Protokół Nr XLV/09
z XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
14 września 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 w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 16.40.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p. Adam Malec, p.Radosław Radomski.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna V kadencji (2006-2010)
otworzył p.Władysław Żądło – Przewodniczący Rady Miasta, stwierdzając jednocześnie
quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych, zgodnie z listą obecności.
Ustawowy skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Następnie Przewodniczący obrad, powitał radnych oraz zaproszonych gości, po czym
przedstawił porządek obrad jak w zawiadomieniu o zwołaniu XLV zwyczajnej sesji Rady
Miasta, stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował o złożonym przez Burmistrza
Miasta wniosku o wprowadzenie do porządku obrad niniejszej sesji projektu uchwały
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania umowy cywilnoprawnej z
trenerem środowiskowym w ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
proponując umieszczenie sprawy w porządku obrad po pkt 13.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o przesunięcie pkt-u 13, to jest: „Podjęcie uchwały
w sprawie uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie pn. „Bezpieczna zbiórka i
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z obszaru Gmin: Mszana
Dolna, Miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna oraz Dobra” w miejsce pkt-u 5, po
czym zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek obrad
z proponowanymi zmianami.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad oraz jego zmian,
co stanowiło pkt 1 porządku obrad, porządek sesji obejmował:
2. Przyjęcie protokołów nr XLI/09, XLII/09, XLIII/09 i XLIV/09 z posiedzeń Rady
Miasta Mszana Dolna.

3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie pn.
„Bezpieczna zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest z obszaru Gmin: Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba
Wyżna oraz Dobra”.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna nt. kanalizacji Raba Niżna – Mszana Dolna
ul.Zakopiańska.
8. Informacja Skarbnika Miasta o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna
za okres I półrocza 2009r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
10. Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009
po stronie dochodów i wydatków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości
położonych w Mszanie Dolnej przy ul.Starowiejskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych w budynku
Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul.Starowiejskiej 2.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania
umowy cywilnoprawnej z trenerem środowiskowym w ramach realizacji programu
„Moje boisko orlik 2012”
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołów nr nr XLI/09, XLII/09, XLIII/09 i XLIV/09 z posiedzeń
Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XLI/09, XLII/09, XLIII/09
i XLIV/09 z posiedzeń Rady Miasta zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołów.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przyjęła protokoły nr
XLI/09, XLII/09, XLIII/09 i XLIV/09 z posiedzeń Rady Miasta.
►Wynik głosowania za przyjęciem protokołu nr XLI/09: „za” – 12 głosów, „przeciw” -0,
„wstrzymało się” – 1.
►Wynik głosowania za przyjęciem protokołu nr XLII/09: „za” - 13 głosów, „przeciw” -0,
„wstrzymało się” – 0.
►Wynik głosowania za przyjęciem protokołu nr XLIII/09: „za” - 12 głosów, „przeciw” -0,
„wstrzymało się” – 1.
►Wynik głosowania za przyjęciem protokołu nr XLIV/09: „za” - 10 głosów, „przeciw” -0,
„wstrzymało się” – 3.

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:
► trwa budowa hali sportowej przy ZSM nr 1. Stan budowy: wybudowane są trzy ściany
boczne, trwa budowa czwartej ściany od ul.Konopnickiej i zaplecza od ul.Tolińskiego.
Budowa odbywa się zgodnie z harmonogramem i po uwzględnieniu uwag do projektu
budowy hali.
► budowa Orlika – położono ostatnią warstwę, zainstalowano oświetlenie, obecnie trwają
prace instalacyjne wewnątrz budynku. Burmistrz Miasta odniósł się także do kwestii
głosów o zniszczeniu boiska trawiastego przy ul.Marka podczas budowy Orlika.
Zapewnił, że jest wytyczone nowe boisko pełnowymiarowe o wielkości 70m x 100m. –
czyli o wiele większe niż to co było. Boisko położone jest prostopadle do ulicy Marka. Na
jesieni rozpocznie się plantowanie boiska.
► trwają prace wewnątrz budynku socjalnego. Są już zainstalowane urządzenia c.o. , woda,
kanalizacja. Prace idą zgodnie z terminem.
► remontowane są trzy drogi w ramach powodziówek. Pierwsza to ulica Smrekowa – 160 m
od ul.Matejki w stronę ul.Leśnej (prostopadle do linii kolejowej (torów)).
