Protokół Nr XLVII/09
z XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
26 listopada 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. 16.45
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p.R.Radomski.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Na sesję Rady Miasta został zaproszony również p. A.Zastawnik – projektant, autor planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obrady XLVII 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 14 Radnych, zgodnie z listą obecności.
Ustawowy skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Następnie Przewodniczący obrad, powitał radnych oraz zaproszonych gości, po czym
przystąpił do realizacji ustalonego porządku obrad jak w zawiadomieniu o zwołaniu XLVII
zwyczajnej sesji Rady Miasta, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XLVI/09 z XLVI 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. Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów
i wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę – Miasto
Mszana Dolna do spółki działającej pod firmą „Górna Raba - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” z siedzibą w Mszanie Dolnej i objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym tej spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2007 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 9 lipca 2007r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania
stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta
Mszana Dolna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mszana Dolna.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLVI/09 z XLVI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XLVI/09 z XLVI sesji Rady Miasta
został 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 XLVI/09 z XLVI
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, która w głównej mierze dot. spraw takich jak:
► remont ulicy Spadochroniarzy – remont został zakończony i sporządzony protokół odbioru
robót. Położono 2-warstwową nawierzchnię, „wyprostowano” chodnik (zniwelowano
wybrzuszenie), światłowód z 2-ma studzienkami został przesunięty. Zadanie to
współfinansowała Gmina Mszana Dolna w wysokości 15tys.zł i Starostwo Powiatowe w
Limanowej w wys.ok.18 tys.zł., gdyż jest to droga dojazdowa do budynku Urzędu Gminy
i mieszczących się tam Wydziałów Starostwa Powiatowego. Całkowity koszt zadania
wynosił 150 tys.zł. Pan Burmistrz podkreślił wkład i pomoc p.Marka Adamczyka –
Dyrektora Rejonu Wschodniego Małopolskiej Telekomunikacji Polskiej w przesunięciu
światłowodów w ciągu niespełna dwóch dni od dnia wysłania prośby. Została udrożniona
kanalizacja burzowa, zrobiony został odpływ pod ul.Spadochroniarzy, zrobiony został
wjazd na pole plebańskie oraz chodnik po obu stronach drogi.
► droga os.Ścibory – zakończono prace przy budowie drogi na os.Ścibory - droga została
odebrana, dokonano również odwodnienia drogi.
► droga os.Marszałki – droga została zrobiona i odebrana. Wykonawcą była Firma „Omega”.
Wykonano również odwodnienie drogi na najgorszym odcinku.
► uliczka – łącznik ul.Jana Pawła II z ul.Piłsudskiego – położono nową nawierzchnię (masę
asfaltową przed sklepem „Jędruś”). Burmistrz Miasta zasygnalizował, że jest pomysł
zorganizowania tam ruchu jednokierunkowego od ul.Piłsudskiego. Sprawa ta będzie
dyskutowana.
► na ukończeniu są prace przy budowie kanalizacji na ul.Mroza – Wykonawca ZGK.
Podłączono 11 domów.
► kanalizacja na ul.Fabrycznej – jest projekt i pozwolenie na budowę, które jest aktualne (bo
z 2005r./2006r.). Burmistrz poinformował, że MOW otrzymał środki finansowe
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozbudowę Ośrodka, w tym m.in. na
wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do budynku Młodzieżowego

Ośrodka Wychowawczego. Jest propozycja wspólnego wykonania i współfinansowania
inwestycji ze środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.
► hala sportowa – został zalany ostatni strop i będzie robiona konstrukcja dachu.
► Orlik 2012 – jesteśmy po terminie odbioru w związku z czym Miasto wystąpiło do
Wojewody o przedłużenie terminu. Trwają prace przy montażu siatek, w środku obiekt
jest sfinalizowany. Są wykonane wszystkie przyłącza. Do końca roku trzeba rozliczyć
środki.
