Protokół Nr LI/10
z LI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
15 marca 2010r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej
przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Eugeniusz Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
w Mszanie Dolnej.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 18.00.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p.R.Radomski, p.A.Orzeł, p.Władysław Żądło.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie LI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p.Eugeniusz Sieja otworzył LI zwyczajną sesję Rady
Miasta, przywitał Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 12 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady Miasta wynoszącego 15 Radnych, stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Wiceprzewodniczący Rady Miasta
poinformował o przekazaniu obowiązków przez Przewodniczącego Rady Miasta – Pana
Władysława Żądło w dniu 17 lutego bieżącego roku.
Następnie Przewodniczący obrad – p.E.Sieja odczytał plan posiedzenia Rady zgodnie
z zawiadomieniem o zwołaniu LI sesji Rady Miasta.
W dalszej kolejności poinformował o wniosku Kierownika MOPS w sprawie wprowadzenia
do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji o Programie aktywizacji
społeczno-zawodowej w Mieście Mszana Dolna. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Radny p.K.Stożek – prosi o umieszczenie tego punktu po pkt-cie 4.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad punktu: „Informacja o programie aktywizacji społeczno-zawodowej
w Mieście Mszana Dolna” jako pkt 5.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
punktu dot. informacji o Programie aktywizacji – jako punktu 5.
W kolejnym głosowaniu jawnym, Rada Miasta jednogłośnie zatwierdziła „cały” porządek
obrad LI sesji Rady Miasta.

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.
7.

Przyjęcie protokołu nr L/10 z L sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o Programie aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście Mszana Dolna.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010 po stronie dochodów,
wydatków i przychodów.
8. Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego
„Orlik 2012”.
10. Zatwierdzenie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mszanie Dolnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 6391/4 o pow.
0,0033ha położonej w obrębie Słomka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu sektora nr 2 i nr 3 wiaty
handlowej przy ul.Starowiejskiej w rejonie ZGK.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia do 31.12.2010r. umów najmu lokali
użytkowych w budynku przy ul.Starowiejskiej 2 z F.P.U.H. „Omega” oraz z RZGW –
Zarząd Zlewni w Dobczycach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4409/2 o pow.0,0074 ha, położonej
w Mszanie Dolnej przy ul.Orkana.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat gruntu
stanowiącego mienie komunalne (działki ewid. nr: 3236, 3253/1, 3632/1, 8203/2,
4933/1).
16. Podjęcie uchwały w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad LI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr L/10 z L sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół nr L/10 z L sesji Rady Miasta został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła Protokół nr L/10 z L 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. Najważniejsze sprawy to:
► złożony został wniosek o dofinansowanie budowy ul.Tolińskiego na kwotę 150tys.zł.
w ramach programu wojewódzkiego p.n. „Modernizacja dróg gminnych 2010”. Na
budowę tej drogi jest pełna dokumentacja.
► zgłoszono wniosek o dofinansowanie w 2010r. inwestycji sportowych w ramach
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata
2010-2012 ( wniosek na kwotę max. 2,5mln zł.).
► przygotowywany jest wniosek do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 na budowę domu kultury – (u nas będzie to
„Sokół”, a w Gminie Słowackiej Niżna - rotunda). Jest możliwość uzyskania 85%
dofinansowania pod warunkiem realizacji programu równocześnie przez obie strony.
► 29.I. – odbyło się Zgromadzenie ZGDGRiK, podczas którego uchwalony został budżet
Związku. Ze Związku wystąpiły: Dobczyce, Myślenice, Kraków.
► 2.II. – w Dobrej odbyło się Forum Gmin Beskidu Wyspowego – wspólna promocja
regionu przez 13 Gmin. Inicjatorem i pomysłodawcą tej idei był notariusz –
p.Cz.Szynalik.
► 3. II. – podpisano akt notarialny z pp.Biel i Olesiak na bezprzetargowy zakup pasa ziemi
wzdłuż ulicy Konopnickiej.
► 4.II. – konsultacje z wykonawcą sztandaru dla Miasta. Projekt sztandaru był
przedstawiany na Komisji Oświaty i Kultury. Burmistrz Miasta przedstawił projekt
sztandaru: po jednej stronie na niebieskim tle widnieje wizerunek Św. Michała
Archanioła – Patrona Miasta, a poniżej wizerunku znajduje się napis: „Któż jak Bóg”.