Kolejna to ulica Zarabie – boczna i droga do os.Bodziochy (ulica Słomka).
► trwają prace przy budowie ulicy Jarzębinowej – Wykonawca – Firma Bruk-Bet
rozpoczyna układanie kostki betonowej na tej ulicy. Ze względu na b.ciasną zabudowę i
brak możliwości przejazdu rozścielacza przyjęto technologię wyłożenia nawierzchni ulicy
kostką betonową. Koszt budowy wynosi ok. 65tys.zł.
► po zakończeniu tego zadania Firma będzie dokańczać budowę chodnika przy
ul.Zakopiańskiej w stronę ul.Zarabie. (zadanie wspólne z Powiatem 50/50).
► trwa budowa linii wodociągowej przy ul.Sopadochroniarzy.
► schetynówka: przygotowany jest protokół odbioru.
► rozpoczęto remont Remizy OSP (sale na górze) – Wykonawca p.Cz.Stożek. Trwają prace
remontowe. Zakres robót obejmuje: wymianę kaloryferów, okien i sufitu, który będzie
podniesiony, wymianę posadzki.
► dokonano zakupu minikoparki dla ZGK.
► odnowiono mogiłę żydowską na ul.Ogrodowej przy pomocy finansowej Wojewody.
► wizyta rodzin żydowskich z Izraela i USA
► odświeżenie (malowanie) pomnika w parku.
► sprzedaż budynku byłego Internatu – nabywca BS; 21.09.br. – akt notarialny.
► sprzedaże gruntów:
→ 1) dz. przy ul.Krakowskiej
→ 2) dz. przy ul.Słowackiego
→ 3) dz. os.Ścibory
→ 4) dz. ul.Orkana
► sprzedaż mieszkań w blokach na ul.Jana Pawła II (1 akt notarialny podpisany, 10 zostało
do podpisu w październiku).
► odbyło się Zgromadzenie Wspólników GWT. Decyzją Rady Powiatu Limanowskiego
Starosta Limanowski uroczyście wręczył dokument o przekazaniu na rzecz Spółki GWT
kwoty 1 mln.zł. Nastąpiło również przekazanie od Skarbu Państwa reprezentowanego
przez Wojewodę areału działki na rzecz Spółki GWT. Ta decyzja umożliwia wystąpienie
o uzyskanie koncesji na eksploatację i wydobycie wody.
► projekt łatwiejszy strat – pakiet działań edukacyjnych dla gimnazjalistów. Na ten cel
przyznano kwotę 502.000,00zł łącznie dla obydwu gimnazjów do realizacji do 2011 roku.
Program ten nie wymaga udziału środków własnych.

► w Tarnowie w sierpniu odbyło się spotkanie z Wojewodą podczas którego poruszono
sprawy: głównie oświaty i „schetynówek”. Przy temacie „schetynówek”, Burmistrz
oświadczył, że „mamy już kompletną dokumentację na ul.Starowiejską.” Termin
składania wniosków w ramach „schetynówki” to koniec września br.
► spotkanie z Zarządem PTL. Tematem spotkania była pomoc w zagospodarowaniu miejsca
na zbiory.
► udało się zrobić boisko do piłki siatkowej na Słomce (prace zobrazowano i przedstawiono
radnym na sesji w formie slajdów).
► opłaty planistyczne: opłaty są obowiązkowe. Od wartości darowanych czy też
sprzedawanych działek Rada ustaliła małą stawkę – 10%. Są Miasta, gdzie opłaty
planistyczne są w granicach 70-80% wartości działki. Ludzie odwołują się od decyzji do
SKO twierdząc, że są one niezasadne. Odwołania zostały wysłane do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, które nie potrafi sobie z tym poradzić. Odwołania „siedziały”
w SKO bardzo długi okres (2 lata) bez odpowiedzi – w związku z tym skierowano
wniosek do prokuratury na bezczynność SKO. W konsekwencji SKO podjęło działanie
i zwróciło 2 -3 decyzje zalecając wszczęcie procedury od początku; czyli będziemy robić
dokładnie to samo. Nie wiadomo jak się to skończy. SKO powinno podjąć jednoznaczną
decyzję.
Dochody z tytułu opłat planistycznych zostały zaplanowane w budżecie, a poprzez brak
decyzji SKO pieniądze nie spływają. Burmistrz zwrócił się o przyjęcie wniosku
formalnego w sprawie podjęcia kroków celem wyegzekwowania opłat.
