Protokół Nr IV/10
z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 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 IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył IV zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości.
Stwierdził, że na Sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności
uchwał podejmowanych przez Radę.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady odczytał porządek
obrad sesji jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, po czym poinformował, że wpłynął wniosek
Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
1) w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Mszana Dolna.
2) w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2010.
3) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2011 oraz
4) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii
na rok 2011.
Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zaproponował by projekty te umieścić odpowiednio w pkt 12 – 15
porządku obrad, po czym zwrócił się z zapytaniem o uwagi co do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag i propozycji.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad
z uwzględnieniem wnioskowanych do wprowadzenia projektów uchwał.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad IV sesji Rady
Miasta Mszana Dolna, który obejmował:
1. Otwarcie IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów
i wydatków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2010r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2008 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 5.09.2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali sportowej w Mieście
Mszana Dolna”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działek ewid. nr
1382/3 i 1382/4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej tj. lokal mieszkalny nr 1
w budynku wielomieszkaniowym nr 8 w Mszanie Dolnej przy ul.Jana Pawła II.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (dz.ewid. nr 2649/2 i 2649/9)
położonych
w Mszanie Dolnej przy ul.Starowiejskiej, zabudowanych stacją
transformatorową.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego pod nazwą „Kiosk pod
dębem” stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
12. Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta
Mszana Dolna.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010.
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na
rok 2011.
16. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18. Komunikaty i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady
Miasta został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Został on również przesłany Radnym e-mailem.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół
inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
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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 Rady. Najważniejsze sprawy to:

► 9.12. – w Krakowie odbyło się spotkanie z Komendantem Wojewódzkim PSP w sprawie
dofinansowania zakupu samochodu dla OSP Mszana Dolna.
► 14.12. – Gmina Mszana Dolna – wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy
w sesji Rady Gminy Mszana Dolna podczas której miało miejsce zaprzysiężenie nowego
wójta.
► 18.12. – udział w uroczystości poświęcenia i przekazania nowego sztandaru (25-lecie
OZPN w Limanowej).
W tym samym dniu miało miejsce również podsumowanie rocznej działalności sekcji biegów
długodystansowych MOK Mszana Dolna.
► 20.12. – Kraków Urząd Wojewódzki – wręczenie promes przez Wojewodę na przebudowę
(gruntowny remont) ul.Starowiejskiej w ramach NPPDL. Zadanie jest finansowane w proporcji
50/50.
► 21.12. – spotkania świąteczne w przedszkolach i szkołach.
► 29.12. – częściowy odbiór hali miejskiej. Uroczyste przekazanie planowane jest na m-c
luty/marzec. Natomiast przekazanie hali do użytkowania nastąpi w styczniu.
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Jan Szynalik – w związku z planowanym podłączeniem bloków kolejowych do
kanalizacji jaka jest szansa podłączenia 3 domów: p.Drata, p.Szynalika i p.Skolarusa.
Radna p.B.Cieżak – na jakim etapie jest realizacja zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta – chodzi o budynek na stadionie.
Radny p.R.Rataj – zwrócił się o przedstawienie zakresu robót dot. remontu ul.Starowiejskiej
(głównie odwodnienia i kanalizacji sanitarnej).
Następnie Radny po uprzednim odczytaniu, złożył pisemną interpelację w sprawie rozwiązania
problemu z komunikacją i brakiem bezpieczeństwa na ul.Matejki na wysokości cmentarza.
Samochody parkują po obu stronach ulicy na chodnikach, a piesi są zmuszeni poruszać się po
jezdni. Radny zasugerował rozwiązanie problemu poprzez montaż metalowych słupków.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
dochodów i wydatków.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik
Miasta. Uchwała jest uchwałą dostosowującą plan budżetu do wykonania.
W dalszej kolejności p.Skarbnik przedstawiła i omówiła te zmiany, które nie są
dostosowaniem wykonania do planu.
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 IV/20/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po
stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2010r.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miasta może ustalić, w drodze uchwały,
wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego.
W wykazie tym ujęto wydatek związany z realizacją umowy zawartej w wyniku zakończonego
w 2010r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w którym dokonano wyboru
wykonawcy.
Dotyczy to opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania
„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką
autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej” (termin realizacji
-31.12.2010r.).
Przedłużamy termin realizacji tego zadania, zg z ustawą do końca czerwca 2011r.
Radny p.J.Wardyński – czy nie możemy określić krótszego terminu, by nacisnąć na firmę?
Skarbnik Miasta – zgodnie z ustawą, ostateczny termin dokonania wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.
W umowie może być określony krótszy termin, ale bezpieczniej jest, żeby w uchwale był
termin dłuższy z możliwością wykonania umowy w terminie krótszym.
Burmistrz Miasta – gdybyśmy rozwiązali umowę to trzeba byłoby ogłosić nowy przetarg,
a cena ustalona w tamtym przetargu jest korzystna i nie chcemy rozwiązywać umowy.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/21/2010 w sprawie
ustalenia wykazu wydatków budżetowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2008 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 5.09.2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa
hali sportowej w Mieście Mszana Dolna”.
Skarbnik Miasta – należy zmienić WPI, bo na 2010r. był planowany odbiór hali sportowej.
W związku z tym, że nie ma odbioru hali w tym roku, kwota trzydziestu paru tysięcy zostaje
przesunięta z 2010r. na rok 2011.
Nie było również realizowane zadanie takie jak uzyskanie charakterystyki energetycznej – to
koszt 1903 zł.

