dolna dysponuje 5-krotnie
mniejszym budżetem i taka kwota przewyższa nasze możliwości. Początkiem GWT było
zawiązanie przez 4 gminy porozumieniem co do kwoty wkładu wysokości po 17,500 zł. Już
wtedy Miasto Mszana Dolna mówiło, że jeśli przyjdą dodatkowe wydatki wycofamy się.
Powiat Limanowski jako właściciel działki mający duży budżet może inwestować w spółkę,
podobnie jak Gmina Niedźwiedź, ponieważ istnienie spółki jest dla niej priorytetem. Miasta
Mszana Dolna nie stać na taki wydatek.
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – sfinansowanie odwiertów można powierzyć
inwestorowi strategicznemu jeśli się go pozyska– to jest jedna z propozycji. Starosta
Limanowski dokapitalizowując spółkę kwotą miliona złotych oraz Wójt Gminy Niedźwiedź,
którego wkład wynosi 200 tys. zł. mają większość udziałów w spółce, co za tym idzie mają w
niej decydujący głos. Miasta Mszana Dolna nie stać na dzień dzisiejszy na taki wydatek.

Radny Rady Miasta – p. Stanisław Dziętło – dla Gorczańskich Wód Termalnych najlepszą
drogą będzie zawiązanie partnerstwa publiczno-prawnego.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – Mszana Dolna nie posiada środków
finansowych na dokapitalizowanie spółki, jeśli spółka GWT zacznie przynosić zyski to i tak
samorząd nie będzie mógł z tego korzystać
Radny Rady Miasta – p. Józef Bierowiec – najlepszy inwestor dla GWT to inwestor prywatny
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – czyta pismo od Pani Barbary Janik
w sprawie otrzymania przez KS „TURBACZ” krzesełek demontowanych z trybun TS
„WISŁA”. Przewodniczący informuje także o skierowanym do Pani Barbary Janik liście z
podziękowaniem od Rady Miasta za otrzymane krzesełka.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – 1 500 krzesełek otrzymał KS „TURBACZ”. Czy
Rada Miasta występowała do Prezydenta Miasta Krakowa p. Jacka Majchrowskiego z prośbą
o nie? Czy Pani Barbara Janik zabroniła powiadamiać Burmistrza Miasta Mszana Dolna o
otrzymaniu ich? Ja starałem się o otrzymanie tych krzesełek od 29 lipca 2008 r., kiedy to do
Prezydenta Majchrowskiego wpłynęła moja prośba w tej sprawie. Prezes KS „TURBACZ” p.
Szczypka poinformował mnie, że otrzymał zakaz powiadamiania mnie o pozytywnym
rozpatrzeniu prośby dotyczącej krzesełek.
Ad. 12. Wolne wnioski
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Józef
Bierowiec – 15 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji, na którym Komisja wydała
negatywną opinię w sprawie działki 4316/6 przy ul. Starowiejskiej (rozbudowa istniejącego
placu PKS). Opinia negatywna została podjęta, gdyż Komisja nie otrzymała projektu dworca.
18 czerwca wpłynęło do mnie pismo pana Cichórza, który prosi o zmianę stanowiska
Komisji. Jak wygląda sprawa sprzedaży tej działki?
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – przedstawił projekty zamiany terenów z
panem Cichórzem. Do 15 lipca musimy uzyskać zgodę na działki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Józef
Bierowiec – mamy tam wystarczającą ilość terenu, możemy sami działać. Nikt nam nie da
gwarancji, że po sprzedaniu gruntów będzie dalej istnieć Dworzec PKS.
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – uzyskamy gwarancję co do Dworca PKS
dzięki podpisani aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – nowy dworzec ma powstać jeszcze w tym roku
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Józef
Bierowiec – możemy mu wydzierżawić teren pod parkin. Nie musimy go sprzedawać.
Pracownik Urzędu Miasta – p. Celina Michałek – teren o którym mówimy to ok. 4 ar
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – pan Cichórz nie ukrywa, że chce, by
Dworzec autobusowy dalej istniał.

Radny Rady Miasta – p. Stanisław Dziętło – dziękuję bardzo za remont Gronoszowej
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – 19 czerwca na zakończenie roku
szkolnego zostało przyznane ok. 170 dyplomów za godne reprezentowanie miasta i szkoły.
Laureaci różnych konkursów i zawodów sportowych, którzy zajęli miejsca od I do III w skali
powiatu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Miasto Mszana Dolna.
Ad. 12. Zamknięcie obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Władysław Żądło zamknął
obrady XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miasta: W.Żądło

