Protokół Nr L/10
z L zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
25 stycznia 2010r. 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. 14.50.
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.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie L zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta p.Władysław Żądło otworzył L zwyczajną sesję Rady Miasta,
przywitał Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 14 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady Miasta wynoszącego 15 Radnych, stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta odczytał
wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad niniejszej sesji projektu
uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2010 po stronie wydatków i rozchodów.
Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady zaproponował ujęcie tego punktu po pkt-cie 6 porządku obrad.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta odczytał porządek obrad
z uwzględnieniem proponowanej zmiany, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła porządek obrad L sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad oraz jego zmiany,
co stanowiło pkt 1 porządku obrad, porządek sesji obejmował:
2.
3.
4.
5.
6.

Przyjęcie protokołu nr XLVIII/09 i nr XLIX/09 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Miasta
Mszana Dolna na rok 2010 Nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30
grudnia 2009r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010 po stronie wydatków
i rozchodów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy
ul.Starowiejskiej 2, zawartej z p.B.Kapturkiewicz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy
ul.Starowiejskiej 2, zawartej z p.F.Krzysztofiak.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom
oraz drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad L zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/09 i nr XLIX/09 z posiedzeń Rady Miasta Mszana
Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XLVIII/09 i XLIX/09 z posiedzeń Rady
Miasta zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołów.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przyjęła Protokoły nr
XLVIII/09 i Nr XLIX/09 z posiedzeń Rady Miasta.
►Wynik głosowania za przyjęciem protokołu nr XLVIII/09: „za” – 14 głosów, „przeciw” -0,
„wstrzymało się” – 0.
►Wynik głosowania za przyjęciem protokołu nr XLIX/09: „za” - 14 głosów, „przeciw” -0,
„wstrzymało się” – 0.

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. Najważniejsze sprawy to:
► 09.I. – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego (6 par małżeńskich z terenu Miasta Mszana
Dolna).
► 13.I. – spotkanie w Kurii z ks.Kardynałem S.Dziwiszem. Celem wizyty było odebranie
dekretu o ustanowieniu Św.Michała Archanioła Patronem Miasta, jak również ustalenie terminu
(dnia) ogłoszenia tego dekretu. Termin ten ustalono na 3 października br.
► 17.I. – podsumowanie pracy Miejskiego Ośrodka Kultury (koncert w MOK-u).
► 22.I. – drugie spotkanie w ramach Forum Gmin Beskidu Wyspowego, tym razem w Rabce,
na którym obecni byli Marszałkowie Województwa Małopolskiego: p.L.Zegzda i p.M.Sowa.
Pierwsze inicjujące spotkanie odbyło się w Ośrodku na Śnieżnicy.

Stowarzyszenie zrzesza 9 Gmin. Ma ono wypromować markę Beskidu Wyspowego. Jedną z
form działalności jest próba instalacji małej architektury na 9-ciu szczytach gór Beskidu
Wyspowego. Pierwszym etapem tego cyklu jest organizacja przez każdą z Gmin spotkań na
szczycie gór znajdujących się na terenie każdej z nich.
Miasto będzie organizować spotkanie - imprezę w sierpniu na szczycie Góry Lubogoszcz.
Burmistrz nadmienił również, że od Wicemarszałków są obiecane środki na wspieranie tej
inicjatywy.
► 23.I. – zawody narciarskie w Niżnej na Słowacji.
► 25.I. – poświęcenie i oddanie budynku socjalnego (przekazanie kluczy).
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje zgłosili:
Radny p.R.Rataj – zwrócił się z zapytaniem czy Miasto Mszana Dolna będzie występowało
z wnioskiem o dofinansowanie animatora w ramach pilotażowego programu „Orlik 2012”?
Radny zwrócił się również z prośbą o rozeznanie możliwości montażu lampy na os.Bodziochy.
Na koniec zapytał o sygnalizowaną niegdyś sprawę potrzeby montażu lampy na os.Rataje – co
w tym temacie?
Radny p.R.Potaczek – zgłosił potrzebę oświetlenia drogi prowadzącej do osiedla Zarąbki.
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się z zapytaniem o sprawę przejęcia dróg na ul.Słomka – „czy coś
było robione w tym kierunku”?

