Protokół Nr LII/10
z LII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
26 kwietnia 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. 17.25.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p.R.Radomski, p.J.Bierowiec, p.R.Rataj.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie LII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p.Eugeniusz Sieja otworzył LII zwyczajną sesję Rady
Miasta, przywitał Radnych oraz zaproszonych gości: Burmistrza Miasta, Jego Zastępcę, Panią
Skarbnik, Panią Sekretarz, Kierowników i Dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych
oraz pozostałych zaproszonych Gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 11 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
powiedział: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado! W tym momencie nie sposób pominąć faktu
o zdarzeniach mających miejsce w historii naszego Miasta i naszego Narodu, który to fakt łączy
się z datą 10 kwietnia 2010r. W drodze na uroczystości z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej,
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z
Małżonką. Śmierć ponieśli wszyscy uczestnicy tragicznego lotu do Katynia w liczbie 96 osób.
Wśród nich był ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, parlamentarzyści,
generałowie.
W pierwszej kolejności winno się wspomnieć, że w sobotę pożegnaliśmy naszego
Radnego a zarazem Przewodniczącego Rady Miasta – Pana Jerzego Żądło.
Proszę, abyśmy minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy zginęli w katastrofie oraz pamięć
naszego Kolegi – Przewodniczącego Rady Miasta.”
(Zgromadzeni na sali obrad stoją)
Dziękuję.

W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady Miasta odczytał porządek obrad, zgodnie z
zawiadomieniem o zwołaniu LII sesji Rady Miasta, po czym poinformował i odczytał wniosek
Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dwóch projektów uchwał Rady
Miasta, tj:
1) projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków
oraz

2) projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Małopolskiego.
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o krótkie przedstawienie wprowadzanych tematów.
P.Skarbnik wyjaśniła, że jeden projekt uchwały dotyczy wykonania projektu budowy chodnika
na ul.Krakowskiej, natomiast drugi dotyczy dofinansowania Straży Granicznej – (dopłata do
paliwa).
Przewodniczący obrad zwrócił się również do Przewodn.Komisji Budżetowej o akceptację
projektów.
Wobec akceptacji Przewodniczącego Komisji, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
wniosek o wprowadzenie powyższych dwóch projektów uchwał do porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków, oraz projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego – jako punkty
odpowiednio 8 i 9.
W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad, co stanowiło pkt 1
porządku obrad oraz po przedstawieniu zmiany tego planu, porządek sesji obejmował:
1. ..
2. Przyjęcie protokołu nr LI/10 z LI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania
budżetu i udzielenia absolutorium.
b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna:
a) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009
rok.
b) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Mszana Dolna.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna polegającej na dokonaniu zmian
w tekście planu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych
zasadach zagospodarowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w mieście Mszana Dolna na lata 2010-2013.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad LII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr LI/10 z LI sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miasta został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła Protokół nr LI/10 z LI zwyczajnej
sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja - stwierdzam, że protokół został zatwierdzony.
Ad. 3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Na wstępie Burmistrz Miasta podziękował za uczestnictwo w pogrzebie Przewodniczącego
Rady Miasta – p.Jerzego Żądło.
Wspomniał, że Przewodniczący Rady poprowadził 50 sesji; tą ostatnią jako jubileuszową.
Po słowach refleksji i wspomnień n.t. ostatnich spotkań i kontaktów z p.J.Żądło, Pan Burmistrz
przystąpił do przedstawienia informacji o pracy:
► 17.III. – odbył się XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry” w Szczawnicy.
► 26.III. – w ZSM nr 2 odbył się finał corocznego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar
Burmistrza Miasta (wygrała drużyna z Lubnia).
► 27-28.III. – w ZSM nr 1 odbyły się Mistrzostwa Podhala szkół podstawowych i gimnazjów
w szachach.
► 6.IV. – Konwent Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Limanowskiego w Starostwie
Powiatowym w Limanowej.
► 9.IV. – obchody uroczystości 70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej – inicjatorem uroczystości
był p.E.Sieja.