Treść wniosku formalnego: „wniosek o przegłosowanie upoważnienia do
przedsięwzięcia wszystkich kroków w celu wyegzekwowania opłat”.
Rada Miasta poprzez aklamację przyjęła wniosek formalny Burmistrza Miasta w sprawie j.w.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi Miasta za przedstawienie informacji.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje zgłosili:
Radny p.R.Rataj – pierwsza sprawa dotyczy przystanku na ul.Słomka. Z uzyskanych przeze
mnie informacji wynika, że do końca tego roku ma być sfinalizowana zamiana działek
pomiędzy p.Guzara a Miastem. Czy zatem będą kontynuowane rozmowy z GDDKiA
w celu wykonania zatoczki autobusowej na terenie wymienianych działek?
2) czy zgłoszono udział ZSM nr 1 w programie: „Owoc w szkole..”. Kolejno to:
3) wniosek o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do os.Marszałki przy ul.Słomka.
Radny odczytał pismo w tej sprawie. Zwrócił się również z prośbą do Burmistrza Miasta
o przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami tego osiedla.
4) prośba o wizję lokalną i remont mostu na os.Rataje – lub podjęcie innych działań
zabezpieczających most przed niszczeniem (pękaniem).
5) wniosek o wykonanie remontu na drodze do os.Krystusy przy ul.Słomka – prośba
o spotkanie z mieszkańcami.
6) jak wygląda procedura zmiany przeznaczenia działek na budowlane w Mieście, gdzie
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Radny prosił również
o informacje: ile podań wpłynęło w sprawie zmiany przeznaczenia terenu od 2006r. do
chwili obecnej, ile z tych podań rozpatrzono pozytywnie. Czy w przypadku nie

rozpatrzenia wniosku lub upływu terminu rozpatrzenia poinformowano o tym Stronę
(Wnioskodawcę)?
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem: „co z ulicą Tolińskiego skoro nie ma
funduszy na całkowity jej remont”?
Radny zwrócił się również o patrolowanie okolic Tesco i dworca PKS, gdzie występuje
całkowita dewastacja tego terenu przez młodzież (połamane znaki, rozbita gablota,
powywracane kosze, itd.).
Radny p.W.Wacławik – ulica Kolbego służy jako tor do szybkiej jazdy motocykli,
szczególnie wieczorem. Radny prosił o częstsze patrole, żeby to ukrócić i zmniejszyć hałas.
Radny p.G.Wójcik – w związku z planowaną budową linii wysokiego napięcia na ul.Leśnej
mieszkańcy są zaniepokojeni, są gotowi zrezygnować z odszkodowań, ale żeby była wersja
kablowa. Mieszkańcy proszą również o spotkanie w tej sprawie. Czy są jakieś szanse na
uwzględnienie prośby mieszkańców?
Radny prosił również o załatanie dziur na ul.Leśnej na odcinku od Rynku do Przedszkola.
Radny p.R.Potaczek – zwrócił się z zapytaniem o najbliższy termin kontynuacji budowy
chodnika i oświetlenia na ulicy Krakowskiej i Zakopiańskiej.
Radna p.A.Orzeł - zgłosiła dwie sprawy:
1) schody z Kościoła do ulicy Słonecznej. Jeżeli nie remont schodów to przynajmniej trzeba
zabezpieczyć skarpę, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, które chodzą tamtędy do
szkoły.
2) Kto odpowiada za porządek na schodach prowadzących ze Szkoły nr 2 w stronę
Pensjonatu Janda. – tam jest jedno wielkie śmietnisko. Radna prosiła o posprzątanie
terenu.
Radny p.J.Bierowiec – zgłosił następujące interpelacje:
1) na Komisji była sprawa terenu pod oczyszczalnię i był wniosek Komisji
o oddaniu Miastu niepotrzebnego i niewykorzystanego terenu.
2) o wykonanie kanalizacji na ul.Słomka – dolna część. Część mieszkańców dokonała
już wpłat.
3) prośba o wybranie osadu z burzówki. Nie zostało to wykonane po wcześniejszym
zgłoszeniu (prośbie).
Radna p.A.Franczak – zwróciła się o dokończenie czyszczenia boków ulicy Spadochroniarzy
do końca (do mostu za Orlenem), jak również o załatanie dziur na ul.Spadochroniarzy
i wykonanie kanalizacji w przyszłości.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – czy są planowane zmiany punktowe w planie
zagospodarowania miasta? Jest kilka tych wniosków i czy to będzie możliwe do
zrealizowania czy nie?

