Protokół Nr XLVI/09
z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
26 października 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.Radosław Radomski.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego
protokołu.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta - p.Władysław Żądło – otworzył XLVI zwyczajną sesję
Rady Miasta Mszana Dolna V kadencji (2006-2010), po czym przywitał Radnych i
zaproszonych gości.
Po skonfrontowaniu ilości radnych z podpisami na liście obecności Przewodniczący
obrad stwierdził istnienie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych, zgodnie z listą obecności.
Ustawowy skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad jak w zawiadomieniu
o zwołaniu XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta, po czym poinformował o wniosku Burmistrza
Miasta o wykreśleniu z porządku obrad pkt-u 12 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
regulaminu targowiska w Mszanie Dolnej.”
Wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt-u 12 został zgłoszony również przez Radnego
p.S.Dziętło.
Wobec braku innych 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 XLVI 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 protokołu nr XLV/09 z XLV sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja w sprawie możliwości zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszana Dolna.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
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7. Zmiana Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Mszana
Dolna.
8. Zmiana Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie miasta Mszana Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planie dochodów budżetu Miasta Mszana Dolna na 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów,
przychodów i wydatków.
12. wykreślony.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej przy
ul.Zarabie, oznaczonej jako działki ewid.nr 2791/3 o pow.0,1143ha i 2812/2 o
pow.0,0046 ha).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki ewid. nr 4886/3
o pow.0,0240 ha, położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Grunwaldzkiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości
oznaczonych jako działki ewid. nr 4159/4 i 4158/2.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w Mszanie Dolnej przy ul.Konopnickiej (dot. działki ewid. nr 3157/3).
17. Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie pn.
„Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów
energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy
Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich”.
18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
19. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2008r.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLV/09 z XLV sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XLV/09 z XLV posiedzenia Rady Miasta
zostały wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Radni nie wnieśli żadnych uwag do
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XLV/09 z XLV sesji
Rady Miasta.
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:
► zakończono remont ulicy Ogrodowej w ramach tzw. „schetynówek”. Inwestycja została
odebrana, oddana do użytku i rozliczona.
► trwa budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1. Burmistrz Miasta
poinformował o aktualnym etapie prac nad budową hali i stwierdził, że do końca roku hala
będzie przykryta dachem.
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► postępuje budowa Orlika 2012 – w tym tygodniu będą kładzione nawierzchnie i sztuczna
trawa. Instalacje wod.-kan. i elektryczne są na ukończeniu.
► trwa budowa budynku socjalnego przy ul.Starowiejskiej – trwają prace montażowe
wewnątrz budynku.
► wykonano remont ulicy Jarzębinowej i Smrekowej oraz wykonano drogę do os.Bodziochy
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
► trwa budowa drogi do osiedla Marszałki (ul.Słomka) oraz os.Ścibory (ul.Zielona) .
► zakończono remont sali w OSP w ramach programu „Małopolskie Remizy”. Wymieniono
kaloryfery, okna, oświetlenie, stolarkę drzwiową.
► zakończono budowę chodnika na ul.Zarabie przy drodze powiatowej. Na moście w obrębie
skrzyżowania ul.Zarabie/ ul.Zakopiańska zostanie położona nakładka.
► zakończona została kanalizacja po lewej stronie ulicy Piłsudskiego.
► zakończono budowę wodociągu na ul.Spadochroniarzy.
► zakończono montaż ostatniej partii krzesełek na stadionie miejskim. Burmistrz
poinformował, że w zeszłym tygodniu osobiście podziękował prezydentowi Miasta Krakowa
za otrzymaną darowiznę i przekazał zdjęcia z zakończonego montażu krzesełek. Burmistrz
nadmienił, że jest szansa na otrzymanie ostatniej brakującej partii krzesełek i uzupełnienia
ostatniego zachodniego sektora – ok. 300 krzesełek).
► zakupiono skoczek do zagęszczania dla ZGK (koszt ok.6 tys.zł.)
► rozstrzygnięto przetarg na odśnieżanie (lewa strona Mszany – p.M.Kuc, prawa wzdłuż
rz.Mszanka – p.K.Dudzik).
► Pozyskanie przez Miasto nieruchomości od Wojewody:
Działki ewid. 6130/1 i /2 – ul.Smrekowa;
Działki nr 3226 i 3253;
Działka nr 10077.
► sprawy sądowe: sprawa osuwiska – pp.Płoskonka (zdewastowano teren); zasiedzenie p.Widzisz, p.Kołodziej (teren jest własnością Miasta wykorzystywany bezumownie).
► 15.09. – podpisanie umowy na POKL „Łatwiejszy start” na lata 2009-2011 dla obu
gimnazjów ok. 500tys.zł.
► 16.09. – przekazano laptopy dla Policji w Mszanie Dolnej;
► 21.09. – został podpisany akt notarialny z BS, którego przedmiotem była umowa
kupna/sprzedaży budynku byłego Internatu po przetargu.
►21.09. – uroczystość 100-lecia urodzin P.K.Glas.
► 21.09. – spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy Mszana Dolna w sprawie projektu
kanalizacji Raba Niżna – ul.Zakopiańska. To perspektywa 2010 roku lub 2011.
► 24.09.- Gimnazjada Lekkoatletyczna na stadionie miejskim – współorganizator Urząd
Miasta.
► 26.09.- spotkanie z mieszkańcami os.Marszałki (tematy drogi do os.Marszałki – która jest
na ukończeniu, most na os.Rataje – P.Burkat odbył wizję w tym przedmiocie).