► 10.IV. - Msza Św. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Przy tej okazji, w Urzędzie
Miasta była wystawiona księga pamiątkowa (kondolencyjna). Zastanowimy się co nią zrobić:
jeśli będzie wola to prześlemy ją do Kancelarii Prezydenta, jeśli nie to pozostanie w Urzędzie.
► 17.IV. – uczestnictwo w pogrzebie Prezydenta i Jego Małżonki.
► 13.IV. – akty notarialne w sprawie sprzedaży gruntu p.Łabuz – ul.Zarabie
► 20.IV. – akt notarialny umowa sprzedaży P.Rusnak i p.Szczypka.
► 24.IV. – Jubileusz 100-lecia ZHP na ziemiach polskich.
► w dalszej części Burmistrz Miasta poinformował o bieżącym etapie prac przy budowie hali
sportowej przy ZSM nr 1 (obecnie robione są wylewki). Burmistrz poinformował również, że
został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowej
na maksymalną kwotę 2,5 mln zł. Wniosek został zakwalifikowany do grona 12 inwestycji
i będąc na 7 miejscu z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 1,5mln zł. czeka tylko na
akceptację i przegłosowanie, co stało się faktem, gdyż taką informację otrzymał Burmistrz
Miasta podczas trwania sesji i przekazał ją Radnym Miasta.

► ścieżka od ul.Słonecznej w stronę kościoła - remont ścieżki prowadzony jest wspólnie
z Zakładem „Inco”, który współfinansuje zadanie. Wymienione będą płyty, wzmocnione
zostaną poręcze, jak również zamontowana będzie dodatkowa lampa.
► sztandar miasta – trwają prace nad sztandarem miasta. Prawa strona sztandaru (awers) jest
praktycznie na ukończeniu).
► 28.IV. – odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia ZGDGRiK podczas którego zaplanowana
jest m.in. debata n.t. nowych stawek za ścieki. Burmistrz nadmienił, że Związek przymierza
się do nieznacznego podniesienia stawki za zrzut ścieków. Wg informacji Prezesa Związku
ilość ścieków jest o wiele większa od ilości ewidencjonowanej, czyli wynika z tego, że są
nielegalne wpięcia.
► 27.IV. – w Niedźwiedziu odbyło się spotkanie z naukowcami PAN w sprawie odwiertów
solankowych w Porębie Wielkiej.
Burmistrz poinformował również, że:
29.IV. – odbędzie się uroczyste otwarcie Orlika;
03.V. – godz. 10.00 – zaplanowana jest Msza Św. za Ojczyznę.
Odbył się też I przetarg na sprzedaż działek na os.Pańskie. Ustalony jest termin kolejnego
przetargu ( pod koniec maja).
P.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady – podziękował Burmistrzowi Miasta za pracę, oceniając
ją b.wysoko. Wyraził zadowolenie i pochwałę dla Burmistrza Miasta za ogrom wykonanej pracy
oraz za pozyskane środki finansowe na budowę hali sportowej.
Następnie Przewodniczący obrad 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.J.Szynalik – czy są przesłanki, że dojdzie do remontu ulicy Tolińskiego?
Radny zwrócił się również z prośbą o zagospodarowanie skweru k/zakładu p.Szeląga.
Radny p.G.Wójcik – zwrócił się z prośbą o wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ulicy
Matejki za torami kolejowymi w stronę ul.Słomka, twierdząc, „że łatać nie ma co”.
Radna p.A.Orzeł –zwróciła się z prośbą o załatanie dziur na ulicy Cmentarnej.
Radny p.A.Malec – również w sprawie łatania dziur zwrócił uwagę na odcinek ulicy Zielonej za
i przed mostem.
Radna p.A.Franczak – zasygnalizowała potrzebę odprowadzenia wody na ul.Spadochroniarzy.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – zwrócił się z następującymi zapytaniami:
1) kiedy będą wyniki kwalifikacji wniosku o pozyskanie dotacji z Programu Współpracy
Transgranicznej na budowę budynku Sokoła? Jakie szanse ma ten wniosek?
2) jaka jest i czy w ogóle jest koncepcja łączności komunikacyjnej budynku z halą sportową,
żeby nie przechodzić przez boisko sportowe.