Ponadto mamy mniejsze dofinansowanie z MRPO na 2010r. o 58tys.zł. W 2011r. będzie ono
większe co wynika z zapisu, że dotacja na rok kończący inwestycje nie może być niższa jak
10%.
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/22/2010 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 5.09.2008r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Mszana Dolna na lata
2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali sportowej w Mieście Mszana Dolna”.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działek ewid.
nr 1382/3 i 1382/4.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie
z którym z wnioskiem o sprzedaż działek ewid. 1382/3 o pow.0.4170ha i 1382/4
o pow.0.0431ha zwrócił się p.A.Aleksandrowicz.
Działki stanowią własność Miasta Mszana Dolna, położone są nad rzeką Rabą. Działki
te nie posiadają dojazdu i otoczone są działkami stanowiącymi własność osób prywatnych.
Stanowią użytek gruntowy „Lz” – grunty zadrzewione i zakrzaczone.
Aktualnie nie są przedmiotem dzierżawy.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta obie działki położone są w terenach
oznaczonych symbolem ZU – tereny zieleni urządzonej z urządzeniami sportu, rekreacji i
turystyki.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 21.12.2010r.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta – p.A.Malec –
odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/23/2010 w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej tj. lokal mieszkalny
nr 1 w budynku wielomieszkaniowym nr 8 w Mszanie Dolnej przy ul.Jana Pawła
II
Przewodniczący obrad odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie
z którym na mocy wyroku Sądu Rejonowego orzeczono o opuszczeniu mieszkania nr 1 przy
ulicy Jana Pawła II – dłużnikowi wraz z rodziną, który skorzystał z oferty Burmistrza i zawarł
umowę na najem lokalu socjalnego w budynku przy ul.Starowiejskiej.
W związku z powyższym mieszkanie przy ulicy Jana Pawła II stanowi obecnie komunalny
zasób mieszkaniowy.
Pozostałe mieszkania w budynku przy ulicy Jana Pawła II 8 zostały już wykupione
przez dotychczasowych najemców.

Wniosek o przeznaczenie mieszkania nr 1 do sprzedaży uzyskał pozytywną opinię Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 21.12.2010r.
Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/24/2010 w sprawie
zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (dz.ewid. nr 2649/2 i 2649/9)
położonych w Mszanie Dolnej przy ul.Starowiejskiej, zabudowanych stacją
transformatorową.
Przy rozpatrywaniu niniejszego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady – Pan A.Malec,
na wstępie, odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w którym opisano, że z wnioskiem
o sprzedaż działek ewidencyjnych 2649/2 i 2649/9 zwróciła się Spółka Akcyjna „Enion”
w Krakowie .Działki te są zabudowane budynkiem stacji transformatorowej.
Równocześnie ze sprzedażą proponuje się ustanowienie służebności opisanej w projekcie
uchwały w celu zapewnienia dojazdu.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 21.12.2010r
Radny p.W.Broczkowski – wyjaśnił, że na Komisji była ustalona propozycja służebności
przejazdu po działce będącej własnością Miasta i była ona ustalona przy granicy działki
zabudowanej budynkiem socjalnym i działki wolnej na której stoi transformator. Żeby
służebnością przejazdu nie dzielić tych działek proponujemy przesunięcie służebności dojazdu
do granicy zewnętrznej, aby była lepsza możliwość wykorzystania działki – tak jak jest
w propozycji załącznika do uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/25/2010 w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego pod nazwą
„Kiosk pod dębem” stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie
z którym dotychczasowa umowa najmu lokalu kończy się z dniem 31.12.2010r.
Poprzednia uchwała w sprawie najmu podjęta była w roku 1992 na okres 10 lat a więc
przestała obowiązywać w roku 2002.
Od tego czasu lokal był oddany w najem na okresy do trzech lat.
Obecnie są chętni na wynajem ale na okres dłuższy.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu
21.12.2010r pozytywnie zaopiniowała wynajem na okres 4 lat z zaznaczeniem w umowie
możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku potrzeby terenu na inny cel.