► 2.10. – Kraków, konferencja dot. założeń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
do 2020r.
► 6.10. – Tymbark, szkolenie obronne na wypadek działań wojennych.
► 8.10. – Tarnów, spotkanie z Wojewodą – podsumowanie schetynówek i wykorzystania
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz sprawy oświatowe.
► 9.10. – Kraków, 90-lecie PCK. Miasto Mszana Dolna jako jeden z nielicznych samorządów
w Małopolsce wspiera działalność PCK, za co otrzymało podziękowanie
i medal.
► 19.10. – seminarium inauguracyjne n.t. Programu „Łatwiejszy start” w Pensjonacie Janda.
►19.10. – Kraków, spotkanie z prezydentem m.Krakowa w sprawie ZGDGRiK. Miasto
Kraków wystąpiło ze Związku. To samo zrobiły Dobczyce, Myślenice, Siepraw.
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Burmistrz poinformował o stanie zadłużenia Związku, które na początku 2007r. sięgało ponad
12 mln. zł. i w ciągu 2,5 roku zostało zredukowane wspólnymi siłami dzięki umorzeniom
WFOŚ i NFOŚ do kwoty ok.4mln.zł.
► 20.10. – Mszana Dolna, Walne Zgromadzenie ZGDGRiK – przyjęto uchwałę
o przekształceniu ZGDGRiK w spółkę gminną.
► 21.10. – Urząd Gminy Mszana Dolna, spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych.
► 21.10. – spotkanie z Komendantem Placówki Straży Granicznej – sprawa umowy
pozwalającej wykorzystywanie funkcjonariuszy Straży Granicznej do wspólnych patroli ze
Strażą Gminną.
Na koniec Burmistrz Miasta zaprosił na III Zagórzańskie Spotkanie Chórów „Laudate
Dominum” w Kościele Św. Michała Archanioła (dn.8.11.2009r.), organizowane od 3 lat
wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Gminą Niedźwiedź.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi Miasta za przedstawienie informacji.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje zgłosili:
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem do P.Dyrektor SP ZOZ – jak wygląda
działalność Ośrodka na koniec roku?
Radny zapytał również o II pakiet schetynówek.
Radny p.R.Rataj – zwrócił się zapytaniem: „na jakim etapie jest sprawa związana z budową
drogi i regulacją potoku na os.Śmieszki? Radny odczytał pismo w tej sprawie.
Następnie Radny zwrócił się z prośbą o ocenę i podjęcie kroków zmierzających do
zamontowania lampy na os.Bieńki przy ul.Słomka. Radny zwrócił się również z zapytaniem
o podjętych działaniach w sprawie zmiany organizacji ruchu w Rynku celem jego
usprawnienia na 1 listopada.
Radny p.K.Stożek – złożył wniosek, „by Policja miała podgląd monitoringu i by zwiększyć
obszar monitoringu”. Radny złożył ponadto wniosek, w związku z prośbą p.Olszewskiego,
o poprawę bezpieczeństwa na drodze prowadzącej do Zagórzanki poprzez ograniczenie
prędkości.
Radny p.J.Bierowiec – czy przygotowano koncepcję zamiany nieruchomości (Orkanówki)
(było to ustalone na Komisji, że do końca października zostanie opracowana koncepcja).
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – zasygnalizował, że nie ma rozwiązanego
problemu pozbywania się materiałów odpadowych: popiół, żużel, materiały sypkie, proponując
by ZGK znalazł na to sposób, bo nie jest to materiał szkodliwy. P.E.Sieja zaproponował, że raz
w miesiącu można byłoby wywozić te odpady za odpłatnością.
Kolejno zwrócił się z zapytaniem: „czy można uzyskać informację dotyczącą planu zasiedlenia
budynku socjalnego: ile osób kwalifikuje się do zasiedlenia i czy planuje się rezerwację
mieszkań?”. Następnie p.E.Sieja zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta
i zespołu redakcyjnego kwartalnika „Pod Lubogoszczą” o zamieszczenie rozliczenia
podłączenia do kanalizacji i budowy wodociągu (z wyszczególnieniem jakie koszty poniosło
Miasto, a jakie zdeklarowali mieszkańcy).
Kolejna podniesiona sprawa dotyczyła Cmentarza Żydowskiego przy ul.Zakopiańskiej, gdzie
zachodzi potrzeba wykoszenia trawy na drugiej połowie Cmentarza (propozycja wykonania
przez ZGK).
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Radny p.J.Bierowiec – otrzymaliśmy druki wniosków do budżetu miasta (plany na 2010r.). Nie
wypełniałem tego, bo składałem wniosek w 2008r. o rozbudowę chodnika na ul.Słomka – czy
będzie to realizowane i czy jest już projekt budżetu.
Następnie Radny p.J.Bierowiec zwrócił się z zapytaniem o kanalizację dolnej części
ul.Słomka. Są wpłaty mieszkańców i kiedy będzie to realizowane?
Radna p.I.Łacna - droga na osiedlu Krakowska jest w fatalnym stanie. Proszę o pomoc w tej
sprawie.
Radny p.W.Wacławik – zwrócił się z zapytaniem o zamierzenia w sprawie prac
wykończeniowych przy budynku „Sokoła”.
Radny p.R.Rataj – zwrócił się z propozycją zorganizowania spotkania radnych celem
„zapoznania się z budynkiem socjalnym.”
Radny p.R.Potaczek – zwrócił się z prośbą o wcześniejsze otwieranie Ośrodka Zdrowia.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – zapytał o sprawę przejścia na ul.Orkana – po
ostatnim spotkaniu miała być umowa.