3) kiedy pierwszy przetarg na rewitalizację i co w pierwszej kolejności?
4) w m-cu czerwcu planowane są 2 pikniki (jeden organizowany przez Przedszkole Miejskie
nr 1, drugi przez MOK) jak to ma wyglądać?

P.E.Sieja – poruszył też temat związany z odprowadzaniem ścieków i nieczystości do rzek oraz
temat śmieci, poddając pod rozwagę propozycję przeprowadzenia referendum w sprawie
podatku śmieciowego przy okazji wyborów prezydenckich czy też samorządowych, by w ten
sposób kompleksowo rozwiązać problem śmieci.
Radny p.W.Wacławik – prosił o wygospodarowanie 1 lampy celem oświetlenia odcinka
„odnogi” ul.Mickiewicza.

Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Mszana Dolna.
Pan Marek Szczepański – Komendant Policji w Mszanie Dolnej przedstawił informację
o stanie bezpieczeństwa na terenie obsługiwanym przez KP Mszana Dolna w 2009 roku,
z wyszczególnieniem informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Mszana Dolna.
Na wstępie Komendant Policji przedstawił strukturę organizacyjną Komisariatu
z uwzględnieniem stanu zatrudnienia, który przedstawia się następująco:
28 policjantów ( w tym 1 vacat): 7 – dzielnicowych, 4 – dyżurnych, 7 –osobowy zespół
kryminalny i 6-osobowy zespół patrolowo-interwencyjny.
2 pracowników cywilnych,
Jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa, to w 2009 roku w porównaniu do 2008r. odnotowano
wzrost liczby przestępstw stwierdzonych, praktycznie we wszystkich kategoriach. Mniej było
włamań. W tej grupie lokują się przede wszystkim przestępstwa p-ko rodzinie i nietrzeźwi
kierujący. Odnotowuje się również wzrost udziału nieletnich w przestępstwach.
Wśród wykroczeń wnioskowych, czyli kierowanych do rozstrzygnięcia do Sądu Grodzkiego
dominują wykroczenia p-ko bezpieczeństwu na drogach (w 2009r. - 50 wnioskowych
wykroczeń).
Ten rodzaj wykroczenia przoduje również w strukturze nałożonych mandatów karnych.
Szczegółowe dane i opis stanu bezpieczeństwa zawiera informacja, stanowiąca załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Komendant Policji nadmienił również o dobrej i wymiernej współpracy ze Strażą Miejską
w ramach tzw. „płatnych służb”, podczas których Straż Miejska nałożyła w 2009r. 366
mandatów na kwotę 68.250zł. przy ilości 15 mandatów nałożonych przez policjantów.
Burmistrz Miasta – w ustosunkowaniu stwierdził, że byłoby dobrze gdyby za tą kwotą
nałożonych mandatów „szła” ściągalność, bowiem jest dużo odwołań kończących się
umorzeniem z uwagi na przedawnienie; ponadto prowadzenie takich postępowań wymaga
dodatkowej pracy.
Komendant Policji poinformował również, że 2 -3 razy w roku prowadzona jest przez Policję
akcja „wagarowicz”.
Na koniec podziękował za podarowane zestawy komputerowe dla dzielnicowych.

Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania
budżetu i udzielenia absolutorium.
b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
p.E.Sieja – Przewodniczący obrad – poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2009r. zostało dogłębnie zbadane przez Komisję Rewizyjną.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za rok 2009 stanowi załącznik nr 5 do
protokołu z sesji.
Przewodniczący obrad poprosił o zapoznanie Rady z materiałami z analizy sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
P.R.Potaczek – członek Komisji Rewizyjnej – odczytał sporządzony przez Komisję wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna z tytułu wykonania
budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2009. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Zgodnie z treścią i sentencją wniosku, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.
Przewodniczący obrad - p.E.Sieja – prosi o pytania.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania opinii RIO
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2009 rok. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie,
stwierdzając m.in:
 wysoki poziom wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w ujęciu ogółem. Wg
stanu na koniec 2009 roku dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w kwocie
22.788.555,56zł. co stanowi 99,71% ich planu, natomiast wydatki zrealizowano w
kwocie 24.914.723,62zł., a więc na poziomie 96,26% planu.
 prawidłowe ustalenie wyniku budżetu miasta na koniec roku budżetowego;
 zgodność przedstawionych w sprawozdaniu planowanych dochodów i wydatków budżetu
z uchwałą budżetową, po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku budżetowym przez
Radę i Burmistrza Miasta.