Drugi płat sztandaru ma barwy narodowe: biało-czerwone. Pośrodku umieszczony jest
historyczny herb Mszany Dolnej otoczony złoto-srebrnym haftem, a pomiędzy nimi dwie
daty: 1254 (rok wydania (podpisania) przez króla Kazimierza Wielkiego Aktu
Lokacyjnego grodu Mszana) i 2010 (rok fundacji sztandaru). Oprócz tego, nad herbem
znajduje się napis: „MIASTO”, a pod herbem napis: „MSZANA DOLNA”.
W górnym lewym rogu sztandaru zaprojektowano zagórzańską latorózkę (zdobniczy
motyw roślinny haftowany na zagórzańskich strojach ludowych).
► 5.II. – w Tarnowie odbyło się wręczenie promes powodziowych MSWiA. Miasto
otrzymało promesę na kwotę 100tys.zł., z planowanym przeznaczeniem na wykonanie
drogi do os.Łysok – ul.Orkana, drogi do p.Kroczka – ul.Słoneczna oraz drogi do pp.Hołuj
– ul.Zarabie (z uwagi na znaczny spadek terenu na tej drodze zostaną ułożone płyty).
► 8.II. – odbyły się konsultacje z projektantami i dyrekcją MOW dot. nowej inwestycji –
budowy sali gimnastycznej i rozbudowy sali dydaktycznej dla wychowanków Ośrodka w
parku miejskim, na terenach należących do MOW.
► 8.II. – spotkanie z młodymi przedsiębiorcami z terenu Powiatu Limanowskiego nt.
możliwości wykorzystania środków unijnych na założenie i otwarcie nowej działalności
(firmy).
► 16.II. – posiedzenie Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
► 22.II. – Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego, który odbył się w
Starostwie Powiatowym w Limanowej. Poruszono różne tematy m.in. sprawy dróg,
Orlika oraz możliwości wspólnego wykonania ze Starostwem Powiatowym ulicy
inż.Marka wraz z budową chodnika i zatoką k/Orlika.

► 26.II. – odbyło się posiedzenie ZGDGRiK podczas którego Związek zajmował się
w głównej mierze propozycją nowych stawek. Burmistrz Miasta nadmienił, że to Rada
Nadzorcza Związku ustala stawki, „a my ich zmienić nie możemy”.
► 28.II. – Zgromadzenie Koła „Mszanka” PZW w Miejskim Ośrodku Kultury (spotkanie
sprawozdawcze).
► 5.III. – spotkanie z GDDKiA w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców Słomki
(odśnieżanie, zachlapywanie elewacji).
Burmistrz Miasta poinformował, że przy tej okazji poruszono sprawy przystanków, bo
mieszkańcy ulicy Słomka nie mają przystanku od dworca autobusowego aż do
os.Machaje, na przestrzeni 3km. Jest ustalona lokalizacja 2-ch zatok dla BUS-ów przy
ul.Słomka. Przystąpimy do ogłoszenia przetargu na przystąpienie do prac projektowych
na lokalizację tych 2-ch przystanków.
► 7.III. – odbyło się Walne Zgromadzenie OSP Mszana Dolna (posiedzenie
sprawozdawcze).
► 12.III. – Kraków, konferencja z okazji XX-lecia powstania Samorządu z udziałem
ministra – p.J.Millera, marszałka p.M.Nawary, wojewody, itd.
► 13.III. – Gala Piłkarska, Najpopularniejszy piłkarz i trener roku 2009 na terenie
Limanowszczyzny.
► 15.III. – spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w spr. ul.Krakowskiej. Przy tej okazji
Burmistrz nadmienił o wniosku p.Madeja związanym z tym tematem.
Miasto podjęło czynności i podpisało umowę na wszczęcie procedury rozpoczęcia prac
projektowych budowy chodnika, z przejściem dla pieszych, przystankami i oświetleniem
na ul.Krakowska.
Burmistrz nadmienił także o otrzymaniu w trwały zarząd odcinka ulicy Zakopiańskiej
w związku z planowanymi pracami.
Na koniec poinformował również o współfinansowaniu wspólnie ze Starostwem sprzętu
(komputera) dla Policji, która dzięki temu ma dostęp do monitoringu.
Wiceprzewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi Miasta za przedstawioną informację,
po czym powitał przybyłego na sesję Rady Miasta Pana Franciszka Dziedzinę –
Wicestarostę Limanowskiego.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:
Radny p.R.Rataj – zwrócił się o dodanie i włączenie do ustalonych lokalizacji przystanku
między os.Bodziochy a Marszałki – jest tam niebezpiecznie i istnieje zagrożenie.
Następnie Radny zwrócił się o zabezpieczenie terenu pod parking przy Bibliotece Miejskiej,a
zatem jego zamiany z p.Figura – sprawa była na Komisji Rewizyjnej.
Radny zwrócił się również z zapytaniem „na jakim etapie są prace nad zmianą miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta”?
Radny p.J.Szynalik – czy w związku z rewitalizacją terenu komunalnego jest zarezerwowany
teren na sprzęt Zakładu Gospodarki Komunalnej?
Radny zapytał również, czy są pobierane opłaty na parkingu przy ul.Starowiejskiej k/Tesco.

Radna p.I.Łacna – ( w imieniu własnym i Radnego p.R.Radomskiego) zwróciła się z prośbą
o informację na temat prac związanych z budową drogi - łącznik os.Krakowska –
Starowiejska, jak również informację n.t. ulicy Starowiejskiej w związku z prowadzoną
korespondencją Pana Radomskiego.
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się z prośbą by wystąpić do GDDKiA o zmianę lokalizacji
mostka w związku ze sprzedażą działek na rzecz p.Skawińskiego, a przy tym sprawę
wykonania kanalizacji.
Druga sprawa zgłoszona przez Radnego dot. ul.Mickiewicza – jest tam niecka i istnieje
potrzeba wykonania studzienki zanikowej.
Radny p.G.Wójcik – zima odsłoniła dziury w ulicach. Czy mamy zapasy asfaltu?
Jakie są postępy z rewitalizacją w tym m.in. „Rynku”?
Radny p.W.Wacławik – czy przewidywane jest spotkanie z mieszkańcami tej części
ul.Piłsudskiego, którzy nie zostali podłączeni do kanalizacji?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – poinformował, że przed sesją p.Piekarski
zwrócił się z prośbą o likwidację 2-ch zakrętów na ul.Spadochroniarzy, które zagrażają
bezpieczeństwu. Deklaruje współpracę, pomoc, zainteresowanie.
Druga sprawa dotyczy uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta. Odnoszę wrażenie, że po upływie prawie 3 m-cy
w tej materii „narosło” więcej wątpliwości i sprzeczności pomiędzy Urzędem a bezpośrednio
osobami zainteresowanymi. Chodzi o sprzeczności, które dotyczą tzw. „stref chronionych”,
podlegających opinii : PKP, GDDKiA, itp., Mieszkańcy samodzielnie podejmują zabiegi i
przedkładają do Urzędu pozytywne opinie tych instytucji, tymczasem uzyskują informacje,
że opinie te nic nie znaczą.
Burmistrz Miasta w ustosunkowaniu – to, że wpływają wnioski, to nie oznacza automatu
uchwalenia zmian. Jeżeli są to daleko idące zmiany to pociągają one za sobą ogromne koszty
i konieczność zmiany studium. Wśród złożonych wniosków są trzy wnioski, które
kwalifikują się do zmiany.
W dalszej części p.E.Sieja odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały w spr.
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania autorstwa projektanta, po
czym skomentował, rozumiem, że te wnioski, które wychodzą poza ramy zgodności ze
studium nie będą rozpatrywane. Jeżeli nie ma szans na powodzenie i zmianę to sprawę trzeba
przeciąć ostatecznie i wyraźnie poinformować – nie robić nadziei.
Radny p.W.Wacławik – zainteresowani, którzy uzyskali opinie, pewno nie pytali wcześniej
w Urzędzie?
P.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zapytał: „jak przedstawia się plan
zasiedlenia w budynku socjalnym przy ul.Starowiejskiej?
Następnie zwrócił się z prośbą o wydanie dyspozycji celem wykonania prac porządkowych
na cmentarzu żydowskim przy ul.Zakopiańskiej (głównie chodzi o II połowę cmentarza,
która nie jest koszona). Dobrze byłoby włączyć w to szkoły średnie. Pan Sieja zasugerował
Zespół Szkół nr 1, który nie ma przydzielonej opieki nad cmentarzem. Zgodnie z umową
Miasto zobowiązało się do 2-krotnego wykaszania trawy.
Zwrócił się również o przydzielenie opiekuna szlaku turystycznego na Grunwald.