Przewodniczący zwrócił uwagę na niepełne oznaczenie rozjazdów ulicy Marka.

Ad.5. Informacja w sprawie możliwości zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszana Dolna.
Informację przedstawił p.M.Panek – radca prawny w/m wyjaśniając, że o procedurach
uchwalenia planu decyduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która
szczegółowo opisuje w jaki sposób dochodzi do uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Jest kilka etapów:
1) przystąpienie do sporządzenia studium,
2) uchwalenie studium,
3) na podstawie uchwalonego studium jest przygotowanie projektu i uchwała
o przystąpieniu do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego; następnie jest
sporządzany projekt planu, który podlega szeregu uzgodnieniom i na tym etapie są
wnoszone uwagi przez osoby zainteresowane. Na podstawie tych uzgodnień i uwag
Rada ma prawo zmienić ten projekt i na koniec jest:
4) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Jeżeli chodzi o procedurę zmiany planu to plan może być zmieniany z inicjatywy Burmistrza
albo na wniosek Rady. Poza tymi organami nikt nie ma uprawnienia do wnioskowania
o zmianę planu. Jeśli ktoś występuje z wnioskiem o zmianę planu to jest to tylko propozycja
ewentualnego rozważenia wszczęcia procedur dotyczących planowania. Samo złożenie
wniosku (podania, prośby) nie otwiera procedury administracyjnej zgodnie z kpa. Procedura
planistyczna jest procedurą oderwaną od przepisów kpa (nie wydaje się decyzji czy
postanowień).
W przypadku podań o zmianę planu to w praktyce wygląda to tak, że po zebraniu pewnej ilości
wniosków (co zależy to od Burmistrza i Rady) zleca się przeprowadzenie analizy aktualności
studium i planu, na podstawie której to analizy, jest rozstrzygnięcie: albo to studium i plan są
aktualne, albo w jakiejś części zdezaktualizowane i należałoby przystąpić do działań
zmierzających do zmiany studium albo zmiany samego planu.
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Sporządzenie analizy to odpowiednie koszty.
Po przeprowadzeniu analizy i dokonaniu oceny aktualności są podejmowane dwie uchwały
o aktualności studium bądź planu albo też podejmowana jest uchwała o przystąpieniu do
zmiany studium bądź planu.
W Mieście Mszana Dolna miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był uchwalony
na podstawie studium. Gdybyśmy chcieli dokonywać zmian planu to nie wystarczy dokonać
samej zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu ale niezbędna będzie też zmiana
studium. Kiedy podejmowana jest uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego to Rada zawsze stwierdza o zgodności tej uchwały ze studium, a tu wątpliwe
jest by ta zgodność była.
Reasumując: zmiana planu jest możliwa, niewątpliwie jednak trzeba brać pod uwagę, że
w całości trzeba wykonać procedury (tak jakby ten plan był uchwalany), których jest dużo,
a więc i koszty dokonania tych zmian też będą duże.
Radny p.J.Szynalik – jaki byłby koszt takiej zmiany?
Radca prawny – gdyby z tej analizy wyniknęło, że trzeba od nowa sporządzać studium to
kwestia przetargu i byłaby to kwota przekraczająca 100 tys.zł.
Radny p.R.Rataj – była mowa o kosztach ok. 200tys.zł.
Burmistrz Miasta – to była kwota szacunkowa.
W dalszej kolejności trwała dyskusja w temacie zmiany planu. Zainteresowani zmianą planu
pytali, czy w Gminie będzie brana pod uwagę zmiana tego planu i gdyby okazało się że z 10ciu złożonych w tej sprawie wniosków, dla pięciu działek byłaby zgodność ze studium, to czy
byłaby zmiana planu.
P.M.Panek – radca prawny UM – studium zostało uchwalone wg wcześniej obowiązujących
przepisów. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że na podstawie studium nie można będzie
zmieniać planu – ale to niech oceni projektant. Trzeba stwierdzić, czy to studium może być
w ogóle podstawą do uchwalania planu.
Zmiana planu opiera się o stronę finansową, bo trzeba wyłożyć pieniądze na studium i
po drugie na sam plan. Gdybyśmy podjęli plan, który jest niezgodny ze studium, to Wojewoda
ten plan unieważni. Trzeba byłoby przystąpić do uaktualnienia i planu i studium. Za koncepcją
opracowania aktualności studium i planu idą pieniądze.
Podczas dyskusji poruszono również sprawę uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, bowiem niektóre z tych wniosków były już składane na
etapie tworzenia i uchwalania planu, a nie zostały one uwzględnione.
P.M.Panek – poinformował, że wówczas można było wnosić protesty, zarzuty i ten kto brał
aktywny udział w tworzeniu planu to miał możliwość oprotestowania przyjętych wówczas
rozwiązań.
Przewodniczący Rady Miasta - z dyskusji nasuwa się wniosek, żeby przeprowadzić analizę
aktualności studium i planu.
Następnie toczyła się dyskusja na temat kosztów związanych z ewentualną zmianą planu.
Radny p.K.Stożek - wnioskował, by sprawą zajęła się Komisja Budżetowo-Gospodarcza bo
problem dotyczy środków finansowych na ten cel.
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Radny p.S.Dziętlo – uważa, że należałoby ogłosić sprawę, żeby wszyscy wiedzieli i tych
wniosków było więcej.
P.E.Sieja zwrócił się z zapytaniem: czy koszt przeprowadzenia analizy planu będzie taki sam,
czy się będzie różnił proporcjonalnie do liczby zainteresowanych osób.