Opinia RIO wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad odczytał opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania
budżetu za 2009r.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie
zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej. Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana
Dolna – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad - p.E.Sieja – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2009r.
Wniosek został odczytany przy omawianiu powyższego punktu porządku obrad.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęła wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna za rok
2009.
Uchwała Rady Miasta Nr LII/333/2010 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mszana
Dolna za rok 2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego obrad.
W tej części posiedzenia głos zabrał p.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski – który
podziękował za zaproszenie, po czym pogratulował Burmistrzowi Miasta jednogłośnego
otrzymania absolutorium. W dalszej części swego wystąpienia nadmienił krótko o planowanych
i kontynuowanych inwestycjach prowadzonych przez Powiat. Kontynuowana jest budowa sali
gimnastycznej przy ul.Marka, planowana jest natomiast budowa łącznika między szkołą a halą
sportową przy ul.Starowiejskiej.
P.F.Dziedzina zasygnalizował też sprawę kanalizacji przy ul.Ogrodowej, sugerując możliwość
dopłaty mieszkańców celem wykonania przyłączy tym bardziej, że jest projekt kanalizacji.
Na koniec zapewnił o swoim poparciu dla działań mających na celu poprawę stanu
bezpieczeństwa (monitoring).
Salę obrad opuścił Radny p.K.Stożek (po wcześniejszym usprawiedliwieniu).
Ilość obecnych Radnych – 10.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
wydatków.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010 przedstawiła i omówiła
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zgodnie z projektem zmniejsza się wydatki jednostek
budżetowych o kwotę 100.000zł. oraz wydatki w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 35.400zł.
Zwiększa się natomiast wydatki majątkowe w rozdziale 60013 o kwotę 100.000zł., którą
przeznacza się na projekt budowlany dla zadania – budowa chodnika wraz z kanalizacją
deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr
968 (ul.Krakowska).
Z działu 700 kwotę zabezpieczoną na realizację umowy zlecenia dla parkingowego przenosi się
do działu 750 – Administracja publiczna.
Ponadto zwiększa się wydatki w dziale 754 (rozdziale 75406 – straż graniczna) o kwotę 3.000zł.
na zakup paliwa.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LII/334/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Małopolskiego.
Projekt uchwały omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta wyjaśniając, że uchwała dotyczy
wspomnianych wyżej 100tys. zł. na projekt budowlany chodnika, a zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych wymagana jest odrębna uchwała o udzielonej pomocy rzeczowej.

Wobec braku zgłoszeń i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LII/335/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Projekt uchwały w sprawie zmiany GPPiRPA na rok 2010 przedstawiła i omówiła p.Z.Łabuz –
Sekretarz Miasta. Z rezerwy ściąga się kwotę 17tys.zł., którą przeznacza się na zwiększenie
dofinansowania:
 organizacji pikniku rodzinnego w Miejskim Przedszkolu nr 1– z kwoty 5.000zł. do
kwoty 15.000zł.
 oraz na zadania Biblioteki Miejskiej – z kwoty 7.000 zł. do kwoty 10.000zł.,
a także przeznacza się środki na sfinansowanie nowych działań takich jak:
 działania Parafii Miłosierdzia Bożego – Zbiórka Krwi - w kwocie 2.000zł.
 działania ZHP – obchody 100-lecia ZHP - w kwocie 2.000zł.
W rezerwie pozostawiono kwotę 9.223zł.
W dalszej części Burmistrz Miasta za zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta wyjaśnił
sprawę organizacji pikniku rodzinnego i zaplanowania na ten cel kwoty w wysokości 15 tys.zł.
W ramach pikniku zakupione zostanie urządzenie na plac zabaw przy Przedszkolu, bo tamtejsze
urządzenia mają ok.40 lat.