W dalszej części zasygnalizował, że jest potrzeba by wprowadzenie sztandaru odbywało się
na komendę. Wprowadzenie sztandaru musi mieć prowadzącego: komendanta.
Burmistrz Miasta – to jest sprawa porządkowa i nie na Radę.
Na tym zakończono niniejszy punkt porządku obrad i przystąpiono do realizacji kolejnego tj.
Ad. 5. Informacja kierownika MOPS o programie aktywizacji społeczno-zawodowej w
Mieście Mszana Dolna.
p.S.Kogut – Kierownik MOPS – przedstawiła informację o założeniach programu i pracy nad
realizacją projektu p.n. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w mieście Mszana
Dolna”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy
Sącz.
Przewodniczący obrad – zwrócił się z prośbą o uzasadnienie projektu uchwały.
Projekt uchwały omówił p.Burmistrz Miasta informując, że kwotę 2.400 zł. planuje się na
wypadek potrzeby realizacji przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym
Sączu zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi. Miasto nie posiada izby
wytrzeźwień, w takich przypadkach osoby są odwożone do Nowego Sącza.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/323/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010 po stronie
dochodów, wydatków i przychodów.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010 przedstawiła i omówiła
p.A.Raczek – pracownik wydz.księgowości w/m. Zgodnie z projektem zwiększa się dochody
o kwotę 306.040zł. i wydatki o kwotę 930.273 zł. oraz dokonuje zmiany planu dochodów jak
i wydatków, zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 1 i nr 2 do projektu uchwały.
Wprowadza się również do budżetu wolne środki w kwocie 624.233zł.
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 600 zwiększa się dochody o 100tys.zł. w związku z promesą MSWiA na
odbudowę infrastruktury drogowej,
- w dziale 700 zmniejsza się dochody o kwotę 410tys.zł. w związku ze sprzedażą działki przy
ul.Orkana w 2009r. a zaplanowanej w 2010r. (zmniejsza się więc plan dochodów z tego
tytułu w roku bieżącym) oraz zwiększa się dochody o kwotę 2.197zł. – dopłata po
ostatecznym rozliczeniu inwestycji (budynek socjalny)
- w dziale 756 zwiększa się dochody o 6tys.zł w związku z likwidacją GFOŚ,
- w dziale 758 zmniejsza się dochody o kwotę 70.119zł – zmniejszenie subwencji
oświatowej.
- w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.500zł. – kwota wynikająca z
porozumienia z Wójtem Gminy Mszana Dolna na dofinansowanie dzieci uczęszczających do
przedszkoli na terenie Miasta,

- w dziale 852 zmniejsza się dochody o 19.400zł.(rozliczenie dotacji celowej) oraz zwiększa
się plan dochodów o kwotę 51.386zł. na dożywianie dzieci.
- w dziale 900 – zwiększa się dochody o kwotę 27.928zł. – są to środki włączone do budżetu
w związku z likwidacją rachunku bankowego GFOŚ.
- w dziale 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 183.256zł. (realizacja programu
Euroregionu Tatry).
W dziale 926 zwiększa się dochody o kwotę 327.292zł. – jest to refundacja środków z
Urzędu Marszałkowskiego do budowy hali sportowej.
W załączniku nr 2 do projektu uchwały, przedstawiono zmiany w planie wydatków budżetu
Miasta, tj:
- w dziale 400 zmniejsza się i zwiększa plan wydatków o kwotę 40.000zł. – środki były
zaplanowane na wodociągi, tj. dofinansowanie budowy studni głębinowej na os.Pańskie.
Środki zostaną przekazane do ZGK w formie dotacji.
- w dziale 600 o kwotę 540tys.zł. zwiększa się plan wydatków z tym, że 400tys.zł
zabezpiecza się na budowę chodnika przy ul.Krakowskiej, a 140 tys.zł. na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych – budowa dróg (100tys.zł. obejmuje promesa, + 20% wkład własny +
nadzór inwestorski).
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – zmiana planu wydatków w związku z dotacją
Gminy Mszana Dolna oraz zmniejszeniem subwencji oświatowej.
- w dziale 852 dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków:
w rozdziale 85212– zmniejszenie wydatków o kwotę 19.400zł.
w rozdziale 85214 – przeniesienie grup wydatków na wniosek kierownika,
w rozdziale 85220 – wprowadzenie kwoty 2.400 – pomoc finansowa dla M.Nowy Sącz
oraz kwoty 51.386 zł. na dożywianie dzieci.
