Protokół Nr III/10
z III zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
20 grudnia 2010r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Adam MALEC Dolna.

Przewodniczący Rady Miasta Mszana

Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 15.20.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie III zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył III zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym
przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości.
Przewodniczący Rady powitał również harcerzy Gorczańskiego Hufca ZHP, którzy na ręce
Przewodniczącego Rady – p.A.Malca przekazali Światełko Betlejemskie, składając przy tej
okazji życzenia świąteczne.
W dalszej części posiedzenia, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji planu
posiedzenia Rady.
Stwierdził, że na Sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności
uchwał podejmowanych przez Radę Miasta, po czym odczytał porządek obrad, jak
w zawiadomieniu o zwołaniu sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem o uwagi do ustalonego
porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag, sam zaś Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o dodanie do
porządku obrad punktu dotyczącego uzupełnienia składu osobowego Komisji stałych Rady
Miasta, proponując ujęcie tego punktu po pkt 4 porządku obrad.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanej
zmiany porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o zmianie porządku obrad III sesji Rady Miasta
Mszana Dolna poprzez dodanie punktu: „uzupełnienie składu osobowego Komisji stałych
Rady Miasta”- jako pkt-u 5.

W związku z powyższym po otwarciu sesji, co stanowiło pkt 1 porządku obrad, porządek sesji
obejmował:
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów
i wydatków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna
z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
5. Uzupełnienie składu osobowego Komisji stałych Rady Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
7. Sprawa ustalenia wysokości diet dla Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad III zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Stanisław Andrzej Dudzik:
1) czy jest opracowana strategia rozwoju miasta na obecną kadencję 2010- 2014 oraz plan
zadań inwestycyjnych.
2) sprawa targowicy – handel bydłem – sprawą są zainteresowani rolnicy z naszego
terenu. Proszę o informację na ten temat.
3) toalety miejskie w Mszanie Dolnej – z tym tematem nie mogą się uporać kolejne ekipy
Radnych i Burmistrzów. Może ta sprawa zostanie rozwiązana w tej kadencji.
4) zbiórka odpadów wielkogabarytowych – były organizowane zbiórki. W tym roku nie
było. Proszę żeby przynajmniej raz w roku przeprowadzać taką zbiórkę.
5) oznakowanie ulic Smrekowej i ul.Flizaka - czy są zamówione tabliczki.
Radny p.R.Rataj – zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na złożoną w
poprzedniej kadencji interpelację odnośnie p.Setlak.
Burmistrz Miasta – ad vocem – w sprawie P.P.Setlaków sprawa jest wyjaśniona.
Radny p.R.Rataj kontynuując:
2) dokonaliśmy zamiany działek z p.Guzara na ul.Słomka (os.Marszałki) – proszę o podjęcie
prac aby wybudować zatokę bo jest tam niebezpiecznie.
3) w projekcie budżetu na rok 2011 ujęte jest zadanie: budowa kanalizacji na ul.Słomka –
proszę o informację jakie osiedla obejmowałaby ta kanalizacja.
Radny p.W.Broczkowski – odczytał pisemną informację w sprawie utworzenia Klubu
Radnych. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny p.M.Dulęba – złożył pismo w sprawie pracy w Komisjach Rady Miasta.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
p.W.Jamróz – Radna Powiatu Limanowskiego – zwróciła się z zapytaniem: „czy jest jakaś
sprawa, problem z którym mogłabym wystąpić na sesji Rady Powiatu?”. Proszę o zgłaszanie
takich spraw.