W odpowiedzi p.M.Panek – oczywiście, że taki sam, bo analiza jest dla całego studium
i planu.
Jeśli nieaktualność planu ma dotyczyć ok.1% powierzchni Miasta, a studium będzie
kosztowało ok.100- 200tys.zł. – to trzeba się zastanowić.
Po dalszej dyskusji głos zabrał radny p.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej deklarując zorganizowanie posiedzenia Komisji z
udziałem p.Zastawnika (projektanta) celem dokonania oceny i oszacowania kosztów,
stwierdzając: „wejrzymy w ten plan – czy są szanse i jakie koszty”.

Ad. 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
W tej części posiedzenia Rady Miasta głos zabrał p.F.Dziedzina – Wicestarosta
Powiatu Limanowskiego – informując, o potrzebie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. Wicestarosta poinformował, że Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych, które na 10 lat otrzymało użyczenie pomieszczeń w budynku na stadionie,
opracowało projekt na remont tych pomieszczeń i złożyło wniosek o pozwolenie na budowę,
by utworzyć warsztaty terapii zajęciowej. W planie są tam usługi sportowe i pozwolenie nie
może być wydane.
Poniesiono koszty ok. 3mln.zł. P.F.Dziedzina apelował o zmianę planu i
w tym przypadku poszerzenie funkcji planu o usługi zdrowotne i usługi społeczne.
W dalszej części poinformował, że Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku
Miasta Mszana Dolna o sfinansowanie prac budowy chodnika przy ul.Marka ale tylko na
odcinku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, czyli części a nie całości (Miasto wystąpiło
o sfinansowanie prac w proporcji 50/50 na całym odcinku ul.Marka).
Wicestarosta nadmienił również o inwestycjach przy ZSP ( w przyszłym roku budynek będzie
kontynuowany) oraz o chodniku przy ul.Orkana sugerując potrzebę dokończenia pozostałej
części i sfinansowania po 50%. Ponadto zwrócił się z prośbą o zaplanowanie potrzeby
skanalizowania ulicy Ogrodowej.
Kończąc swoje wystąpienie zaprosił na koncert „Laudate Dominum” i organizowaną w dn.
9.11.br. Galę Przedsiębiorczości (ul.Ogrodowa).
Ad. 7. Zmiana Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta
Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawiła p.S.Kogut – Kierownik MOPS, która wyjaśniła i przedstawiła
zakres wprowadzanych zmian. W głównej mierze chodzi o umocowanie prawne do powołania
Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Taki Zespół funkcjonuje na bazie Ośrodka
Pomocy Społecznej. Pozostałe zmiany miały charakter porządkujący.
Następnie Burmistrz Miasta wystąpił z zapytaniem o wielkość potrzebnych środków, żeby
zrealizować zadania zawarte w Strategii zwracając uwagę na niektóre z nich, jak np.
urządzenie ogródka rekreacyjnego dla rodzin na gruntach parafialnych, budowa amfiteatru,
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ogródka jordanowskiego, itd. My nie możemy tego robić na gruntach parafialnych, nie znam
też źródeł finansowania tych zadań.
W ustosunkowaniu p.S.Kogut – odpowiedziała, że te zapisy były w strategii uchwalonej w
2007r., „ja ich nie zmieniam”, jednak można zmienić te zapisy.
W trakcie dalszej dyskusji i powstałych wątpliwości Radny p.S.Dziętło złożył wniosek
formalny o odroczenie głosowania nad projektem uchwały i zwrot projektu w celu jego
modyfikacji i wniesienia poprawek.
Radna p.I.Łacna wystąpiła z zapytaniem – dlaczego sprawa nie była na Komisji. Jest mnóstwo
pytań.
Następnie Radny p.J.Bierowiec złożył wniosek o odrzucenie i przekazanie projektu do Komisji
Zdrowia celem przeanalizowania i zaopiniowania projektu jak również zakończenia dyskusji w
tym temacie. To samo dotyczy projektu w sprawie zmiany Gminnego Systemu Profilaktyki i
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęła wniosek
Radnego p.J.Bierowca o przekazanie projektów uchwał pkt 7) i 8) na Komisję.

Ad. 8. Zmiana Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
Jak w punkcie 7) – przekazanie projektu uchwały do Komisji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta informując, że ukazało się
obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2010 roku, z którego wynika, że minimalne stawki
określone w Obwieszczeniu są wyższe od aktualnie obowiązujących stawek określonych
w uchwale, w związku z czym trzeba zmienić (zwiększyć) te stawki.
Budżet miasta zyska na tym 40 zł na cały rok bo dotyczy tylko jednego pojazdu.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem: „ w załączniku nr 3 też jest zmiana stawek”.
W odpowiedzi p.Skarbnik Miasta – ale my takich pojazdów nie mamy.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLVI/287/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planie dochodów budżetu Miasta Mszana Dolna na 2009
rok.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta - uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
wyjaśniając, że trwa budowa hali i wydatki są ponoszone, a nie spływają dochody
w związku z czym musimy posiłkować się przychodami, żeby uregulować zobowiązania
wynikające z podpisanych już umów. Nie zostały sprzedane działki budowlane na os.Pańskie
jak również działka „przemysłowa” przy ul.Orkana, nie spływają też udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych (ok.400tys.zł.).
Przewodniczący Rady Miasta – ile Pani musi zapłacić za halę sportową?
Skarbnik Miasta – I transza to kwota ponad 1,6mln.zł. do końca października, II transza do 20
listopada – kwota ok.1,7mln.zł.