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta – p.A.Malec –
odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/26/2010 w sprawie
oddania w najem lokalu użytkowego pod nazwą „Kiosk pod dębem” stanowiącego własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze
Miasta Mszana Dolna
p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta - obowiązkiem gminy jest wyłapywanie bezdomnych
zwierząt na swoim obszarze. Do tej pory mieliśmy to uregulowane w ten sposób, że była o tym
wzmianka w uchwale o utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta. Przepisy wymagają
jednak odrębnej uchwały w tym temacie skonsultowanej z odpowiednimi organizacjami m.in.
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.
Następnie p.M.Baran przedstawił projekt uchwały, po czym poinformował, że w tej sprawie
jest pozytywna opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej.
Przewodniczący Rady Miasta – p.A.Malec – odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/27/2010 w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Projekt uchwały przedstawiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta. Zmiana GPPiRPA polega na tym,
że zwiększa się ogólną kwotę przeznaczoną na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 18.622,00
PLN.Całość kwoty dodano do rezerwy.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/28/2010 w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2010.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Projekt uchwały w sprawie GPPiRPA na rok 2011 rok przedstawił Burmistrz Miasta –
p.T.Filipiak.
Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi rozdysponowuje się kwotę 247tys.zł. zgodnie z załącznikiem do projektu
uchwały.

Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/29/2010 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania
Narkomanii na rok 2011.
Zgodnie z projektem uchwały na program zwalczania narkomanii przeznaczono ogólnie kwotę
3 tys.zł., z czego 2tys.zł przeznaczono na prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, a kwotę 1 tys.zł. stanowi
rezerwa.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta – p.A.Malec –
odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/29/2010 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.16. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
Przewodniczący Rady odczytał opracowany przez Komisję Rewizyjną plan pracy na 2011 rok.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/30/2010 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:
- odnośnie podłączenia 3 domów do projektowanej kanalizacji ściekowej – nie ma możliwości
przyłączenia się do kanalizacji, która istnieje po przeciwnej stronie drogi, bo nie ma przejścia
po pod ulicę Kolbego. Szansa jaka istniała na położenie rury osłonowej, to był czas kiedy
droga nr 28 była przedmiotem gruntownego remontu. W dalszej części dyskusji, do której
włączył się p.S.Malec – Dyrektor ZGK rozważano inne możliwości/ szanse podłączenia tych
domów do kanalizacji sanitarnej.
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ze wskazaniem na budynek na stadionie –
jestem po rozmowie z projektantem – Panem A.Zastawnikiem – autorem planu
zagospodarowania z 2005r., który ma przygotować ofertę dotyczącą wysokości środków,
które trzeba byłoby wyasygnować na przygotowanie koncepcji zmiany, która ma polegać na
zmianie zapisów przeznaczenia tego budynku.
- zakres robót ul.Starowiejska – Burmistrz Miasta przedstawił szczegółowo zakres robót dot.
remontu ul.Starowiejskiej, tj:
długość remontowanego odcinka drogi – 1800m.b.;
remontowana nawierzchnia jezdna to 1522m.b.