P.W.Jamróz ponowiła również prośbę w sprawie budowy chodnika w górnej części ul.Słomka
uzasadniając prośbę tym, że jest b.duży ruch i b.wąskie pobocze – chodzi o zabezpieczenie
bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
dochodów i wydatków.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 z wyszczególnieniem tych
zmian w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiła
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Zgodnie z projektem – zał. nr 1- w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
w dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 8tys.zł – są to środki z 0,6% rezerwy subwencji
oświatowej z MEN na dofinansowanie remontu w ZSM nr 2.
W dziale 853 – zmniejsza się dochody o kwotę 14.065,49 zł – w związku z pismem MOPS
dokonuje się „przeniesienia” środków na następny rok (dotyczy to realizacji projektu kapitał
ludzki).
W dziale 900 - zwiększa się dochody o 5tys.zł. – jest to pomoc finansowa ze Starostwa
Powiatowego w Limanowej na realizację programu dot.wywozu azbestu.
W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmiany kwoty 360zł.
z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku z aneksem otrzymanym ze Związku
Euroregion Tatry i możliwości wykorzystania zaoszczędzonych środków.
Zał. nr 2 to odpowiednio zmiany w planie wydatków. Następny załącznik to z kolei
uszczegółowienie planu wydatków bieżących, kolejny – to zmiana w planie wydatków
majątkowych, gdzie dokonuje się tylko zmniejszenia wydatków o 360zł. z programu
Euroregionu Tatry.
Ostatni załącznik do projektu uchwały to prognoza długu publicznego, która jest pochodną
wszystkich tych zapisów uchwały.
Po omówieniu projektu uchwały głos zabrał Radny p.S.Dziętło - Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej, który przedstawił opinię Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok
2010 po stronie dochodów i wydatków.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za” , 0-„przeciw” i 1- „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr III/13/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po
stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana
Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta – obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program określa obszary i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obszary
współpracy zostały określone w § 3 projektu uchwały, zaś formy tej współpracy określono
w §6. Zlecanie realizacji zadań będzie się odbywało na zasadzie konkursu.
Z realizacji programu będzie przedkładane sprawozdanie.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/14/2010 w sprawie
rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na
rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Uzupełnienie składu osobowego Komisji stałych Rady Miasta.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Radnego p.M.Dulęby, który zgłosił swój udział
w pracach następujących Komisji: Rewizyjnej, Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Skład osobowy komisji stałych Rady Miasta był ustalany na poprzedniej sesji, na której nie był
obecny radny p.M.Dulęba. W związku z tym, radny nie należy do żadnej Komisji, a zapis
Statutu Miasta mówi, że radny musi uczestniczyć w pracach przynajmniej jednej komisji.
W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady poinformował, że do uzupełnienia składu
osobowego pozostały tylko dwie Komisje: Komisja Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw
Socjalnych oraz Komisja Oświaty i Kultury, które mają skład 4-osobowy na możliwy maks.
skład 5-cio osobowy.
Radny p.M.Dulęba – jak mam coś robić to widzę się tych Komisjach, które zaproponowałem.
Nie upieram się przy Komisji Rewizyjnej.
W trakcie trwającej dyskusji Radny p.M.Dulęba zgodził się na pracę w Komisji Zdrowia, ale
głównie to chciałby uczestniczyć w pracach Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej.
Wobec pełnego składu osobowego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej ustalonego na poprzedniej sesji, na której nie był obecny p.M.Dulęba powstał
problem i ze strony radnych padła propozycja zwiększenia składu komisji do 7 osób.
P.M.Panek – stwierdził, że realnego rozwiązania trzeba szukać na gruncie Statutu. Wyjaśnił,
że w Statucie są dwa zapisy: jeden zapis który ogranicza ilość radnych wchodzących do
poszczególnych komisji i zapis mówiący o tym, że radny musi uczestniczyć w pracach
przynajmniej jednej komisji.
Pod kątem jednej sytuacji nie będziemy zmieniać Statutu, bowiem jego zmiana to cała
procedura, a nie tylko podjęcie uchwały, która wchodzi w życie.