► budynek socjalny – obiekt jest prawie na finiszu. Radni Rady Miasta przed sesją
wizytowali nowo wybudowany budynek socjalny przy ul.Starowiejskiej i nie kryli
zachwycenia stanem i wyglądem pomieszczeń wewnątrz budynku.
► mikroprojekty PL-SK – to pierwszy wymierny owoc współpracy polsko-słowackiej po
wstąpieniu Miasta do Euroregionu „Tatry”. 41 tys.EUR przeznaczono na OrawskoZagórzańską konfrontację kultur. Z tych pieniędzy zostanie zakupiona profesjonalna
scena z zadaszeniem. Pozostała część tj. ponad 10tys.EUR zostanie przeznaczone na
sfinansowanie wspólnych imprez m.in. Przegląd Orkiestr, Festiwal Chórów, Dni Mszany
Dolnej, itp.
► 30.X. – odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Wspólników GWT w Niedźwiedziu.
► 8.XI. – III Zagórzańskie Spotkanie Chórów „Laudate Dominum” w Parafii Św.Michała
Archanioła.
► 9.XI. – spotkanie z Wicemarszałkiem Małopolski – p.Leszkiem Zegzdą (spr. budowy
kanalizacji do MOW).
► 9.XI. – odbyła się V Gala Przedsiębiorczości w Mszanie Dolnej z przedstawicielami
Sejmu RP (Wicemarszałek), Województwa (Wojewoda Małopolski), posłów, itd.
► 11.XI. – wspólne świętowanie uroczystości Święta Niepodległości (kościół, cmentarz –
złożenie kwiatów na grobach, MOK – wieczornica przygotowana przez ZSM nr 1).
► 17.XI. – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich z p.S.Pajorem nt.
„schetynówek”. Burmistrz poinformował, że do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(tzw. „schetynówek”) została zgłoszona ulica Starowiejska, ale nie udało się. Na 180
Gmin w Małopolsce złożono 115 projektów, czyli praktycznie każda Gmina złożyła
wniosek.
W dalszej kolejności Burmistrz poinformował o kryteriach przydziału punktów, gdzie
liczyło się: długość drogi, brak infrastruktury, połączenie drogi z innymi wyższej
kategorii.
W naszym przypadku ulica Starowiejska ma chodnik (40 lat), oświetlenie (więc nie
budujemy tylko modernizujemy), kanalizację i brak połączenia z drogami wyższej
kategorii bo na obu końcach ulicy została położona nowa nawierzchnia. Tym samym
straciliśmy połączenie z drogami wyższej kategorii (wojewódzkiej i krajowej – Nr 28).
Zostało to ukarane, bo nie przydzielone były punkty w tym zakresie. Ponadto preferowane
były te inwestycje (drogi), które obejmowały budowę infrastruktury, a nie modernizację
(choćby była w fatalnym stanie to nie było to istotne). Dlatego gminy miejskie w starciu
z gminami wiejskimi lub miejsko-wiejskimi były z góry na pozycji przegranej choćby
i tylko pod względem długości drogi. W Mszanie najdłuższa droga ma 1200m.
► 18.XI. – podpisano 8 aktów notarialnych na sprzedaż mieszkań w blokach na ul.Jana
Pawła II. Zostały dwa mieszkania.
► 20.XI. – podpisano akt notarialny dot.sprzedaży działki budowlanej na os.Pańskie
(o pow.10ar).
► 20.XI. – w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami wydz. Budownictwa
Starostwa Powiatowego z udziałem Wicestarosty.
► 24.XI. - spotkanie z mieszkańcami ul.Piłsudskiego w sprawie kanalizacji (rejon apteki
p.p.Orman – Kaja). Omówione jest kolejne – bo nie jest to zadanie łatwe.

► 24.XI. – spotkanie na Śnieżnicy – przedstawiciele PTTK, GOPR, Samorządów Powiatu
Limanowskiego n.t. wspólnej promocji Beskidu Wyspowego.