Wysokość kwoty pozwoli na zakup chociaż jednego urządzenia na przedszkolny plac zabaw dla
dzieci.
Wobec braku pytań, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LII/336/2010 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna polegającej na
dokonaniu zmian w tekście planu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.
P.M.Panek – radca prawny U.M. – 21 grudnia 2009r. podjęta została uchwała w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana
Dolna. Była to uchwała ogólna; właściwie jedyne ograniczenie zawarte w tej uchwale było takie,
że zmiany mieszczą się w granicach administracyjnych Miasta.

Wobec problemu, czy robimy zmiany planu o charakterze daleko idącym, ale wówczas
wcześniej musi nastąpić zmiana studium, albo też robimy zmianę planu mniejszą ale mieścimy tą
zmianę planu w obowiązującym studium i wobec decyzji, aby obecnie te zmiany dokonać na
bazie obowiązującego studium, to uchwała ta została odpowiednio zmieniona (p.M.Panek
odczytał treść zmienianych zapisów wg projektu uchwały przygotowanego przez architekta
p.Zastawnika).
W obecnym projekcie uchwały zakreślone jest w jakim zakresie zmiana nastąpi – czyli tylko
takie zmiany będą mogły być przeprowadzone, które będą zgodne z obowiązującym w chwili
obecnej studium – czyli nie będą to zmiany zbyt daleko idące.
Wobec określenia zakresu zmian uchyla się wcześniejszą uchwałę, żeby nie było dwóch uchwał
wzajemnie się wykluczających.
P.E.Sieja – Przewodniczący obrad – zwrócił się z zapytaniem, czy ta zmiana uchwały umożliwi
przekwalifikowanie funkcji budynku na stadionie, żeby miał właściwe przeznaczenie?
p.M.Panek – wg posiadanych informacji, tak, gdyż tam jest tylko zmiana funkcji, nie
przekwalifikowanie.
Wobec braku innych pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LII/337/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna polegającej na dokonaniu zmian
w tekście planu oraz zmianie przeznaczenia terenów w liniach rozgraniczających.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie organizowania i zapewnienia mieszkania chronionego
oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
p.E.Sieja – Przewodniczący obrad – temat ten był przedmiotem poprzedniej sesji Rady Miasta,
jednakże został on oddalony do uzupełnienia. Komisja Zdrowia nad tym tematem pracowała i
proszę Przewodniczącą Komisji o zajęcie stanowiska wobec projektu uchwały.
P.A.Orzeł – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych –
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Nadmieniła, że kwestią
dyskusyjną był zapis o przeznaczeniu mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że zapis ten regulowany jest i jednoznacznie
określony w ustawie, a więc musi pozostać.
Następnie p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – w ramach uzupełnienia odczytał treść
przepisu prawnego regulującego tą kwestię.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LII/338/2010 w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w mieście Mszana Dolna na lata 2010-2013.
P.A.Orzeł – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych –
poinformowała, że Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie był omawiany na
posiedzeniu Komisji, który to program Komisja zaopiniowała pozytywnie.
W dalszej części p.E.Sieja poinformował, że jest pismo Kierownika MOPS, w którym informuje
że wszystkie organizacyjne działania w tym kierunku (przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
zostały podjęte.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LII/338/2010 w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► ulica Tolińskiego – na to zadanie otrzymaliśmy 100tys.zł. z tzw: „nawarówek”. Z własnego
budżetu musimy wygospodarować pozostałą część środków i wówczas nic nie stoi na
przeszkodzie żeby to zadane zrealizować, tym bardziej, że jest kompletna dokumentacja.
► skwer k/p.Szeląga – to miejsce zagospodarujemy.
► dziury w drogach – na łatanie dziur przeznaczono już 25t. masy + kruszywo i wcale tego nie
widać. Zamówiliśmy kolejną porcję masy i dziury będą łatane. Na ul.Spadochroniarzy
najpierw trzeba zrobić odwodnienie. Jeżeli chodzi o odcinek ulicy Matejki za torami w
kierunku ul.Słomka to potrzebna jest masa gorąca. W tej chwili nie będziemy nią
dysponować.