Ad. 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Brak.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie pn.
„Bezpieczna
zbiórka
i
unieszkodliwianie
odpadów
niebezpiecznych
zawierających azbest z obszaru Gmin: Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna,
Niedźwiedź, Raba Wyżna oraz Dobra”.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta, który wyjaśnił, że
program dotyczy partycypacji w usuwaniu azbestu. Miasto prefinansuje w całości zadanie, po
czym następuje zwrot kosztów w wysokości 85% z MRPO. 15% kosztów kwalifikowanych
programu przypada do sfinansowania na Gminę (ogólnie na realizację programu w latach
2009-2011 zakłada się kwotę 24.660,00zł. ).
Na terenie Miasta sukcesywnie jest wymieniane pokrycie i usuwany azbest. Zgłosiliśmy 20
dachów na okres 2 lat – tyle jesteśmy w stanie wywieźć.
Radny p.J.Bierowiec – to jest sam wywóz?
Z-ca Burmistrza Miasta – to wywóz i utylizacja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - p.E.Sieja – co zmienia ten projekt w zasadach
dotychczas stosowanych? Na czym polega ten projekt?
Z-ca Burmistrza Miasta – tu otrzymujemy zwrot 85% kosztów.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLV/280/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania porozumienia
w projekcie pn. „Bezpieczna zbiórka i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z obszaru Gmin: Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź
Raba Wyżna oraz Dobra”.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna nt.kanalizacji Raba Niżna – Mszana
Dolna ul.Zakopiańska.
Informację przedstawiła p.K.Szybiak – inspektor ds.inwestycji w Urzędzie Gminy Mszana
Dolna wyjaśniając, że na podstawie uchwały Rady Gminy i Rady Miasta o wspólnym
realizowaniu projektu budowy kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Raba Niżna z kanalizacją
w Mszanie Dolnej przygotowano projekt porozumienia, który został przedłożony władzom
Miasta celem naniesienia poprawek, uwag. Sprawa dotyczy wykonania wspólnie projektu
budowy kanalizacji, a później jej realizacji. Nie przechodząc przez Miasto, Gmina nie jest
w stanie tego zadania wykonać.
Z początkiem września porozumienie zostało zwrócone.
.
W dalszej części dyskusji głos zabrał Burmistrz Miasta, który zwrócił uwagę na to, że takie
wspólne przedsięwzięcia dla obu Gmin powinny mieć rangę. Za projektem wspólnej
kanalizacji idą nie małe środki finansowe. Powinny być określone koszty tego
przedsięwzięcia – przynajmniej przybliżone. Nie znamy tego kosztu, a to wymaga
zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Trzeba to jasno ustalić i mieć jakąś
wycenę.

W uzupełnieniu Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin – dodała: Burmistrz Miasta może zaciągać
zobowiązania na dany rok do wielkości ustalonej w uchwale budżetowej. Natomiast wszelkie
inne zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy wymagają upoważnienia Rady.
Zobowiązanie musi być wycenione, a takich ustaleń nie ma i nie zostało podpisane
porozumienie, jak również nie został przedłożony Radzie projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania.
Radny p.R.Rataj – ile gospodarstw byłoby podłączonych z terenu miasta?
Radny p.K.Stożek – ok. 150-200 (ul.Stawowa i ul.Zakopiańska).
Natomiast wg informacji p.K.Szybiak (Urząd Gminy Mszana Dolna) w Rabie Niżnej do
podłączenia jest 200 gospodarstw.
Radny p.S.Dziętło – Prezes Duchnik tworzy Program Spójności, z którego miała być
finansowana budowa kanalizacji.
p.K.Szybiak (Urząd Gminy Mszana Dolna) – ten zakres nie wchodzi do tego projektu. Co do
kosztów to na tym etapie trudno je oszacować, to będzie wynikało z kosztorysu po wykonaniu
projektu. Projekt powinien zamknąć się kwotą maksimum 300tys.zł. (przy założeniu obecnej
stawki 14tys. na każdy km.).
Przewodniczący Rady – potwierdził, że teraz trudno będzie dokładnie oszacować koszty, ale
po przetargu można spisać aneks.