► 25.XI. – udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Limanowej, podczas którego
omawiano takie sprawy jak: zimowe utrzymanie dróg, sprawa dostaw energii, gazu, gotowość
Straży, Policji, kwestie bezdomności, sprawy związane z pandemią, itp.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi Miasta za przedstawienie informacji, po
czym powitał p.A.Zastawnika (projektanta).
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje zgłosili:
Radny p.R.Rataj – pierwsza sprawa zgłoszona przez radnego dotyczyła drogi i potoku na
os.Śmieszki. Radny odczytał pismo, w którym prosi Burmistrza o kolejne spotkanie
z mieszkańcami w tej sprawie.
2) druga interpelacja dot.ruchu na ul.Matejki i parkujących tam samochodów. W niedziele
samochody parkowane są po obu stronach ulicy co bardzo utrudnia przejazd ulicą (okolice
cmentarza), a pieszych zmusza do wchodzenia na jezdnię, a parking znajduje się kilka
metrów wyżej. Radny prosił o zajęcie się sprawą.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – złożył następujące wnioski:
1) Cyt: „wnoszę o wysłanie kompetentnej służby do zbadania czy istnieje zagrożenie
pożarowe w okolicy bloków przy ul.Starowiejskiej po obu stronach ścieżki wiodącej
od bloków w stronę Kościoła. Jest tam gęsty, wyschnięty busz na powierzchni ok. 0,5
ha. Jest to teren osób prywatnych. P.Sieja przedstawił Radnym dowód („suchokwiat”).
2) sprawa ogłoszenia Prezesa ZGDGRiK umieszczonego w hallu Urzędu Miasta
a dotyczącego dzierżawy pomieszczeń administracyjnych na terenie oczyszczalni
ok.150m2. Zwrócił się z zapytaniem: „czy to ogłoszenie ma związek z rozpadem
Spółki, czy to ma inny sens – proszę o informację.
3) wnioskuję o zmianę formuły organizowania Święta Niepodległości (tej oficjalnej
części) – nabiera to charakteru dezintegracji pomiędzy samorządami. Pogłębia się ta
niechęć – była zła organizacja i chodzi o to by był jeden główny organizator.
4) jest pilna potrzeba dostarczenia gazu do budynku socjalnego celem ogrzewania
wnętrza budynku.
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie dziur w ulicy Starowiejskiej.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – zwrócił uwagę na oznakowanie wjazdu na
ul.Marka (jest zasłonięty znak na drodze wojewódzkiej).
Ad. 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Radny p.J.Bierowiec – podziękował p.A.Zastawnikowi za przybycie i poprosił
o wytłumaczenie wątpliwości.
P.A.Zastawnik – projektant – plan musi zachować zgodność ze studium. Studium zrobione
kilka lat temu nie straciło swojej aktualności i nie ma potrzeby, żeby go zmieniać. Jest
schematyczne – ale to jest jego zaletą. Nie ma sensu obciążać budżet tymi kosztami.
Część z tych wniosków (złożonych) byłyby możliwe do uwzględnienia bez konieczności
zmiany studium i dotyczyłoby to terenów przylegających do działek zabudowy. Procedura

zmiany studium i zmiany planu wymaga szeregu uzgodnień. Niektóre z wniosków o zmianę
przeznaczenia terenu były składane niegdyś i przy uchwalaniu planu nie zostały
uwzględnione.
Jeżeli przedmiotem zmiany planu będzie działka, która przylega np. do drogi krajowej lub też
położona jest w terenach zalewowych to możemy spotkać się z negatywną opinią.
Projektant zasugerował więc możliwość dokonania zmiany planu, tam gdzie nie wchodzi się
z uzgodnieniami z GDDKiA, RZGW i innymi instytucjami.
Obiekt na stadionie – ta zmiana mogłaby być zrobiona w postaci zmiany punktowej bez
konieczności zmiany studium.