► „Sokół” – kiedy będzie decyzja to zależy od Komitetu sterującego. Wniosek został
zakwalifikowany, czekamy na ocenę formalną, a w dalszej kolejności ocenę merytoryczną.
► szlak komunikacyjny m.halą sportową a szkołą – koncepcja jest jedna, mianowicie
nadbudowy przełączki na istniejącej świetlicy. W planach finansowych nie ma realizacji
takiej przewiązki i nie będzie robiona w tym roku. Docelowo najbardziej korzystne będzie
dobudowanie tej przewiązki, bo oprócz przejścia istniałaby możliwość wygospodarowania 23 sal lekcyjnych i stąd ta koncepcja wydaje się być najbardziej optymalną. Natomiast
przejście oszklone zawęzi przestrzeń, a jego koszt jest porównywalny do budowanej
przewiązki i również wymaga całej procedury (projekt, pozwolenie na budowę, itd.)
► problem śmieci i fekali – są czynniki wykluczające, po pierwsze: nie mogą być
przeprowadzone dwa głosowania w jednym obiekcie (musi być oddzielny budynek i
komisja). Jest projekt ustawy w tej sprawie i miejmy nadzieję, że zostanie przyjęty. Ponadto
mieszkańcy dobrowolnie nie zgodziliby się na opodatkowanie.
► przetargi na rewitalizację – odbędą się po przeprowadzeniu całej procedury, która obejmuje
opracowanie projektu, pozwolenie na budowę, uprawomocnienie się decyzji.

► potrzeba zamontowania lampy – jeśli będzie rewitalizacja parku, to kilka tych lamp będzie
można wykorzystać. Gdyby tam był słup i sieć – to nie ma żadnego problemu, ale tu
najpierw trzeba zrobić projekt.
Ad. 15. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Dyrektor ZGK – zgłosił problem śmieci k/Orlika zwracając się jednocześnie z prośbą
o postawienie pojemnika na śmieci przez Firmę Traszkan.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – podał i przekazał Radnym informacje: nt. terminu złożenia
oświadczeń majątkowych, terminu uroczystego odbioru „Orlika” (29.04.b.r godz.11.00). Zwrócił
się również do Dyrektorów Szkół o przygotowanie listy uczniów do wyróżnień.
Na koniec złożył wniosek, aby samorząd miasta objął patronatem uroczystość upamiętniającą
daty zbrodni katyńskiej i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wnioskował, by wprowadzić
w szkołach upamiętnienie tych rocznic – bo jest to historyczne wydarzenie.
Rada Miasta przez aklamację zaakceptowała wniosek p.E.Siei.
Dyrektor MOPS – zgłosiła wniosek, który został odczytany.
Wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
P.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - każdy z nas czuje się dotknięty tym zarzutem,
więc lepiej byłoby sprecyzować sprawę.
W dalszej części p.E.Sieja poruszył sprawę planowanej na kolejną sesję uchwały o nadaniu
nazwy ulicy. Zwrócił się z zapytaniem do Rady, czy Rada widzi możliwość i potrzebę zmiany
uchwały, a dokładnie zapisu przewidującego 5 letni okres karencji do nadania nazwy ulicy
pochodzącej od nazwiska zmarłej osoby.
W trakcie dyskusji, Radny p.A.Malec zasugerował, by przygotować projekt uchwały i zmienić
zapis w taki sposób by pominąć ten 5-cioletni okres karencji.
W dalszej części wolnych wniosków p.W.Wacławik – zwrócił się z zapytaniem o remont ulicy
Tolińskiego. Ulica będzie robiona jak będą zrealizowane dochody, czyli to jest niepewne, a
zatem czy można wziąć kredyt, żeby przyśpieszyć realizację tego zadania?
W ustosunkowaniu Burmistrz Miasta odpowiedział, że można.
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ruchu k/Tesco i problemu przejścia.
Zapytał, czy nie można wymalować pasów przed zatoką?
Burmistrz Miasta – nikt nie zgodzi się na taką organizację ruchu.
Ad. 16. Zamknięcie obrad LII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Eugeniusz Sieja zamknął obrady
LII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…………………………

Obradom przewodniczył:
p.E.Sieja
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
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