Burmistrz Miasta oświadczył natomiast, że po raz pierwszy słyszy informację o kosztach –
kwocie projektu.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem: „czy są jeszcze
pytania”?
Pytań nie zgłoszono i na tym zakończono niniejszy punkt porządku sesji.
Ad. 8. Informacja Skarbnika Miasta o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mszana
Dolna za okres I półrocza 2009r.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – odczytała pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za
I półrocze 2009r.
RIO wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.
W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej głos zabrał p.S.Dziętło – Przewodniczący
Komisji, który powiedział, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta w I półroczu 2009r. i wyraziła pozytywną opinię i ocenę w tej sprawie.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za I półrocze 2009r. stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Projekt uchwały przedstawiła p.A.Dudzik – Kierownik ZEAS wyjaśniając, że zmiana dot.
tylko wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych, tj. kwoty o 30zł. większej w tej
pozycji. Potrzeba zmiany wynikła z błędu drukarskiego. Pozostałe zmiany mają charakter
porządkujący numerację tabel.

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLV/281/2009
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.10. Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009r.
Zgodnie z załączonym uzasadnieniem do projektu uchwały, odczytanym przez
Przewodniczącego Rady Miasta, zmiana GPPiRPA polega na rozdysponowaniu kwoty
10.000zł. zaplanowanej na utworzenie chóru dla dorosłych w ramach działań Miejskiego
Ośrodka Kultury. W związku z tym, że zadanie to nie będzie realizowane kwotę dzieli się
z przeznaczeniem na :
1) biblioterapię - 6.000,00zł. (dla Biblioteki Miejskiej),
2) działania związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego osób
uzależnionych (badania biegłych, opłaty sądowe) - kwotę 3.000,00zł.
3) kwotę 1.000,00zł. przenosi się do rezerwy, która tym samym zmienia się z kwoty
13.322zł. na kwotę 14.322zł.
Radny p.K.Stożek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – nadmienił, że Komisja
przeprowadziła kontrolę w Bibliotece Miejskiej, m.in. w zakresie realizacji Programu
-protokół jest do zapoznania.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLV/282/2009
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Miasta Mszana Dolna na rok
2009 po stronie dochodów i wydatków.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin – zwiększa się budżet miasta po
stronie dochodów i wydatków o kwotę 185.940,00 zł. w działach i rozdziałach zgodnie
z załącznikami nr 1 i nr 2 do projektu uchwały.
Załącznik nr 3 to wydatki majątkowe budżetu miasta na rok 2009.
Zwiększa się wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne):
→ w dziale 400 rozdziale 40002 na budowę wodociągu przy ul.Spadochroniarzy (8.800,00zł.)
→ w dziale 600 rozdziale 60014 na budowę chodnika przy ul.Zarabie (środki z Powiatu
50/50),
→ w dziale 900 rozdziale 90001 na budowę części kanalizacji przy ul.Słomka (3.700zł. –
darowizny mieszkańców) oraz
→ przesuwamy z Orlika kwotę 80.000,00zł na odśnieżanie.
Załącznik nr 4 to prognoza długu publicznego.

W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej głos zabrał p.S.Dziętło, który przedstawił
opinię Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwiększenia
budżetu miasta na rok 2009.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLV/283/2009
w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości
położonych w Mszanie Dolnej przy ul.Starowiejskiej.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały z wnioskiem o dokonanie zamiany części działki

9982 będącej w wieczystym użytkowaniu Spółki Jawnej DOBR-MIĘS na część działki
4316/6 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna - wystąpił reprezentujący Spółkę Pan
S.Cichórz w związku z przebudową dworca autobusowego i potrzebą wykorzystania dla tych
celów część działki 4316/6 będącej obecnie własnością Miasta Mszana Dolna.
Część działki byłaby wykorzystywana jako plac postojowy dla autobusów, a część służyłaby
jako wjazd dla autobusów (wg załączonej do wniosku kopii planu zagospodarowania
planowanej przebudowy dworca autobusowego).
Proponowana zamiana nie koliduje z ustaleniami projektu rewitalizacji bazy gospodarki
komunalnej.
W imieniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej głos zabrał Radny
p.Józef Bierowiec (przewodniczący Komisji), który przedstawił opinię Komisji w sprawie
zamiany nieruchomości przy ul.Starowiejskiej.