W dalszej części p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta, na zapytanie Radnego (pytanie z sali)
poinformowała, że wysokość zadłużenia po zaciągnięciu kredytu wynosić będzie 32,65%.
W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta głos zabrał p.S.Dziętło –
Przewodniczący Komisji, który przedstawił opinię Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 1 –„przeciw”
i 0 -„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/288/2009 w sprawie zaciągnięcia
kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planie dochodów budżetu
Miasta Mszana Dolna na 2009 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie
dochodów, przychodów i wydatków.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin – zmniejsza się dochody
o kwotę 1.313.556,81zł. i zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 86.443,19 zł.
w działach i rozdziałach zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do projektu uchwały.
W planie dochodów (zał. nr 1 do projektu uchwały) dokonuje się następujących zmian:
W dziale 400 rozdziale 40002 (dostarczanie wody) – zwiększa się dochody o 16.200,00zł. – są
to dochody z otrzymanych darowizn.
W dziale 700 rozdziale 70005 – zmniejsza się dochody ze sprzedaży o 1.100.000,00zł oraz
zmniejsza się dochody ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji (chodzi
o rozliczenie się z BGK w związku z realizacją budynku socjalnego) o kwotę 67.258,81 zł;
i zmniejsza się przychody z parkingów o 60.000,00zł.
W dziale 754 rozdziale 75412 – zmniejsza się dochody o 15.726,00zł – jest to urealnienie po
rozliczeniu remontu sali w OSP.
W dziale 756 rozdz.75618 – zwiększa się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych o kwotę 39.278,00zł, zmniejsza się wpływy z opłat planistycznych
(brak odpowiedzi SKO) o 100.000,00zł.
W dziale 900, rozdz.90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) – zwiększa się dochody
o 3.950zł – są to darowizny;
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W rozdz.90095 – zmniejsza się dochody o 30.000.zł. są to dochody realizowane przez ZGK
z tyt.wynajmu lokali mieszkalnych. W związku z toczącym się postępowaniem o sprzedaż
lokali nie będzie dochodów z tyt.wynajmu).
Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2009 rok (zał. nr 2 do projektu uchwały)
obejmują odpowiednio:
W dziale 400, rozdz.40002 – zwiększa się wydatki o wpłacone darowizny o kwotę
16.200,00zł.
W dziale 600, rozdz.60016 – zwiększa się wydatki o 110.000,00zł. – są to wydatki majątkowe
na projekty dotyczące budowy chodników i modernizację ulic
W dziale 700, rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – zmniejsza się wydatki
o kwotę 67.258,81zł.
W dziale 754, rozdz.75412 (ochotnicze straże pożarne) – zmniejsza się wydatki o kwotę
15.726,00zł.
W dziale 851, rozdz.85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – zwiększa się wydatki
o nadwyżkę z wpłat za alkohole o kwotę 39.278,00zł.
W dziale 900, rozdziale 90001(gospodarka ściekowa i ochrona wód) – zwiększa się dochody
o 3.950,00zł. (darowizny od mieszkańców);
W dziale 926, rozdz.92601 (obiekty sportowe) – zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00zł.,
którą przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz.92605.
Załącznik nr 3 do projektu uchwały – to zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu
miasta na rok 2009. Wg załącznika zmiana dotyczy tylko kredytu w wysokości
1.400.000,00zł., zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Załącznik nr 4 to wydatki majątkowe budżetu miasta na rok 2009.
Zwiększa się wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne):
→ w dziale 400 rozdziale 40002 na budowę wodociągu (16.200,00zł.)
→ w dziale 600 rozdziale 60013 na projekty (110.000,00zł.);
→ w dziale 700 zmniejsza się wydatki o kwotę 67.258,81 zł – rozliczenie z BGK.
→ w dziale 900 rozdziale 90001 zwiększa się wydatki na budowę części kanalizacji (3.950zł. –
darowizny mieszkańców) oraz
→ w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejsza się wydatki o 3.000,00zł.
Załącznik nr 5 to prognoza długu publicznego.
W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej głos zabrał p.S.Dziętło – Przewodniczący
Komisji, który przedstawił opinię Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (12 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 2 – „wstrzymujące się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/289/2009 w sprawie zmian budżetu
miasta na rok 2009 po stronie dochodów, przychodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
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Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu targowiska w Mszanie Dolnej.
Wykreślony – zdjęty z porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składy Rady
Miasta Mszana Dolna.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej
przy ul.Zarabie, oznaczonej jako działki ewid. nr 2791/3 o pow.0,1143ha i 2812/2 o
pow.0,0046 ha.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały, odczytanym przez Przewodniczacego obrad, działki

ewid. 2791/3 i 2812/2 stanowiące własność Miasta Mszana Dolna, położone są w Mszanie
Dolnej przy ulicy Zarabie /obok potoku Szarkowego/. Nie są one przedmiotem dzierżawy.
W planie zagospodarowania przestrzennego leżą w terenach o symbolu ZN – zieleń
nieurządzona.
Sprzedaż może odbyć się jedynie w formie przetargowej za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę
majątkowego w operacie szacunkowym.
W imieniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej głos zabrał Radny
p.Józef Bierowiec (Przewodniczący Komisji), który przedstawił opinię Komisji w sprawie
sprzedaży opisanych działek. Był wniosek o sprzedaż działki ewid. nr 2791/3 i związku z tym,
że działka ta graniczy z inną małą działką Miasta ( nr 2812) zaproponowano je do sprzedaży
jednocześnie.
Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprzedaży działek.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania projektu uchwały, po
czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVI/290/2009
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki ewid.nr
4886/3 o pow.0,0240 ha, położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Grunwaldzkiej.
Zgodnie z załączonym do projektu uchwały uzasadnieniem, które odczytał Przewodniczący
obrad, p.Irena Nawara wystąpiła do Burmistrza Miasta Mszana Dolna z wnioskiem o sprzedaż
w trybie bezprzetargowym działki ewid.4886/3 o powierzchni 0,0240 ha.
Działka ta stanowi własność Miasta Mszana Dolna, jest niezabudowana i przylega
bezpośrednio do działki stanowiącej własność p.Ireny Nawara zabudowanej domem
mieszkalnym.
Zgodnie z przepisem art.37 ust.2 pkt 6 – nieruchomość może być zbyta w drodze
bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość mogąca poprawić warunki
zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie
wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć – jeżeli nie może być
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
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W tym przypadku – kształt działki tj.wydłużony trójkąt, jej powierzchnia ( 240 m2) i
usytuowanie powoduje, że nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
W dniu 7 września 2009r. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie sprzedaży działki.
Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLVI/291/2009 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu niezabudowanych
nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr 4159/4 i 4158/2.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, w którym opisano,
że z wnioskiem o sprzedaż części działki 4159/4 zwrócił się p.M.Rusnak
Działki ewidencyjna 4159/4 o powierzchni 0,4226 ha stanowi zgodnie z wpisem w księdze
wieczystej 23433 własność Miasta Mszana Dolna. Do dnia 30 września br. była dzierżawiona
przez p.Annę Dziętło zam.Mszana Dolna ul.Marka.
Wniosek ten był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 7 września br.
Komisja postanowiła aby po wygaśnięciu terminu dzierżawy wszcząć procedurę sprzedaży
całej działki 4159/4 oraz przeznaczyć do sprzedaży sąsiadującą z nią działkę ewid. 4158/2
o powierzchni 0,0315 ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego działki położone są w terenach:
działka ewidencyjna 4159/4 w całości w terenach lasów,
działka ewidencyjna 4158/2 w części w terenach lasów, a w części w terenach budownictwa
jednorodzinnego.
Wobec braku pytań i uwag co do projektu uchwały, Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za”, 0 –
„przeciw” i 1- „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XLVI/292/2009 w sprawie zbycia
niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Konopnickiej (dot. działki ewid.nr 3157/3).
Zgodnie z uzasadnieniem odczytanym przez Przewodniczącego Rady Miasta, działka
ewidencyjna 3157/3 o powierzchni 0,0070 ha posiada użytek gruntowy „B” i stanowi własność
Miasta Mszana Dolna na podstawie umowy zamiany z p.Marią Białoń.
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Działka ta położona przy ulicy Konopnickiej i będąca pasem zieleni przylega bezpośrednio do
działek zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiącymi własność p.Justyny Olesiak
i p.Wiesławy Biel.
Z wnioskami o sprzedaż w formie bezprzetargowej części działki ewidencyjnej 3157/3
wystąpiły obie właścicielki a ich wnioski były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w dniach 09.12.2008r ( dot.p.Wieslawy
Biel) i 07.09.2009r (dot.p.Justyny Olesiak).
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję właścicielek pod warunkiem poniesienia przez
nie kosztów postępowania niezbędnych do przygotowania działek do sprzedaży.
Działka ewidencyjna 3157/3 jest działką o wydłużonym kształcie i powierzchni 0,0070 ha, a
więc może być przedmiotem zbycia w drodze bezprzetargowej.
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
XLVI/293/2009 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie pn.
„Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu
systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych
na terenie gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich”.
Burmistrz Miasta – projekt uchwały zakłada prefinansowanie zadania przez samorządy
w części przypadającej na daną Gminę, a później dopiero następuje zwrot nakładów. Ten
wkład własny to kwota (po przeliczeniu CHF na PLN) ponad 603tys.zł. (15%). Koszt całej
inwestycji wynosi 4.025.452zł.
Nie wiadomo czy projekt zostanie zakwalifikowany - jesteśmy na liście rezerwowej.
Radny p.R.Rataj – gdybyśmy weszli w ten projekt, to czy osoba, która miałaby te kolektory to
byłaby ich właścicielem, czy nie?
p.M.Panek – radca prawny UM – odpowiedział, że przez 5 lat jest trwałość projektu.
Kontynuując wyjaśnił, że jest 5 Gmin, które wstępnie rozmawiały n.t. projektu i sposobu jego
realizacji. Występuje tu problem, bo w każdym domu jest inny zakres prac przystosowawczych
do założenia kolektorów i kolektory zakładane będą tam, gdzie domy będą do tego
przystosowane.
Co do sprawy współfinansowania, to są koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. 85%
kosztów kwalifikowanych pokrywa instytucja finansująca, a 15% to udział Gmin. Do kosztów
niekwalifikowanych należy m.in.VAT, który w całości będzie płacony przez Gminy. Nie ma
też pewności co do tego, że ten procentowy udział będzie zawsze taki sam (stały).
Przewidziana jest zmiana udziału procentowego w zależności od ilości ostatecznych
beneficjentów, a dokładnie chodzi o powierzchnię. Wg projektu będzie odejście od udziału
procentowego jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, będą one pokrywane nie wg tego parytetu,
ale wg faktycznej powierzchni. Ponadto mogą być dodatkowe roboty.
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Uchwała daje Burmistrzowi Miasta możliwość prowadzenia dalszych rozmów z samorządami
w tym temacie, a wiążąca będzie umowa, a będzie ona z kolei obowiązywać, jeżeli środki
zostaną przyznane.