Ad.5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Brak wystąpień.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Miasta
Mszana Dolna na rok 2010 Nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30
grudnia 2009r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta, wyjaśniając, że zapisy
Uchwały Budżetowej na 2010 rok dostosowuje się do nowych przepisów ustawy o finansach
publicznych. Kwoty są takie same, jest zmiana formy przedstawienia: nieco odmienne
załączniki, inne zasady grupowania dochodów i wydatków, większe uszczegółowienie
udzielanych dotacji. Na mocy ustawy zostały zlikwidowane gminne fundusze ochrony
środowiska, a środki stanowiące ten fundusz włączono do budżetu.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2010r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dostosowania zapisów Uchwały
Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010 Nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2009r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – odczytał
projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/317/2010 w sprawie
dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010 Nr
XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. do nowych przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010 po stronie
wydatków i rozchodów.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010 przedstawiła i omówiła
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zgodnie z projektem zwiększa się wydatki o kwotę
172.632,00zł. wynikające ze zmniejszenia rozchodów, które przeznacza się na utrzymanie
dwóch osób w DPS (w związku z pismem Kierownika MOPS) – kwotę 41.000,00zł.,
25.000,00zł. – przeznacza się na wniesienie wkładu do Spółki „Górna Raba”, pozostałą część
czyli ponad 106tys.zł.planuje się na drogi (dział 600, rozdział 60016).
Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XL/318/2010 w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2010 po stronie wydatków
i rozchodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy
ul.Starowiejskiej 2, zawartej z p.B.Kapturkiewicz.
Przewodniczący Rady odczytał załączone do projektu uchwały uzasadnienie, zgodnie z którym
p.B.Kapturkiewicz zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
w budynku przy ul.Starowiejskiej 2.
Aneksowana umowa najmu wygasła z dniem 31 grudnia 2009r.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta na posiedzeniu
w dniu 19 stycznia 2010r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie umowy, jednakże
z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku przystąpienia
do rewitalizacji terenu komunalnego.
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
L/319/2010 w sprawie przedłużenia umowy najmu.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy
ul.Starowiejskiej 2, zawartej z p.F.Krzysztofiak.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym
p.F.Krzysztofiak – właściciel Zakładu Mięsnego „Spyrka” zwrócił się do Burmistrza Miasta
z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.Starowiejskiej
2, do dnia 31 grudnia 2010r.
Umowa najmu wygasła z dniem 31 marca 2009r.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Przestrzennego i
Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2010r.
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
L/320/2010 w sprawie przedłużenia umowy najmu.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom,
placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej - p.J.Bierowiec.
Projekt dotyczy zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów oraz dróg wewnętrznych
w Mieście Mszana Dolna.
Podczas dyskusji poruszono temat kosztów z tym związanych.
Jeżeli chodzi o dowody osobiste – to, od tego roku są wydawane nieodpłatnie. Natomiast co do
dokumentu prawa jazdy to można wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania opłaty.
Zmiana dotyczyłaby też dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Niemniej jednak istnieje potrzeba uporządkowania procedury nadawania numerów
nowym budynkom mieszkalnym sytuowanych w szczególności przy drogach bocznych od
ul.Orkana, ul.Krakowskiej, ul.Spadochroniarzy, ul.Mroza, os. Pańskie i inne.
Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na potrzebę uporządkowania numeracji domów i możliwość
nadania nazw drogom, jak np. drogi boczne od ul.Marka, ul.Mroza, czy też ulicy Leśnej – są tam
właściwie 4 drogi i każda z nich to ulica Leśna.
Wobec zakończenia dyskusji i braku zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
L/321/2010 w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom
wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta
W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta głos zabrał Radny p.K.Stożek – Przewodniczący
Komisji, który poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisja sporządziła sprawozdanie ze
swej działalności w roku 2009 oraz opracowała plan pracy na rok 2010, w brzmieniu wg
załącznika do projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem: „czy są pytania do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej”?
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
L/322/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2010
rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak
oraz p.M.Baran – Z-ca Burmistrza w części dot. animatora w ramach programu „Orlik 2012”.:
► oświetlenie (lampy) – os.Bodziochy, Rataje, Zarąbki – Burmistrz podkreślił, że ważne jest to
czy są słupy. W przeciwnym bowiem przypadku budowa nowego słupa wymaga pozwolenia.
Analizując sytuację, powiedział, że na Zarąbkach są słupy – to kwestia przeciągnięcia
przewodu. Na os.Bodziochy są zainstalowane 4 lampy i jest możliwe do zrobienia
i zamontowanie jeszcze jednej lampy. Na stanie w ZGK jest 6-7 lamp pozyskanych z ulicy
Orkana i trzeba je wykorzystać.
► starania o odzyskanie dróg na ul.Słomka – sprawa ta idzie dwutorowo, bowiem była ustawa,
która dawała możliwość prywatnym właścicielom występowania o rekompensatę za zajęcie
terenu prywatnego pod drogę (do 2005 roku). Jeżeli ktoś nie złożył wniosku, to automatycznie
nieruchomość przechodzi na własność Miasta. Jest już kilka decyzji Wojewody w tej sprawie.
Kontynuując Burmistrz Miasta poinformował, że Miasto nie ma prawa polepszać, remontować,
a więc wydatkować środków publicznych na drogi znajdujące się na terenach PKP czy też
RZGW. Dotyczy to m.in. fragmentu drogi urządzonej: ulicy Rakoczego, Zielonej, Topolowej,
drogi na os.Aksamity.
Było wysłane pismo do PKP, na które nie ma odpowiedzi.
Radny p.J.Bierowiec – a gdyby było spisane porozumienie?
Burmistrz Miasta – nie możemy tego robić, dopóki nie zostanie to uregulowane.
► Orlik – animator – jest program dofinansowania animatora, w ramach którego „rząd” dopłaca
do trenera 1 tys. zł., a drugi tysiąc musi dołożyć samorząd. Ale program przewiduje 160 godz.
w każdym miesiącu – czyli jest to pełny etat. Nie wiem czy jest sens utrzymywania pełnego etatu
i zgodnie z założeniami i warunkami programu. To jest niekorzystne dla nas, bo tak naprawdę
musimy dopłacić o wiele więcej niż tysiąc złotych. Korzystając z programu „wiążemy się”,
a poza programem zatrudniamy trenera w zależności do potrzeby.