Komisja wyraziła pozytywną opinię. Za różnicę w areale będzie dopłata po wycenie
rzeczoznawcy.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący obrad zwrócił uwagę na potrzebę dokonania podziału
działki, po czym przystąpił do odczytania projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały z zapytaniem wystąpił Radny p.J.Bierowiec – zwracając
uwagę na formę własności zamienianych nieruchomości twierdząc, że prawo własności
zamieniamy na prawo wieczystego użytkowania.
Wobec niejasności wyjaśnienia udzielił p.M.Panek – radca prawny UM.- przedstawiając, że
prawo własności będzie wyceniane jak własność, a prawo użytkowania jak prawo
użytkowania wieczystego. Do różnicy wartości zamienianych nieruchomości zostanie
zastosowana dopłata. Miasto będzie użytkownikiem wieczystym nieruchomości, która będzie
stanowiła własność Skarbu Państwa. Docelowo trzeba będzie przejąć nieruchomość na
własność.
Radna p.Irena Łacna – czy w uchwale nie trzeba zapisać i zastrzec, że odstępujemy to pod
dworzec, żeby była gwarancja.?
P.M.Panek – zapis ten niewiele daje, a umieszczenie takiego zapisu warunkuje uregulowanie
tego co się stanie jeśli tego nie zrobi.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za” 0-„przeciw” i 1 – „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr XLV/284/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych
w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul.Starowiejskiej 2.
Zgodnie z załączonym do projektu uchwały uzasadnieniem, które odczytał Przewodniczący
obrad, pismem z dnia 16.08.2009r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej wystąpił do
Burmistrza Miasta Mszana Dolna z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przedłużenie
obecnych umów najmu trzech lokali użytkowych w budynku przy ul.Starowiejskiej 2.
Dotychczasowe umowy najmu kończą się z dniem 01.09.2009r. a najemcy wystąpili
o ich dalsze bezprzetargowe przedłużenie o kolejne 10 lat.
Na podstawie umowy użyczenia nieruchomości w 2005 roku budynek przy ulicy
Starowiejskiej został oddany w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Zakładu Gospodarki
Komunalnej.
Zgodnie z treścią § 4 w/w umowy – biorący w użyczenie może wynajmować część
przedmiotu użyczenia na rzecz osób trzecich prowadzących działalność gospodarczą.
W imieniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej głos zabrał
p.J.Bierowiec, który przedstawił opinię Komisji w sprawie przedłużenia umów najmu lokali
użytkowych w budynku ZGK przy ul.Starowiejskiej 2.
Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłużenia umów pod warunkiem
pozytywnej opinii prawnej.
P.J.Bierowiec - jeśli prawo dopuszcza przedłużenie, to Komisja nie widzi przeszkód.
Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLV/285/2009 w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych w budynku Zakładu
Gospodarki Komunalnej przy ulicy Starowiejskiej 2.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania
umowy cywilnoprawnej z trenerem środowiskowym w ramach realizacji
programu „Moje boisko – Orlik 2012”
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – informując, że
w związku z realizacją projektu budowy Orlika i dofinansowaniem inwestycji z budżetu
państwa, warunkiem otrzymania dotacji na to zadanie jest zatrudnienie trenera
środowiskowego w okresie nie krótszym niż 10 lat.
Założyliśmy wielkość zobowiązania po 30tys.zł. na 10 lat a w roku 2009 – 2tys.zł.
Za cały okres 2009-2019 koszty wyniosłyby 302.000,00zł.

Po krótkiej dyskusji co do zadań trenera, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLV/286/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podpisania umowy
cywilnoprawnej z trenerem środowiskowym w ramach realizacji programu „Moje boisko –
Orlik 2012”.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
 przystanek na ul.Słomka - procedury zamiany i przekazywania gruntów są dosyć
długie
i skomplikowane. Jeżeli udałoby się dokonać zamiany to Generalna Dyrekcja Dróg
wyraża zgodę pod warunkiem, że to Gmina pokryje koszty projektu, uzgodnień i ogłosi
przetarg za ich zgodą. Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że od jakiegoś czasu Generalna
Dyrekcja nie wyraża zgody na instalację przystanku na zasadzie tzw.żmijki, tylko musi
być budowa i zrobienie zatoki. Problem rozbija się o finansowanie inwestycji, bo
Generalna Dyrekcja nie dołoży, bo im na tym nie zależy. Czyli wszystko jest po naszej
stronie.