Rada może podjąć jedną uchwałę w której wskaże (określi) miejsca dokonywanych zmian.
Radny p.S.Dziętło – zwrócił się z zapytaniem ile to kosztuje?
p.A.Zastawnik – w przypadku niewielkich zmian to kilkanaście tysięcy złotych.
Radna p.I.Łacna – czy ma znaczenie ilość zmian jeśli chodzi o koszty?
P.A.Zastawnik – to zależy od firmy. W mojej, nie ma to znaczenia. Uwzględnia się tu w gł.
mierze koszty opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków
finansowych a także wyjazdy.
Przewodniczący Rady Miasta – gdyby sprawę nagłośnić to tych wniosków byłoby więcej.
p.A.Zastawnik – zgodnie z procedurą trzeba powiadomić i mogą pojawić się inne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – zwrócił uwagę na potrzebę rozszerzenia nazwy
oznaczenia terenu na stadionie proponując by do słów „sport i rekreacja” dodać
„rehabilitacja”. To nie jest zmiana planu, chodzi o jedno słowo. Starostwo żąda bardzo
uszczegółowionego zapisu.
W dalszej kolejności, w uzupełnieniu Burmistrz Miasta przedstawił proces starań
Stowarzyszenia o pozwolenie na otwarcie warsztatów terapii zajęciowej w budynku na
stadionie miejskim przy ul.Spadochroniarzy. Trzeba rozszerzyć funkcję tego budynku.
P.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji – jeśli te koszty byłyby duże to jest możliwość
dofinansowania przez wnioskodawców w formie darowizny (tak jak np. jest to w przypadku
kanalizacji).
p.Burmistrz zdeklarował przedłożenie projektu uchwały dot. zmiany planu zagospodarowania
miasta na grudniową sesję Rady Miasta.
Na koniec niniejszego punktu porządku obrad P. F.Dziedzina – podziękował za podjęcie
tematu zmiany planu.
Ad. 6. Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 rok.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta, po czym Przewodniczący Rady odczytał
uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym zmiana Programu polega na
zwiększeniu o 39.278,00PLN ogólnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na
realizację GPPiRPA na 2009r. w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu

opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Całość kwoty tj. 39.278,00
PLN dodano do rezerwy, która ostatecznie wynosi 53.600,00PLN.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVII/294/2009
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po
stronie dochodów i wydatków.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta. Zgodnie z projektem zwiększa się dochody
budżetu o kwotę 78.726zl. w działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Zwiększa się dochody w:
 dziale 600 o 33.536zł. – są to środki otrzymane z Urzędu Gminy Mszana Dolna
i Starostwa Powiatowego w ramach współfinansowania zadania – dot.
ul.Spadochroniarzy,.
 dziale 758 o 15.500zł. – to środki z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie
pomieszczeń w ZSM nr 2 po ZEAS-ie.
 dziale 801 – o kwotę 29.726 – to środki finansowe otrzymane z Urzędu Gminy
Mszana Dolna na zadania realizowane w Przedszkolu na podstawie porozumienia.
Po stronie wydatków ponadto dokonuje się zmiany w planie o kwotę 5.500zł.- dot.
współfinansowania obchodów Dnia Papieskiego.
Załącznik nr 3 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 zmian budżetu
miasta na rok 2009.
Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVII/295/2009
w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę –
Miasto Mszana Dolna do spółki działającej pod firmą „Górna Raba – Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Mszanie Dolnej i objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta, który wyjaśnił, że sprawę
dokoptowania samorządów do Spółki „Górna Raba” Sp. z o.o tłumaczył Prezes p.R.Duchnik
na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska. Sytuacja ZGDGRiK jest niepewna, a Spółka
„Górna Raba – Sp. z o.o.” jest jednoosobową Spółką Związku. Idea jest taka, żeby samorządy
na terenie których działa Spółka podjęły uchwały o przystąpieniu i objęciu udziałów

w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W przypadku likwidacji Związku Spółka
zostałaby przejęta przez likwidatora, a samorządy, które będą współudziałowcami miałyby
pierwszeństwo w przejęciu (czy też wykupieniu) majątku.