W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta głos zabrał radny p.S.Dziętło –
Przewodniczący Komisji, który poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie pn. „Poprawa
efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii
odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana
Dolna oraz 4 gmin partnerskich”.
Z informacji Z-cy Burmistrza Miasta wynika, że ok. 400 mieszkańców złożyło deklaracje
w sprawie kolektorów słonecznych.
W dyskusji, w której udział wzięli Radni p.K.Stożek, p.S.Dziętło, p.R.Rataj oraz Burmistrz
Miasta i Przewodniczący Rady Miasta zwrócono uwagę na występujące niejasności co do
sprawy finansowania projektu.
Radny p.R.Rataj – inicjatywa jest słuszna. Każdy może mieć inne wymagania i indywidualne
przedsięwzięcia będą w tym przypadku najlepsze.
Na zakończenie dyskusji p.Skarbnik Miasta zwróciła uwagę na zapis w uchwale, który mówi
o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu w budżecie na lata 2010 – 2012
i poinformowała, że koszty te stanowią ok. ¼ budżetu.
Wobec zakończenia dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 0 –głosach „za”, 11-„przeciw” i 3 „wstrzymujących się” odrzuciła projekt uchwały w sprawie uczestnictwa Miasta Mszana
Dolna w projekcie pn. „Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki
wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów
słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich”.
Projekt uchwały wraz z umową współpracy i współodpowiedzialności partnerów stanowi
załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad.18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w zarysie
przedstawiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta informując jednocześnie, że obowiązek
przedstawienia informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych za poprzedni rok
szkolny wynika z ustawy o systemie oświaty i jest to pierwsza tego typu informacja. Zgodnie
z ustawą organ wykonawczy jst, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi
stanowiącemu j.s.t. informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
Ustawa poza wskazaniem, że informacja ma zawierać dane nt. wyników ze sprawdzianu
i egzaminów nie precyzuje co ma zawierać informacja oświatowa (jakie informacje trzeba
przedstawić).
Przygotowana informacja oświatowa za rok szkolny 2008/2009 zawiera:
- ogólne informacje o zadaniach oświatowych wynikających z przepisów prawa,
w szczególności ustawy o systemie oświaty.
- organizację oświaty w Mieście Mszana Dolna w roku szkolnym 2008/2009;
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-

informację o realizacji obowiązku szkolnego i wychowaniu przedszkolnym;
informację o bazie oświatowej,
dane o zatrudnieniu, poziomie wykształcenia i awansie zawodowym nauczycieli;
informację o realizacji zajęć dodatkowych w ZSM nr 1 i ZSM nr 2;
informację o realizacji programów edukacyjnych oraz informację o konkursach
i olimpiadach;
- informację o wynikach sprawdzianów i egzaminów, a także
- dane dotyczące finansowania oświaty w 2008r. (wykonanie) i 2009r./ plan/.
Informacja oświatowa za rok szkolny 2008/2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Na koniec p.Z.Łabuz zasugerowała by Komisja Oświaty zapoznała się ze sprawozdaniem
(informacją oświatową) i oceniła zakres zawartych tam informacji i przedstawiła co do tego
ewentualne propozycje.
Ad.19. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2008r.
Przewodniczący Rady Miasta p W.Żądło złożył informację o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych Radnych Rady Miasta Mszana Dolna. W tym przedmiocie odczytał pisma
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej informujące o wynikach analizy przesłanych
oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta za 2008 rok. Analizie podlegało 14
oświadczeń majątkowych Radnych. Oświadczenia zostały złożone w terminie i bez większych
uwag co do ich prawidłowości.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Wydział Prawny i Nadzoru o wynikach analizy złożonych Wojewodzie
Małopolskiemu oświadczeń majątkowych za 2008 rok przez Burmistrza Miasta
i Przewodniczącego Rady Miasta, nie stwierdzając żadnych uwag co do terminowości
i prawidłowości złożonych oświadczeń.
p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta – poinformowała Radę Miasta o złożonych oświadczeniach
majątkowych za rok 2008, podając że obowiązkowi składania corocznych oświadczeń
majątkowych podlegają w Urzędzie Miasta – łącznie 10 pracowników, w tym osoby na
kierowniczych stanowiskach oraz pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji
administracyjnych oraz 9 kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Mszana Dolna.
Wszystkie z wymienionych osób złożyły w terminie swoje oświadczenia i nie wniesiono uwag
co do ich poprawności.

Ad.20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
 „schetynówki” – do 30.X. będzie ogłoszona lista gmin, które przeszły pozytywną
weryfikację. Czekamy na wyniki weryfikacji.
 Sprawa organizacji ruchu w Rynku na czas Wszystkich Świętych – będzie spotkanie.
Podejmę decyzję po konsultacji z Policją i ze Strażą Miejską.
 Zamontowanie lampy – os.Bieńki – nie ma na zbyciu wolnych lamp. Koszt zamontowania
jednej lampy z oprawą to wydatek rzędu 700-800zł.
 Droga do „Zagórzanki” – jest tam ograniczenie prędkości, ale kierowcy nie przestrzegają
nakazów (przepisów drogowych).

15

 Sprawa osiedla Śmieszki – od spotkania nic się nie zmieniło. Piłka jest po stronie
mieszkańców, którzy muszą zaproponować sensowne rozwiązanie. Mieszkańcy chcą by
Urząd załatwiał zgody na przejście po gruntach prywatnych, itd.