- w dziale 900 – kwotę 30tys.zł. zabezpiecza się na modernizację Sokoła, a 53 tys.zł planuje
się na odśnieżanie (zimowe utrzymanie dróg).
Radny p.J.Bierowiec – jaki jest bilans środków przeznaczonych na odśnieżanie?
Burmistrz Miasta – 20tys. zł + te 53tys.zł. i nie wiadomo czy to koniec.
Radny p.R.Rataj – zwrócił się z zapytaniem o działkę przy ulicy Orkana.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że była to działka przemysłowa planowana do sprzedaży w tym
roku, a zbycie nastąpiło w roku ubiegłym.
Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem o opinię Komisji w sprawie
projektu uchwały.
W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej głos zabrał p.S.Dziętło, który poinformował,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.
Wobec wyczerpania tematu i braku uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/324/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów,
wydatków i przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.8. Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 rok .
Przewodniczący obrad odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z
którym, w 2010 roku zwiększono ogólną kwotę środków przeznaczonych na realizację
GPPiRPA o wielkość środków niewykorzystanych w 2009r. tj. o 85.673,00PLN
Kwotę przeznaczono na:
− dofinansowanie zadań ZSM nr 1 w wysokości 10.000,00PLN
− dofinansowanie zadań ZSM nr 2 - 10.000,00PLN
− działania MOK - Dni Mszany Dolnej - 6.000,00PLN
− działanie KS Turbacz – sekcja piłkarska - 33.450,00PLN oraz
− 26.223,00PLN przeznaczono na rezerwę
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - p.S.Dziętło, zapytany o opinię Komisji
w sprawie powyższego projektu uchwały poinformował, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany GPPiRPA na 2010r.
Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/325/2010 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu
sportowego „Orlik 2012”.
Wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie regulaminu użytkowania Orlika udzielił
Burmistrz Miasta, który poinformował, że regulamin jest narzucony przez Ministerstwo
Sportu. Burmistrz Miasta nadmienił przy tym, że dokonano odbioru technicznego obiektu
oraz podpisano umowę z gospodarzem obiektu.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/326/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego „Orlik
2012”
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Zatwierdzenie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Projekt uchwały przedstawiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta a zarazem Przewodnicząca Rady
Społecznej SP ZOZ. Statut SP ZOZ uchwala Rada Społeczna na wniosek kierownika
zakładu. Ale do ważności Statutu wymagane jest zatwierdzenie Rady Miasta. W Statucie
dokonano jednej zmiany merytorycznej, pozostałe natomiast mają charakter porządkujący
czyli jest to np. zmiana numeracji, zmiana podstawy prawnej w związku ze zmianą ustawy,
itd.

Natomiast zmiana merytoryczna Statutu SP ZOZ polega na wykreśleniu działalności
laboratorium (analityki medycznej) ze względu na brak możliwości lokalowych w zakresie
dostosowania laboratorium do wymogów unijnych. Wg informacji Pani Dyrektor SP ZOZ
będzie natomiast punkt pobrań.
Ze Statutu wykreśla się również poradnię kardiologiczną, chirurgiczną (ze względu na brak
rentgena) i urazowo-ortopedyczną, a dodaje się usługi specjalistyczne w zakresie
ambulatoryjnej opieki pulmonologicznej i alergologicznej.
Z zakresu świadczonych usług wykreślono także udzielanie świadczeń zdrowotnych
całodobowych, bowiem są one realizowane przez Szpital Powiatowy w Limanowej.
Radny p.A.Malec- czy byłaby możliwość zamontowania aparatu rentgenowskiego, bo
poradnia chirurgiczna jest najbardziej potrzebna.
Dyrektor SP ZOZ – P.A.Majchrzak – to nie tylko kwestia aparatu, ale również kwestia
odpowiednich pomieszczeń np. gipsownia – to są bardzo duże koszty.
Radny p.G.Wójcik – wykreślenie ze Statutu poradni urazowo-ortopedycznej rodzi niepokój.
Powinna być również analityka choćby pomniejszona.
W ustosunkowaniu p.A.Majchrzak – Dyrektor SP ZOZ poinformowała, że są to wymagania,
którym nie można sprostać, a dla pacjentów sytuacja się nie zmieni, jeśli chodzi o ten zakres
usług, bo będzie punkt pobrań.