Jest dowolność w wysokości objęcia udziałów - określona jest górna granica tj. maksymalnie
można objąć 500 udziałów (tj.50 tys.zł).
Radny p.J.Bierowiec – temat związany z oczyszczalnią jest bardzo ważny. Wnioskuję
o opinię prawną i parafowanie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta – odpowiedział, że projekt uchwały ma pozytywną opinię
prawną i jest parafowany przez radcę prawnego.
W dalszej części rozpoczęła się dyskusja nad projektem uchwały, Radni zastanawiali się
głównie nad sprawą wysokości udziałów, mając co do tego podzielone głosy.
100 udziałów proponowali Radni: p.A.Orzeł, p.W.Wacławik.
250 udziałów – Radny p.S.Dziętło i inni, twierdząc żeby to było tak samo jak inne Gminy,
czyli tak jak jest w projekcie uchwały.
Radny p.R.Rataj – czy ten wkład (jego wysokość) będzie decydował o sile naszego głosu?
Odpowiedzi udzielił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza , który wyjaśnił, że nie. Nie ma potrzeby
dokapitalizowania Spółki, chodzi tylko o wejście.
Wobec zakończonej dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy
12 głosach „za” 0-„przeciw” i 2 –
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVII/296/2009 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Gminę – Miasto Mszana Dolna do spółki działającej pod firmą „Górna
Raba – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Mszanie Dolnej i objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2007 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 9 lipca 2007r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Miasta Mszana Dolna przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Na wstępie niniejszego punktu porządku obrad, p.E.Sieja – złożył wniosek formalny, cyt.:
„w pkt-cie 6 w zdaniu: „na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym…” wnoszę
o zamianę słowa „ucznia” na słowo „dziecko”, bo nie jest to obowiązek nauki tylko opieka
i wychowanie.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miasta poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały.
p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta – zmiany uchwały są wynikiem zmiany przepisów ustawy
o systemie oświaty. Projekt uchwały zawiera dwa obszary zmian, tj:
1) ustawa wprowadziła dwie nowe formy wychowania przedszkolnego, tj. punkt
przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego. Do tej pory wychowanie przedszkolne
prowadzone było w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jeżeli byłyby takie formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez inne podmioty niż
j.s.t. i ministrowie, to gmina jest zobowiązana płacić dotację na każde dziecko w wysokości
nie mniejszej niż 40% wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszonych
w przedszkolach publicznych. Te zmiany są wprowadzone w § 1 pkt 1-7 projektu uchwały.
2) drugi obszar zmian – to kwestia kontroli dotacji. Ustawa nałożyła na organ stanowiący j.s.t
obowiązek ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji – zostało to
określone w rozdziale 5a, który dodajemy w całości.
W ustosunkowaniu do wniosku formalnego p.E.Sieji p.Sekretarz wyjaśniła, że ustawa mówi
o dotacji na ucznia, a nie dziecko – to wynika z ustawy.
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
XLVII/297/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2007 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 9 lipca 2007r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mszana Dolna.
Zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu uchwały, dokonano ujednolicenia
i dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa dotychczasową uchwałę z 2002
roku. Obecny projekt uchwały normuje sprawy związane z przydziałem i najmem lokali
w nowym budynku socjalnym przy ul.Starowiejskiej.
W tym momencie posiedzenia Radny p.J.Bierowiec opuścił salę obrad.
Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania projektu uchwały. W trakcie czytania Radni
zgłaszali uwagi i zapytania do projektu uchwały:
p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zwrócił uwagę na zapis § 10. Rozumiem, że
jeśli w sytuacji takiej znajdzie się pracownik jednostki podporządkowanej to Burmistrz
Miasta może z pominięciem prawa pierwszeństwa przyznać osobie uprawnionej lokal
związany ze stosunkiem pracy – czyli nie jest to zasada dowolności ale prawo Burmistrza.