 Program „owoce w szkole;..” - Dyrektor ZSM nr 1 odpowiedziała, że Szkoła
przystąpiła do przedmiotowego programu.
 Droga na osiedlu Marszałki i Krystusy. Droga na os.Krystusy – tu problem. Drogi
zgłoszone do strat powodziowych zostały wykonane. Droga do os.Marszałki – droga
nigdy nie była wpisana w rejestr szkód. Mało prawdopodobne jest to, żeby teraz do
takiego rejestru się dostały te drogi bez jakiegoś kataklizmu. Z powodziówek nie ma
środków na zrobienie tych dróg.
 most – os.Rataje – nie wiem kto go robił, ale rozeznam i trzeba to zobaczyć.
 zmiana planu – jest 8 wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
miasta. Wszyscy otrzymali odpowiedzi. Plan był uchwalony w 2005 roku i był wyłożony
do wglądu i wówczas można było wnosić uwagi do planu. Wówczas brak było
zainteresowania ta sprawą, dzisiaj, gdybyśmy chcieli dokonać zmiany to sama zmiana
studium wykonania planu to koszt od 200-300tys.zł. Zmiana punktowa to koszt
ok.20tys.zł. dla jednej działki. Miasta nie stać na to, żeby taką zmianę wykonać.
 sprawa ulicy Tolińskiego – wartość kosztorysowa tego zadania to ok.800tys.zł., gdzie
główną pozycję zajmuje wymiana kanalizacji burzowej. Projekt jest gotowy, ale środki
finansowe są tylko na wykonanie drogi z chodnikiem po obu stronach. Można ogłosić
przetarg i liczyć na to, że w przetargu kwota będzie niższa. Była też propozycja
rozetapowania zadania, ale to najmniej prawdopodobny scenariusz. W tym roku
zabezpieczymy dziury.
 dziury w drodze ul.Leśna – zostanie zrobione.
 linia energetyczna (110kV) – było spotkanie z mieszkańcami ulicy Leśnej. Ludzie się
boją i robią wszystko, żeby tej linii tam nie było. Część wzięła odszkodowania i wyraziła
zgodę na przejście. Jeśli nie zostanie wybudowana linia 110kV to nie będzie przydziału
mocy dla nowo budowanych obiektów i możliwości zwiększania mocy. Skala
oddziaływania pola magnetycznego – wszystko to było przedstawiane i wyliczane
dokładnie na spotkaniu – żadne normy nie są przekroczone. Nie ma możliwości, żeby tą
linię skablować w części ani w całości.

 chodnik – ulica Zakopiańska i Krakowska: w tym roku nic się nie zmieni. Były
ustalenia
z Wójtem Gminy co do ulicy Krakowskiej. W Kasince Małej chodnik jest po obu
stronach, a powinien być po jednej stronie i do samego końca ulicy wojewódzkiej czyli
też przy ul.Krakowskiej. Burmistrz zapewnił, że w przyszłym roku pojedzie z projektem
budowy chodnika do Pana Stecha.
 schody od ulicy Słonecznej do Kościoła – nie wiem, kto jest właścicielem tej skarpy.
Wg mapy ewidencyjnej zasadniczej części schody usytuowane są na działce Inco, do
Miasta należy część – 20m.od potoka i część to tereny prywatne. Skarpa osunęła się.
Dyrektor ZGK uważa, że dla bezpieczeństwa trzeba to zamknąć.
 Schody za Szkołą nr 2 – trzeba zadbać, żeby młodzież się tam nie gromadziła. Można
posłać Straż Miejską, ale każde działanie jest na chybił trafił.
 teren oczyszczalni ścieków – Zarząd Spółki „Górna Raba” nie chce oddać terenu, bo
jeśli byłaby rozbudowa oczyszczalni to trzeba byłoby całą procedurę wszczynać od
początku. Są chętni, żeby teren wydzierżawić, ale można tam zrobić otaczarnię lub
betoniarnię, co może spotkać się z protestem mieszkańców.