Wobec wyczerpania tematu i braku zgłoszeń, Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 0-„przeciw” i 1 –
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr LI/327/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 6391/4
o pow. 0,0033ha położonej w obrębie Słomka.
Zgodnie z załączonym do projektu uchwały uzasadnieniem Państwo Z. i A.Dudzikowie
zwrócili się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki
ewid. 6391/3 o powierzchni 0,0033ha, będącej własnością Miasta Mszana Dolna. Działka ta
przylega bezpośrednio do działek 6391/1,6391/2, 8391/3 będących własnością
Wnioskodawcy.
Wnioskodawca dzierżawił przedmiotową działkę na podstawie umowy dzierżawy gruntu
rolnego obowiązującej do 30 września 2009r.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta działka położona jest w terenach
o symbolu ZU – zieleń urządzona.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2010r. pod warunkiem poniesienia przez

wnioskodawców kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
tj.kosztów wyceny, ogłoszenia w prasie, aktu notarialnego.
Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/328/2010 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący obrad udzielił głosu p.F.Dziedzina –
Wicestaroście Limanowskiemu.
p.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski, na wstępie podziękował Burmistrzowi Miasta za
uczestnictwo w gali piłkarskiej, po czym poinformował o zamiarze wybudowania przez
Powiat sali sportowej przy ul.Marka.
Jeżeli chodzi o budowę ulicy Marka wraz z chodnikiem i zatoką to Starostwo się przychyli.
W kwestii monitoringu to sprawę trzeba rozpatrywać szerzej i uwzględnić szkoły średnie.
Miejsca pamięci narodowej – temat wymaga uzgodnienia. Patronaty były odnawiane. Pan
Wicestarosta uważa, że można w to włączyć szkoły średnie – to lekcja wychowania
obywatelskiego.
Kolejny poruszony temat dotyczył organizowania spotkań z mieszkańcami Miasta z
informacją o inwestycjach i obecnością Radnych – poddał ten temat pod rozwagę.
Pan Wicestarosta poruszył też sprawy związane z ochroną zdrowia. Podkreślił potrzebę
zakupu EKG, po czym podsumował, że źle się stało, że ośrodki zdrowia zostały przekazane
gminom bo nie ma koordynacji między ośrodkiem a szpitalem.
Na zakończenie Pan F.Dziedzina podziękował za udzielenie głosu.
Burmistrz Miasta – odniósł się do sprawy ewentualnego współfinansowania budowy ulicy
Marka. Starostwo nie powinno mieć obaw w tym względzie, bo z 12 Gmin należących do
Powiatu Limanowskiego nie wszystkie partycypują w zadaniach powiatu, a Miasto Mszana
Dolna partycypuje w znacznej mierze, bo jest w takim położeniu.
Burmistrz Miasta odniósł się również do sugestii Pana Wicestarosty w sprawie organizacji
spotkań z mieszkańcami Miasta. Jest zwolennikiem spotkań mniejszych w konkretnych
określonych tematycznie sprawach – czyli spotkań treściwych, a nie ogólnych, które
zazwyczaj prowadzą do kłótni.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu sektora nr 2 i nr 3
wiaty handlowej przy ul.Starowiejskiej w rejonie ZGK.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie
z którym Wnioskodawcy tj.Pan J.Kokot i Pan P.Zając byli najemcami sektora odpowiednio
nr 2 i 3 wiaty przy ulicy Starowiejskiej na podstawie umowy najmu zawartej w roku 2007r.,
a która wygasła w 2009r.
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu
2 marca wniosek został zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniem wcześniejszego
wypowiedzenia umowy w przypadku przystąpienia do prac budowlanych związanych z
rewitalizacją terenu komunalnego.
Podczas omawiania tego punktu porządku obrad salę obrad opuściła Radna p.Irena Łacna.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja –
odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/329/2010 w sprawie przedłużenia umów najmu.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia do 31.12.2010r. umów najmu lokali
użytkowych w budynku przy ul.Starowiejskiej 2 z F.P.U.H. „Omega” oraz
z RZGW – Zarząd Zlewni w Dobczycach.
Przewodniczący obrad odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z
którym Firma Omega oraz RZGW- Zarząd Zlewni Raby w Dobczycach w związku z
wygaśnięciem umów najmu lokali przy ul.Starowiejskiej z dniem 31 grudnia 2009r., zwrócili
się o ich przedłużenie do końca 2010r.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta na posiedzeniu
w dniu 19 stycznia 2010r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie umowy zarówno
z Firmą Omega jak i RZGW, jednakże z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego
wypowiedzenia umowy w przypadku przystąpienia do rewitalizacji terenu komunalnego.
Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/330/2010 w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Na salę obrad powróciła Radna p.Irena Łacna.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4409/2 o pow.0,0074 ha,
położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Orkana.
Przy rozpatrywaniu niniejszego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady – Pan E.Sieja,
na wstępie, odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w którym opisano, że z wnioskiem
o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki 4409/2 o powierzchni 0,0074 ha, zwrócił się
Pan W.Popiołek zam.Mszana Dolna ul.Orkana.
Działa 4409/2 stanowi własność Miasta i położona jest w sąsiedztwie działki Wnioskodawcy.
W planie zagospodarowania działka położona jest w terenach o symbolu MN/U –
budownictwo mieszkaniowe z usługami.
Działka nie ma dostępu do drogi – otoczona jest nieruchomościami stanowiącymi własność
osób prywatnych.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej w dniu 02.03.2010r. pod warunkiem poniesienia przez Wnioskodawcę
kosztów postępowania: wyceny, ogłoszenia w prasie, aktu notarialnego.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja –
odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/331/2010 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat gruntu
stanowiącego mienie komunalne (działki ewid. nr: 3236, 3253/1, 3632/1, 8203/2,
4933/1).
Z uzasadnienia projektu uchwały, które odczytał Przewodniczący obrad, wynika, że
do dzierżawy proponuje się przeznaczyć następujące działki ewidencyjne będące własnością
Miasta, a to:
 8203/2 – działka w obrębie Słomka (dotychczasowa umowa wygasła/
 4933/1 - działka położona w Rynku /obok P.Sitkowskiej/,
 3632/1 przy ul.Kolbego – z wnioskiem o dzierżawę przedmiotowej działki wystąpił
p.A.Paryś.
 3236 i 3253/1 – z wnioskiem o dzierżawę działek na cele rolne wystąpiła p.J.Szarek.
Proponuje się za powiadomieniem użytkowników – zorganizować przetarg na oddanie
wykazanych działek w dzierżawę.
Jako stawkę wyjściową do przetargu proponuje się stawki czynszu obliczone wg uchwały
Rady Miasta w sprawie stawek czynszu dzierżawnego.
Zgodnie z projektem uchwały proponuje się przeznaczenie wykazanych działek do
dzierżawy w drodze przetargu i na okres wieloletni (do 10 lat).
Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LI/332/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania
chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym.
Projekt uchwały przedstawiła p.S.Kogut – Kierownik MOPS, która poinformowała, że temat
„wypłynął” podczas kontroli Ośrodka przez MUW w ubiegłym roku i zalecenia
pokontrolnego w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej albo zapewnienia
mieszkania chronionego.
Następnie p.S.Kogut omówiła projekt uchwały.
Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na sprzeczność niektórych zapisów, a dotyczących
obowiązków gminy.
Radny p.K.Stożek – zwrócił uwagę, że projekt regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym
wprowadza obowiązek przestrzegania ciszy nocnej. Radny uważa, że powinny być ogólne

zapisy dotyczące przestrzegania przepisów prawa karnego, cywilnego, itp., a nie tylko ciszy
nocnej.
Wobec dalszej dyskusji i powstałych niepewności co do zapisów regulaminu, Burmistrz
Miasta zasugerował by regulamin był poddany opinii radców prawnych.
Radny p.S.Dziętło – złożył wniosek o oddalenie projektu uchwały do dalszych prac.
Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęła wniosek
Radnego o oddaleniu projektu uchwały w sprawie regulaminu mieszkania chronionego i
jego przesunięcie do prac Komisji Mieszkaniowej z udziałem radców prawnych.
Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.T.Filipiak:
► zatoka między osiedlami Bodziochy i Marszałki – nic nie stoi na przeszkodzie by
wystąpić z zapytaniem tym bardziej, że po jednej stronie jest zatoka.
► parking przy Bibliotece Miejskiej – jeżeli okaże się, że Program przejdzie, to ten temat
będzie uzgadniany. Obecnie nie ma jeszcze podzielonego terenu. Mamy zgodę na zjazd
od GDDKiA.
► parking ul.Starowiejska – jest zatrudniona osoba na umowę zlecenie i opłaty parkingowe,
są pobierane.