Radny p.A.Dudzik – zaproponował rozwiązanie sprawy poprzez rezygnację jednego z radnych
z członkowstwa w Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – sprawa
jest do ustalenia, a nie zmieniać Statut.
W tej części posiedzenia Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwy.
Po przerwie, Przewodniczący Rady – poinformował, że proponuje się zmianę składu
osobowego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Z członkowstwa w tej Komisji zrezygnował radny p.Rafał Dara. W jego miejsce proponuje się
Radnego p.Macieja Dulębę.
P.M.Panek – odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji RPiGM.
Zgodnie z projektem uchwały zmienia się skład osobowy Komisji Rozwoju Przestrzennego i
Gospodarki Mieszkaniowej w ten sposób, że wybiera się w miejsce radnego p.Rafała Dara na
członka Komisji radnego p.Macieja Dulęba.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/15/2010 w sprawie
zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady - kolejna uchwała to uzupełnienie składu osobowego Komisji Oświaty
i Kultury.
W skład tej Komisji wchodzi 4 –ch radnych (max. może wchodzić 5-ciu radnych). Chęć pracy
w tej Komisji wyraził radny p.Rafał Dara.
W związku z powyższym uzupełnia się skład osobowy Komisji o radnego P.Rafała Dara.
P.M.Panek – odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji
Oświaty i Kultury.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/16/2010 w sprawie
uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że proponuje się również uzupełnienie składu
osobowego Komisji Zdrowia o osobę radnego p.M.Dulęba, który wyraził zgodę na pracę w tej
Komisji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/17/2010 w sprawie
uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw
Socjalnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana
Dolna.
Przewodniczący Rady – poprosił o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
i zabranie głosu w tej sprawie przez Przewodniczącego Komisji.
Radny p.S.Dziętło - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – poinformował, że
wynagrodzenie Burmistrza Miasta jest na poprzednim poziomie (z 2009r.) i żadnej podwyżki
tutaj nie ma.
Wobec braku uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (11 głosów „za”, 0-„przeciw”
i 4-„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr III/18/2010 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Sprawa ustalenia wysokości diet dla Radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o opinię Komisję Budżetowo-Gospodarczą.
Radny p.S.Dziętło poinformował, że Komisja ustaliła, by diety radnych pozostały bez zmian.
Radny p.M.Dulęba – jak mają być oszczędności, to zacznijmy oszczędzać od siebie.
Proponuję, obcięcie diety radnego przez pół.
P.M.Panek – radca prawny UM - dotychczasowa uchwała uzależnia wysokość diety od
najniższego wynagrodzenia za pracę. Najniższe wynagrodzenie za pracę jest składnikiem
ruchomym, jest ogłaszane prawie na każdy rok kalendarzowy.
Rozumiem, że wniosek Przewodniczącego Komisji był taki by utrzymać uchwałę w takim
brzmieniu w jakim ona obowiązuje.
Natomiast wniosek radnego p.M.Dulęby trzeba doprecyzować. Co znaczy obciąć o połowę,
tzn. zamiast 100% najniższego wynagrodzenia wpisujemy 50%, czy też mówimy o kwotach to
jest wyliczamy 100% najniższego wynagrodzenia na dzień dzisiejszy i dzielimy to na 2 i to jest
proponowana wysokość diety przysługującej Przewodniczącemu Rady, itd.
W którym kierunku jest ten wniosek.
Radny p.M.Dulęba – wycofuję ten wniosek.
Wobec powyższego Przewodniczący obrad podsumował, że radnym będą przysługiwały diety
na takich samych zasadach i wysokości jak do tej pory.
Po konsultacjach Przewodniczący Rady zdecydował, o potrzebie podjęcia nowej uchwały w tej
sprawie.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych na zasadach i wysokości takich jak to miało
miejsce do tej pory.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/19/2010 w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:
- co do pierwszego zapytania radnego p.A.Dudzika to na rok 2011 wchodzi „schetynówka” –
ul.Starowiejska, kolejnym zaplanowanym zadaniem jest rewitalizacja miasta (zakończenie w
2012r.). Jeżeli są inne propozycje, to radni mają prawo i obowiązek wskazywać (z
możliwością finansowania) te płaszczyzny, które wymagają rozwoju.
- plac targowy – początek problemu związanego z handlem bydłem na targowicy rozpoczął się
w 2009r. kiedy pojawiła się inspekcja lekarza weterynarii.
Burmistrz nadmienił, że wymogi i warunki prowadzenia handlu zwierzętami stosownie do
zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są niemożliwe do spełnienia.
Niektóre z nich to m.in. teren musi być oznaczony, ogrodzony utwardzony i oświetlony, musi
być pomieszczenie dla lekarza weterynarii, miejsce dla zwłok zwierząt, dostęp do bieżącej
wody, po zakończeniu handlu każdorazowo oczyszczanie i odkażanie placu, itd. – nie
jesteśmy w stanie tych warunków spełnić i nie stać nas na organizację takiego miejsca.
Przy tej okazji Burmistrz nadmienił również, że do Prokuratury wpłynął wniosek o organizację
nielegalnego handlu zwierzętami na targowicy, co zakończyło się wyrokiem skazującym i
uznaniem Burmistrza Miasta winnym organizacji nielegalnego handlu.
W związku z tym i brakiem możliwości spełnienia warunków prowadzenia handlu wydaliśmy
zakaz handlu bydłem na placu targowym. Jeżeli ktoś będzie handlował bydłem to robi to na
własną odpowiedzialność.
- toalety miejskie – jest opracowany projekt toalet miejskich na placu targowym, które są
planowane m.Blachotrapezem a P.Kornasiem.
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – przy ostatniej organizacji zbiórki odpadów
„poparzyliśmy się”. Ogłoszenie zbiórki spowodowało, że wywieźliśmy śmieci również
z Mszany Górnej i Łostówki.
Każdy z mieszkańców ma ustawowy obowiązek podpisania umowy z jednym z odbiorców
śmieci (firm wywozowych). Jeżeli taka umowa jest, to firmy zabierają odpady
wielkogabarytowe bez problemu.
Drugi aspekt tej sprawy – to jest po głosowaniu ustawa śmieciowa która być może wejdzie
w życie w 2011r. i skończy się problem tego co zrobić ze śmieciami.
- sprawa braku tablic do oznakowania nazw ulic – tablice będziemy zamawiać, żeby te ulice
były we właściwy sposób oznakowane.
- sprawa P.P.Setlaków – sprawa związana z robotami na drogach rolniczych na ul.Słomka –
firma Janda wykonywała roboty polegające na poprawie stanu technicznego dróg dojazdowych
do pól na podstawie zgłoszeń. Każda z dróg była wizytowana przez: pracownika Urzędu
Miasta, przedstawiciela firmy Janda i operatora sprzętu celem określenia zakresu robót. Zakres
robót został opisany i oszacowany.
Wg twierdzeń państwa Setlak sprzęt ciężki wykonując prace na drodze k/ ich posesji naruszył
ok. 50 cm ich nieruchomość.
Nikt takiego poszerzenia drogi nie zlecał. Zakres robót tego nie obejmował, a jedynie
przywrócenie drogi do użytkowania.
- zatoki i przystanki – mamy podpisaną umowę z GDDKiA, która zgodziła się na tymczasową
lokalizację przystanków w ciągu drogi krajowej nr 28 pod warunkiem, że Miasto przystąpi w
2011 r. do opracowania dokumentacji na zatoki z prawdziwego zdarzenia na pozyskanym
gruncie.
- kanalizacja na ul.Słomka – jest taki zapis w projekcie budżetu, ale może dotyczyć każdego
innego miejsca, jeżeli będą spełnione następujące warunki:

1) będzie dokumentacja techniczna,
2) zgoda mieszkańców na przejście z kolektorem i
3) inicjatywa mieszkańców.
Na Słomce jest wciąż aktualne pozwolenie na budowę, wydane jeszcze za kadencji Burmistrza
p.A.Roga. Prace były kilkakrotnie przerywane z rożnych powodów, ale jest to robione etapami.
Oprócz Słomki, na dzisiaj jest dokumentacja na włączenie do kanalizacji:
1) osiedla nad stawem oraz
2) bloków kolejowych przy ul.Kolbego.
Ad.9. Komunikaty i wolne wnioski.
p.A.Majchrzak – Dyrektor SP ZOZ w Mszanie Dolnej – poinformowała o wynikach
rozstrzygniętego postępowania konkursowego na zabezpieczenie specjalistycznych świadczeń
medycznych (poradni specjalistycznych). Pani Dyrektor poinformowała, że występowała o 8
poradni specjalistycznych, z czego ostatecznie zakontraktowano (jest stosowna umowa) tylko
poradnię ginekologiczną w dodatku w zakresie okrojonym o połowę.
W postępowaniu konkursowym odrzucone zostały oferty w zakresie okulistyki, diabetologii,
neurologii i otolaryngologii. Wobec wstępnych negocjacji aprobatę uzyskały poradnie:
kardiologiczna, alergologiczna i pulmonologiczna – ale ostatecznie również i na te poradnie
nie ma umów.
W dalszej kolejności Dyrektor SP ZOZ odczytała komunikat Małopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ o rozstrzygniętym postępowaniu konkursowym, w którym to
komunikacie podana jest informacja o tym, że po przeprowadzeniu pokonkursowej analizy
stanu zabezpieczenia świadczeń w poszczególnych zakresach medycznych i obszarach
terytorialnych zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w trybie konkursu ofert.
Postępowanie to odbędzie się w styczniu i nie wiemy jaka będzie decyzja.
Na koniec p.Dyrektor poinformowała o podobnej sytuacji w sąsiednich miejscowościach
i o zastosowanych środkach odwoławczych: został złożony protest, który odrzucono, będzie
złożone również odwołanie.
Radny p.S.Andrzej Dudzik – zwrócił się z wnioskiem aby lutową sesję w jednym punkcie
poświęcić sprawom Ośrodka Zdrowia. Oczekiwania mieszkańców i nasze są takie, żeby
rozszerzyć zakres usług, żebyśmy w mieście mieli ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia.
p.A.Róg – Radny Powiatu Limanowskiego – dostępność świadczeń medycznych uległa
drastycznemu ograniczeniu. Ludzie nie będą się leczyć, bo nie ma umów - to b.poważny
problem. W tej sprawie ma się odbyć konwent starostów celem przedstawienia protestów.
Na koniec, p.A.Róg złożył radnym i Burmistrzowi Miasta gratulacje, podziękował za zaufanie
i wybór na radnego Powiatu Limanowskiego jak również złożył najlepsze życzenia świąteczne.
Radna I.Łacna – w temacie Ośrodka Zdrowia zaproponowała spotkanie Komisji Zdrowia.
Poinformowała również o planowanym na jutro spotkaniu dzieci ze Św.Mikołajem w świetlicy
osiedlowej i zakupie zabawek z pieniędzy zebranych na wcześniejszej sesji (zebrano 520 zł.)
Burmistrz Miasta – poinformował, że 13 grudnia zostało wysłane pismo w sprawie poparcia
starań p.Dyrektor SP ZOZ o kontrakty na poradnie specjalistyczne. W sprawę jest
zaangażowany również Wicemarszałek Województwa – p.L.Zegzda.

Przewodniczący Rady - przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych,
po czym odczytał życzenia świąteczne i noworoczne od ks. Z.Balona.
Ad.10. Zamknięcie obrad III zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął
obrady III zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…………………………

Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
……………………………………