 Monitoring dla Policji – monitoring jest uruchomiony. Będzie spotkanie żeby
zaproponować współfinansowanie na rozszerzenie monitoringu.
 „Orkanówka” – dowiem się czy została zlecona wycena. Radny p.J.Bierowiec – na Komisji
było ustalone, że przedstawimy koncepcję zamiany. Jeśli będzie nasza koncepcja, będę
nalegał, by była wycena.
 Kanalizacja na Słomce – w pierwszej kolejności będzie robiona kanalizacja na os.Pańskie
(ok. 800m. kolektora), gdzie są wszystkie wpłaty. Na Słomce nie ma wszystkich zgód
sąsiedzkich.
 Chodnik ulica Słomka – Generalna Dyrekcja Dróg narzuciła warunki i Miasto zostaje
obciążone kosztami wykupu. Czy mieszkańcy będą chcieli odstąpić swoje ogródki.
Chodnik jest zaplanowany poza pasem jezdni.
 Odpady z pieców (popiół) – jeżeli stworzymy miejsce to utworzymy śmietnik. Zapytam
Dyrektora ZGK o tą sprawę.
 Plany zamieszkania budynku socjalnego – 2 rodziny na 100% kwalifikują się do
mieszkania socjalnego. Wobec pozostałych będzie b.ostra selekcja.
 Informacja o kosztach wykonania podłączeń do kanalizacji i wodociągu pojawi się
w kwartalniku „Pod Lubogoszczą”.
 Koszenie trawy - mogiła Żydowska przy ul.Zakopiańskiej – dwa razy w roku ZGK ma
ustalone koszenie trawy i sprzątanie tego terenu.
 Droga osiedlowa Krakowska – odbyłem wizję w tym terenie. Jeśli wszystkie środki spłyną
– to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zlecić chociaż opracowanie dokumentacji.
 Budynek Sokoła – projekt I cz. jest zrobiony. Jest koncepcja na salę widowiskową.
 Przejście ul.Orkana – od spotkania wakacyjnego ZDW jest negatywnie nastawiony do
przesunięcia przejścia. Pan Błoński podjął się zadania ale do dzisiaj nie ma odpowiedzi.
Przypomnę o sprawie.
 Oznaczenie rozjazdów ulicy Marka – zamówiliśmy tablicę informacyjną.

Ad.21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił się z zapytaniem o stanowisko w sprawie pisma
mieszkańców ulicy Piłsudskiego o podłączenie do kanalizacji.
Burmistrz Miasta w ustosunkowaniu, przedstawił historię związaną ze sprawą podłączenia do
kanalizacji mieszkańców ulicy Piłsudskiego jeszcze za kadencji Burmistrza – p.A.Róg.
Kolektor (studzienka) jest po przeciwnej stronie. Żądanie podłączenia do kanalizacji jest
nierealne ze względów technicznych. Kiedy była wykonywana modernizacja ulicy
Piłsudskiego nikt nie pomyślał by wstawić stalową osłonę by pozostawić możliwość
podłączenia się do kanalizacji mieszkańcom przeciwnej strony ulicy Piłsudskiego. Wersja
podłączenia tych mieszkańców od strony ul.Topolowej - też jest nierealna i nie brana pod
uwagę. Studzienki są bardzo płytkie i ponadto teren jest zabudowany domami.

Ad.22. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała p.A.Majchrzak – Dyrektor SP ZOZ w Mszanie Dolnej,
która ustosunkowała się do kwestii wcześniejszego otwierania Ośrodka, informując, że nie jest
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w stanie wcześniej otwierać Przychodni. Są ustalenia, że Ośrodek powinien być otwierany od
godz. 8.00 a jest od 7.00. Nie można też wcześniej otworzyć Ośrodka, ktoś musiałby tego
pilnować - musiałby być pracownik. Pani Dyrektor uważa, że sprawa sama się rozwiąże i nie
będzie tej potrzeby, bo dochodzi jeden lekarz (będzie 5-ciu lekarzy). Wg normy na 1 lekarza
może przypadać 2,5 tys. pacjentów. Co do kontraktów – to umowy będą w marcu. Nie będzie
wypłaca nadwyżka ze specjalistki.
Radny p.G.Wójcik – droga do rozwidlenia ul. Leśna – postawić znak ograniczający prędkość.
P.Dyr. SP ZOZ – zwróciła uwagę na znak pierwszeństwa przejazdu k/OSP, który jest
zamieszczony dość daleko.
Radny p.K.Stożek – złożył wniosek o zbadanie możliwości dobudowy łącznika od stołówki do
hali sportowej (ZSM nr 1). Może się okazać, że przejście do hali sportowej będzie naokoło.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że będzie dobudowa piętra nad jadalnią z możliwością
przejścia do hali.
Następnie p.E.Sieja – zaprosił na wieczór poetycko-muzyczny w sali kina Luboń na dzień
11 listopada.
Na koniec głos zabrała p.S.Kogut – Dyrektor MOPS, która zwróciła się z prośbą i sugestią
zorganizowania wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia z udziałem
realizatorów Gminnej Strategii Problemów Społecznych celem omówienia Programów oraz
z prośbą do Radnych o zgłaszanie potrzeb objęcia pomocą osób w okresie zimy i „uważność
społeczną”.
Ad.23. Zamknięcie obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Władysław Żądło zamknął obrady
XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…………………………

Obradom przewodniczył:
W.Żądło-Przewodniczący Rady Miasta
…………………………

Niniejszy Protokół został przyjęty na XLVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna w dniu
26.11.2009r.
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