► rewitalizacja terenu komunalnego i sprawa przewidywanego miejsca dla sprzętu ZGK –
po rewitalizacji ZGK wraz z sprzętem musi się przenieść na oczyszczalnię ścieków. Tam
zrobimy miejsce na sprzęt.
► droga przez osiedle Krakowska – jest zrobiony projekt na drogę wraz z zatokami co było
uzgadniane ze Spółdzielniami i nic nie stoi na przeszkodzie żeby to było zrobione.
Natomiast jeśli chodzi o ulicę Starowiejską – to nie udało się wykonać w ramach
„schetynówek”, ale podejmowane będą kolejne próby. Na ten rok nie przewidujemy
remontu w przedstawionym zakresie – przygotowani jesteśmy do łatania.
► sprzedaż działki na rzecz p.Skawińskiego i uzgodnienia nowego zjazdu – jeśli
mieszkańcy chcą to nie ma problemu, ale nie możemy zobowiązywać się do ponoszenia
kosztów z tym związanych, bo Miasto nie ma tam żadnego interesu. Niech oświadczą, że
pokryją koszty uzgodnień.
► sprawa kanalizacji ul.Piłsudskiego – odbyło się jedno spotkanie, z tymi którzy kanalizacji
nie mają. Trzeba wnikliwie ocenić i sprawdzić ten teren. Jest natomiast zgoda
p.Strzeleckiej. Przebicie przez mur może okazać się nie do przejścia. Ponadto będą to
ogromne koszty, bo kopać trzeba będzie ręcznie. Nie ma woli partycypacji mieszkańców
w kosztach. Projektanci muszą ocenić szansę podłączenia do kanalizacji.
► niecka ul.Mickiewicza – trzeba to zobaczyć i zrobić studzienkę zanikową.
► rewitalizacja – w pierwszej kolejności będzie robiony plac targowy i park miejski. Przy
tej okazji Burmistrz Miasta nadmienił, że jeżeli sieć elektr. ma powyżej 5 lat to Zakład
Energetyczny ma obowiązek dofinansować zadanie, jeżeli samorząd podejmuje
inwestycje w tym zakresie. Zakład Energetyczny chce potem przejąć majątek (ozdobne
lampy), Miasto nie może natomiast przekazać majątku finansowanego jeszcze w dodatku
z funduszy unijnych.
Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę.

► sprawa likwidacji 2-ch zakrętów na ulicy Spadochroniarzy – sprawa była wyjaśniana, jest
to sprawa cząstkowo spełniająca wniosek. Tam trzeba zrobić remont kompleksowy.
Trzeba też zrobić projekt, a żeby to zrobić to trzeba mieć prawo własności.
► mieszkania socjalne – 4 zamieszkałe, 2 wolne.
► cmentarz żydowski – ZGK kosi trawę na cmentarzu, a tam gdzie nie ma macew – to jest
to teren prywatny.
Ad. 18. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się z wnioskiem aby w 70-tą rocznicę Mordu Katyńskiego
dokonać nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta celem uhonorowania i upamiętnienia
tej rocznicy.
Wobec dylematu, że tytułu nie nadaje się pośmiertnie, proponowano inne rozwiązania.
Podczas toczącej się dyskusji głos zabrał p.E.Sieja, który poinformował, że Komisja Oświaty
i Kultury w związku z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu
nazw ulicom …, zajęła się tematem propozycji nazewnictwa nowopowstających ulic w
Mieście.
Spośród 11 propozycji Komisja wybrała 6, które uzyskały największą liczbę głosów, tj: króla
Kazimierza Wielkiego, Armii Krajowej, por.Władysława Szczypki, kap.Jana Stachury,
ks.Jana Twardowskiego, ks.Józefa Stabrawy.
Przewodniczący obrad podkreślił, że temat ten jest otwarty.
Burmistrz Miasta – zwrócił się o zniesienie 5-letniego okresu od dnia śmierci upamiętnianej
osoby. Nadmienił też, że jeżeli uhonorujemy w nazewnictwie ulicy Armię Krajową to
uwzględnimy wszystkich uczestników AK, również por.Szczypkę i kpt.J.Stachurę.
Ad. 19. Zamknięcie obrad LI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Eugeniusz Sieja zamknął
obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

Helena Łabuz

p.E.Sieja
Przewodniczący Rady Miasta
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