długość przebudowywanych chodników po obydwóch stronach drogi – 2x 1800m.b.;
dł.odcinka drogi z remontowaną kanalizacją – 1522m.b.;
11 przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w tym jedno przejście
z zastosowaniem zespołu świateł pulsujących zasilanych bateriami słonecznymi.
Wykonanie podbudowy jezdni: podbudowa zasadnicza (15cm) i pomocnicza (25cm.);
Wykonanie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej – po 5cm. ;
Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, krawężnik betonowy wibroprasowany.
Na długości odcinka przewiduje się wykonanie remontu odwodnienia polegającego na
wymianie wpustów ulicznych z kratą, studni rewizyjnych, przykanalików z rur, kanałów
bocznych oraz głównego kanału deszczowego.
Radny p.M.Dulęba – zwrócił się z zapytaniem o kanalizację ściekową na „części morgów”
p.Kaczmarczyk a tym samym swoich zabudowań.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że schetynówka tego nie obejmuje.
Radny p.W.Broczkowski – w czasie budowy osiedla Krakowska wykonana została sieć
kanalizacji sanitarnej na osiedlu z ciągiem prowadzącym aż do Kościoła. Ten ciąg jest na
tyle głęboki, że można do niego odprowadzić ścieki ze wszystkich domów. Po tej stronie
Starowiejskiej od strony os.Krakowska wszystkie domy aż do p.Łabuza –skrzyżowanie przy
kościele wszystkie są możliwe do podłączenia do tego kolektora, który idzie wzdłuż
ul.ks.Popiełuszki.
Burmistrz Miasta kontynuując punkt „odpowiedzi na interpelacje:”:
- problem ul.Matejki dot. tego samego problemu, który jest w Rynku. Jeżeli chodzi o Rynek to
problem parkujących samochodów się rozwiąże jak rozpocznie się rewitalizacja Rynku.
Natomiast odnośnie ul.Matejki wyjście jest tylko jedno: Policja i Straż Miejska.
Ad.18. Komunikaty i wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrał P.A.Pachołek – mieszkaniec Miasta, który zrelacjonował
Radnym sprawę usunięcia korytek z ul.Słonecznej.
Na koniec zwrócił się do Rady o zajęcie stanowiska i odpowiedź w tej sprawie.
Radny p.S.Andrzej Dudzik – trzeba zbadać sprawę i odbyć wizję lokalną. Jako
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej proponuję
zbadanie sprawy przez Komisję, może być w poszerzonym składzie.
Radny p.J.Szynalik – proponuję z udziałem Komisji Rewizyjnej. Znamy sprawę, byliśmy w
terenie w poprzedniej kadencji. Korytka nie spełniały swojej roli bo były przysypane grubą
warstwą ziemi, na której rosły krzaki.
Przewodniczący Rady – spotka się Komisja Rozwoju Przestrzennego i zajmiemy się tą sprawą.
Radna p.J.Kotarba wystąpiła z propozycją pełnienia stałych dyżurów przez Radnych Miasta.
Burmistrz Miasta odnosząc się do sprawy korytek na ul.Słonecznej, wyjaśnił:
temat wyszedł w maju 2010r, kiedy otrzymaliśmy kolejną promesę na usuwanie skutków
powodzi. Pierwotnie do realizacji z tych środków została wybrana droga prowadząca do

os.Łysok (ul.Orkana). Droga ta nie jest własnością Miasta (droga ta jest jedynie w jej
władaniu).
W tym czasie weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym Miasto mogło w ramach
powodziówek remontować tylko drogi będące jego własnością. Wobec powyższego trzeba
było wybrać do realizacji inną drogę. Jedyną spełniającą kryteria była ul.Słoneczna (fragment
tej drogi). Droga ta była ujęta w rejestrze szkód powodziowych i prowadziła tylko do jednego
domu.
Zakres robót przewidywał m.in.ułożenie korytek ściekowych po jednej stronie drogi. Podczas
prac przy odbudowie drogi – fragmentu ul.Słonecznej pod grubą warstwą ziemi odkryto
korytka na całej długości prowadzącej do lasu. Korytka nie spełniały swej funkcji, a woda
„szła” środkiem drogi. Na odcinku przeznaczonym do odbudowy korytka zostały oczyszczone.
Po drugiej stronie ułożone zostały nowe korytka.
W tym też czasie mieszkańcy ul.Stawowej zwrócili się z prośbą o przydział korytek. Wobec tej
potrzeby wyraziłem zgodę na odkopanie, oczyszczenie i przewiezienie korytek z ul.Słonecznej
na ulicę Stawową.
Pan Pachołek złożył do Prokuratury wniosek o popełnienie przeze mnie przestępstwa i
kradzież korytek. Prokuratura sprawę umorzyła i temat jest zakończony.

Ad.19. Zamknięcie obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął
obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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