Ad.13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
----------Ad.14. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z wnioskiem o dokonanie przez kolegów i koleżanek Radnych
wizytacji hali sportowej przy ZSM Nr 1, celem zapoznania się z etapem jej budowy.
Radny p.S.Dziętło – zwrócił się z zapytaniem o możliwość regulacji oświetlenia ulicznego,
bowiem włącza się ono za wcześnie i wyłącza za późno.
Przewodniczący Rady Miasta – jest to automatycznie regulowane wg zegara astronomicznego.
Burmistrz Miasta – dodał, że są też dostępne wyłączniki zmierzchowe, które też się nie
sprawdzają bo ulegają szybkiemu zabrudzeniu, a przez to błędnemu sterowaniu.
Radny p.S.Dziętło – zwrócił się z zapytaniem o zagrożenie związane z brakiem energii
elektrycznej dokonując jednocześnie porównania go do sytuacji, która wystąpiła w zachodnich
powiatach województwa małopolskiego jak również w województwie śląskim, gdzie mieszkańcy
nie mają prądu ponad dwa tygodnie, z powodu opadów śniegu i marznącego deszczu (oblodzone
przewody elektryczne).
P.Dziętło zapytał: „czy nam to grozi”? Czy jest zagrożenie w takich sytuacjach, bo niektórzy
twierdzą, że nic się nie dzieje.
P.W.Żądło – potwierdził możliwość wystąpienia takiego zagrożenia. Obecnie Mszana zasilana
jest od dwóch stron : od Łososiny i od Rabki. Jeżeli „padnie” linia od Łososiny to dokonuje się
przełączenia na Rabkę, w przeciwnym przypadku, to jest gdy padnie linia od Rabki to Mszana
zostaje bez prądu. Powiedział, że dopóki nie będzie linii 110kV to nie ma bezpieczeństwa
energetycznego.
Dyrektor SP ZOZ – p.A.Majchrzak – poinformowała, że z dniem 31.12.2009r. przestał pracować
w Ośrodku p.Piórek. Poinformowała również o tym, że od tego roku nie będzie poradni
ortopedycznej z uwagi na brak rentgena i trzeba to wykreślić ze statutu. Ten zakres usług
specjalistycznych był kontraktowany przez Szpital Limanowa.
W dalszej kolejności poinformowała o świadczonych w Ośrodku specjalistycznych usługach
zdrowotnych.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta – który zaprosił Radnych na wspólne kolędowanie, po
czym poddał pod dyskusję i rozwagę pomysł wykonania i ufundowania przez samorząd
(Radnych i Burmistrzów) sztandaru Miasta, którego do tej pory nie ma. Szkoły i inne instytucje
mają swoje sztandary, a Miasto go nie ma. Sztandar Miasta mógłby przewodniczyć wszelkiego
rodzaju organizowanym uroczystościom.
Burmistrz zasugerował projekt sztandaru Miasta, ma którym należałoby umieścić Herb Miasta
i Patrona Miasta – Św.Michała Archanioła.
Poświęcenia sztandaru można byłoby dokonać podczas planowanej na dzień
3 października 2010r. uroczystości ustanowienia Św. Michała Archanioła Patronem Miasta
Mszana Dolna.
Koszt sztandaru to kwota ok.6tys.zł.
Radni wyrazili akceptację dla pomysłu i inicjatywy Burmistrza Miasta w sprawie
wykonania i ufundowania sztandaru Miasta.

Na koniec Przewodniczący Rady – p.W.Żądło – zwrócił się o podjęcie odpowiednich czynności
celem zabezpieczenia starego budynku p.Sadowskiego przy ul.Orkana, który łączy się z domem
mieszkalnym p.Piekarczyka, w związku z obawami i sygnalizowaniem sprawy przez pana
Piekarczyka.
Ad.15. Zamknięcie obrad L zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Władysław Żądło zamknął obrady
L zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

Helena Łabuz

p.W.Żądło
Przewodniczący Rady Miasta
…………………………

…………………………

Niniejszy protokół został przyjęty na LI sesji Rady Miasta w dn.15 marca 2010r.