Radny p.W.Wacławik – zwrócił uwagę na zapis § 12 pkt 3, który określa, że wniosek
o przydział lokalu (w tym lokalu socjalnego) powinien zawierać udokumentowane
oświadczenie o dochodach osiąganych za okres ostatniego miesiąca poprzedzającego datę
złożenia wniosku, dokonując porównania do zapisu § 3, który mówi o okresie 3-ch miesięcy.
Czyli z tego wynika, że są to wnioski o przyznanie lokalu na czas oznaczony. Radny uważa,
że powinno być za okres 3-ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
W trakcie powstałej dyskusji w tym temacie Radni zgodzili się z uwagą Radnego
p.W.Wacławika.
p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zwrócił się z zapytaniem i wyjaśnieniem ile
lokali przeznaczonych jest na wynajem jako lokale socjalne, ile na lokale związane ze
stosunkiem pracy, a ile na lokale zamienne (§ 17 projektu uchwały). Rozumiem, że tych na
wynajem jako lokale socjalne jest 7, czy mamy inne lokale?

Burmistrz Miasta – odpowiedział, że są wolne dwa albo trzy mieszkania i do tego momentu
są nasze, jeśli najemcy nie skorzystają z prawa wykupu mieszkania.
Wobec braku zgłoszeń i zakończenia dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLVII/298/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
 oznakowanie dróg – dotyczy różnych kategorii dróg: krajowej, wojewódzkiej i
gminnej. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie uzgodnił kwestii postawienia znaku na
wysokości p.Janasa, który to znak wprowadził chaos na ul.Marka. Zwróciłem się o
zmodyfikowanie znaku i ograniczenie tonażu na ul.Ogrodową i ul.Marka.
 dziury na ulicy Starowiejskiej – zostanie zrobione.
 bezprawne parkowanie na ul.Matejki – spróbujemy ustawić znaki i informacje
o parkingu od drugiej strony.
 os.Śmieszki - droga. Burmistrz Miasta poinformował, że ilość spotkań nie rozwiąże
sprawy, bo PKP postawiło warunki i spotkanie nic nie zmieni. Ponadto musi być dobra
wola ze strony mieszkańców.
 zagrożenie pożarowe – ustalimy kto jest właścicielem.
 sprawa wynajmowania pomieszczeń w ZGDGRiK – 150m2; uszczupliła się kadra i
powstały wolne pomieszczenia.
 11 listopada – sytuacja się powtarza, to samo jest ze Świętem 3 Maja.
Ad.12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
-----------Ad.13. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Radny p.R.Rataj – w imieniu mieszkańców ul.Słomka podziękował za
budowę drogi na os.Bodziochy i Marszałki.
Radny p.E.Sieja – w imieniu p.Rusnaka z ul.Starowiejskiej zwrócił się z prośbą o zdjęcie
tablicy zezwalającej na jazdę samochodami „powyżej 3,5t”.
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że jest ustalona organizacja ruchu i nie można
zmieniać zasad.
W dalszej kolejności p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – nadmienił, że szykuje
się likwidacja budynku przy ZSM nr 1, po czym zwrócił się z zapytaniem , czy nie warto by
było ogłosić, żeby ktoś dokonał rozbiórki budynku w zamian za pozyskany z rozbiórki
materiał.

Na koniec Radna pp.I.Łacna – poinformowała, że Spółdzielnia Młodzieżowa ma w końcu
oświetlenie, po czym wyraziła słowa podziękowań kierowanych do Pana W.Żądło, p.S.Malca
i Geodety.
Ad.14. Zamknięcie obrad XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Władysław Żądło zamknął
obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

Helena Łabuz

p.W.Żądło
Przewodniczący Rady Miasta
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