Miasto Kraków chce się wycofać ze Związku i wówczas prawdopodobnie Związek się
rozwiąże i jest propozycja powołania spółki gminnej trzech samorządów, która
prowadziłaby gospodarkę ściekową na tym terenie.
 kanalizacja na ul.Słomka dolna część – na ten moment ZGK wykonuje prace na
ul.Spadochroniarzy, kolejną rzeczą jest odcinek kanalizacji od P.P.Starmachów,
Porębskich i przejście przez ulicę Jana Pawła. Co do kanalizacji na Słomce to jest
argument, żeby to robić bo jest projekt. Jak finanse i pogoda nas puszczą- będziemy się
zastanawiać jak skończymy rozpoczęte prace.
 burzówka – p.Bierowiec: jest odstojnik, który trzeba wybrać. Dyrektor ZGK – nie wiem
co to za ciek.
 ul.Spadochroniarzy – zalepianie nie pomoże. Dziury pojawiają się głównie tam gdzie nie
ma odwodnienia, a tu nie ma pozwolenia od ludzi.
p.A.Franczak – głównie chodzi o dwa miejsca, które trzeba odwodnić.
Na koniec Burmistrz Miasta poinformował, że dokonano pielęgnacji (przycięcia) lip przy
ul.Cmentarnej – jest tam bezpieczny przejazd.
To samo dotyczy ulicy Ogrodowej. Natomiast przejazd przez tory – to temat został zgłoszony
i kolejarze będą to robić.
Parking przy ul.Matejki k/cmentarza został wyłożony destruktem.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał p.M.Szczepański – Komendant Policji, który
ustosunkował się do interpelacji Radnego p.Szynalika w sprawie dewastacji terenu k/dworca
autobusowego wyjaśniając, że skromne siły policyjne kierowane są tam gdzie jest zagrożenie.
Rozwiązaniem sprawy w tym przypadku byłoby założenie monitoringu. Komendant
zadeklarował, że przywróci piesze patrole nocne, gdyż są one bardziej efektywne.
Co do problemu motocykli – to sprawa drogówki, my nie będziemy ich gonić (to nie warte).
Śmierć młodego człowieka tylko za to, że jechał szybko albo głośno spowodowałaby
odwrotną reakcję w społeczeństwie. Jest problem motocykli, bo pojawiają się wszędzie (na
drogach, w lasach, …), ale „łapiemy” ich coraz więcej.
Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta – poinformował o otrzymanej korespondencji, to jest:

1) Pismo Komendanta Policji w Mszanie Dolnej w sprawie rozpropagowania wśród
radnych ankiety nt. opinii o dzielnicowym w związku z prowadzonym konkursem na
dzielnicowego 2009 roku.
2) Wnioski do projektu budżetu na 2010 rok.
Ad.17. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się o wyjaśnienie zgłoszonej
przez Pana Farganusa sprawy zanieczyszczenia Jego studni przez Miasto – jak twierdzi
w związku z budową drogi. Pyta czy Miasto Mu coś zapłaci jak przystąpi do Spółki i zostanie
podłączony do wodociągu, jak ta sprawa wygląda?
W odpowiedzi Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nie ma żadnych przesłanek na to, że budowa
drogi (podniesienie studzienki – boczna Orkana) miała jakiekolwiek przełożenie na jakość
wody w studni oddalonej o kilkadziesiąt metrów od studzienki, która była dwukrotnie
czyszczona przed rozpoczęciem inwestycji, ze względu na obecność w niej fekalu. Już
wówczas kanalizacja była niedrożna. Miasto nie zapłaci Spółce 6 tys.zł. za podłączenie do
wody. Jeśli zostaną przedstawione dokumenty potwierdzające, że zanieczyszczenie wody ma
związek z budową drogi, to Miasto dopiero w wyniku wyroku sądowego mogłoby zapłacić
odszkodowanie.
W dalszej części posiedzenia, Burmistrz Miasta z okazji jubileuszu 40-lecia pracy złożył
Dyrektorowi ZGK gratulacje, podziękowania i życzenia przyznając nagrodę jubileuszową.
Przewodniczący Rady przyłączył się do gratulacji dla Dyrektora ZGK z okazji jubileuszu 40lecia pracy.
Na koniec:
Radny p.K.Stożek – złożył wniosek, o udzielenie odpowiedzi wnioskodawcom, którzy
wystąpili o punktową zmianę planu zagospodarowania oraz o rozeznanie możliwości
zrobienia pochylni za Ośrodkiem Zdrowia np-ko hali sportowej żeby był przejazd, co
spowoduje zwiększenie placu parkingowego (chodzi o udostępnienie parkingu na 1
listopada).
Przewodniczący Rady Miasta – również zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na wnioski
w sprawie zmiany planu zagospodarowania.
Ad.18. Zamknięcie obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Władysław Żądło zamknął
obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
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