Protokół Nr LIII/10
z LIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
31 maja 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.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie LIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p.Eugeniusz Sieja otworzył LIII zwyczajną sesję Rady
Miasta, przywitał Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 13 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady Miasta, stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Wiceprzewodniczący Rady Miasta
odczytał porządek obrad sesji (jak w zał.nr 3 do protokołu), po czym poinformował, że do Biura
Rady Miasta wpłynęły 3 projekty uchwał z wnioskiem o ich wprowadzenie do porządku obrad
niniejszej sesji. Projekty były omawiane na Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Są to :
1)
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna.
2)
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/2009 Rady Miasta Mszana
Dolna
z dnia 13.07.200r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Mszana Dolna na lata 2010-2012 dla inwestycji „Rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz
z przywróceniem funkcji Rynku” oraz
3)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
wydatków.
Ponadto
Przewodniczący
obrad
zaproponował
wprowadzenie
(jako
czwartej
propozycji/wniosku) takiego pkt-u jak: „Wystąpienia zaproszonych gości” – po pkt-cie 6 planu
posiedzenia.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad – p.E.Sieja poddał kolejno pod
głosowanie wprowadzenie powyższych punktów (od 1-4).
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowych punktów (1-4) do porządku obrad:
Obecni radni - 13
w.bezwzględna ustawowego składu rady – 8.
„za” – 13
„przeciw” – 0

„wstrzym.się” - 0
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła w oddzielnych głosowaniach, przy tym samym wyniku
głosowania, wnioski o wprowadzenie do porządku obrad:
1) projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna – jako
pkt 9
2) projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/2009 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 13.07.200r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Mszana Dolna na lata 2010-2012 dla inwestycji „Rewitalizacja Miasta Mszana
Dolna wraz z przywróceniem funkcji Rynku” – jako pkt 10.
3) projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
wydatków – jako pkt 11 oraz
4) punktu: „Wystąpienia zaproszonych gości”– jako punktu 7.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał plan posiedzenia Rady z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian po czym poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad (w całości).
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad LIII sesji Rady
Miasta.

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr LII/10 z LII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół nr LII/10 z LII sesji Rady Miasta
został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu, natomiast p.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady
zgłosił uwagę do załącznika nr 16 do protokołu z sesji, a był to załącznik skierowany do Rady
Miasta w punkcie wolne wnioski przez Kierownika MOPS. Pisemny wniosek został
przedłożony przez Kierownika MOPS w dniu sesji, tj.26.04.2010r. Pan Wiceprzewodniczący
dokonał streszczenia wniosku, po czym podsumował, że pouczenie tam zawarte nie ma racji
bytu i Rada nie będzie się tym tematem zajmować, bo nie jest to skarga, a ponadto Rada Miasta
nie posiada w tym zakresie uprawnień.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 0 – „przeciw” i 1- „wstrzymującym
się” przyjęła Protokół nr LII/10 z LII 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:
► 27.04.br. - spotkanie w Niedźwiedziu z naukowcami PAN dotyczące Spółki GWT
(Gorczańskie Wody Termalne), a dokładnie końcowych ustaleń w sprawie koncesji.
► podpisano akty notarialne: 27.04. – z „Elektret” i p.A.Plezia (dot.ul.J.Słowackiego);
21.05. – zamiana działek w okolicach rewitalizowanych i dworca
autobusowego;
25.05. – podpisano 11 aktów z nowymi właścicielami działek
budowlanych na os.Pańskie;

27.05. – akt dot. bezprzetargowego zbycia ok.70m2 gruntu.
► 28.04. – odbyło się posiedzenie ZGDGRiK, podczas którego ustalono nowe stawki za ścieki.
► 29.04. – otwarcie kompleksu boisk „Orlik 2012”.
► 29.04 i 27.05. – spotkanie grupy organizacyjnej ws. Uroczystości 3 października.
► 2-3.05. – przygotowanie i uroczystość obchodów Święta 3 Maja na stadionie miejskim. Przy
tej okazji Burmistrz Miasta złożył podziękowania pracownikom ZGK, MOK oraz
p.A.Józefiak za udział w przygotowaniu uroczystości.
► 08.05 – uczestnictwo w uroczystościach pobłogosławienia sztandaru Gimnazjum w Kasinie
Wielkiej z udziałem abp.K.Nycza.
► 08.05. – udział w spotkaniu z abp.K.Nyczem w Parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie
Dolnej.
► 09.05.- uroczystość Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks.S.Parzygnata.
► 14.05.- IX Notariada na stadionie miejskim.
► 16.05. – wprowadzenie Pogotowia Powodziowego na terenie Miasta (odwołanie w dniu
24.05.)
► 17.05. – udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta.
► 20.05. – spotkanie z dziećmi kl.I w ZSM nr 1 w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” .
► 20.05. – Msza Św. z okazji 90-tej rocznicy urodzin Jana Pawła II – Patrona ZSM Nr 2.
► 24.05. – udział w obchodach Święta Ludowego.
► 25.05. – spotkanie z przedstawicielami GDDKiA i Policji w sprawie ostatecznego ustalenia
lokalizacji przystanków busów wzdłuż ul.Piłsudskiego i ul.Słomka. Na ul.Piłsudskiego pod
mostem nie może być przystanku, będzie tam żmijka i słupek z tablicą Bus.
Burmistrz określił miejsca ustalonych lokalizacji przystanków bus: w kierunku Limanowej
ustalono przystanek k/Limotu w stronę p.Kaja, w kierunku przeciwnym (czyli z Limanowej
do Mszany będzie przystanek na łączniku ul.Jana Pawła II i ul.Piłsudskiego (k/Jędrusia).
► 25.05. – wspólne z Gminą Mszana Dolna uroczystości obchodów 20-lecia Samorządów
w Polsce.
► 27.05. – Starostwo Powiatowe Limanowa – 20-lecie działalności limanowskiego PUP.
► 28.05. – konsultacje z inż.Z.Rapacz (projektant) n.t. możliwości poprowadzenia kolektora
wzdłuż pot.Słomka (od p.Strzeleckiej do p.Kai).
Miasto musi przygotować mapę dla celów projektowych, po to żeby wskazać, czy jest
możliwe poprowadzenie kolektora sanitarnego.
► 30.05. – uczestnictwo w obchodach 30-lecia kapłaństwa ks.Proboszcza J.Raźnego.
► rozpoczęto prace przy wierceniu studni głębinowej na os.Pańskie celem zaopatrzenia tego
terenu w wodę pitną.
► trwają prace na placu budowy hali miejskiej. Skończone są prace przy schodach, obecnie
trwają przy kanalikach.
► trwają roboty przy realizacji dwóch inwestycji z powodziówki:
1) droga osiedlowa nad stawami na Zarabiu (droga będzie wyłożona płytami betonowymi,
będzie także zrobione odwodnienie);
2) odcinek ul.Słonecznej ok.200m.w stronę lasu poza posesję P.Kroczka.
Burmistrz Miasta wyjaśnił motywy wyboru odcinka ul.Słonecznej (drogi do jednego domu)
do budowy ze środków powodziowych. Okazało się bowiem, że pierwotnie zgłoszona do
odbudowy droga na Łysok (ul.Orkana) nie jest własnością Miasta (droga ta jest jedynie w jej
władaniu), a Miasto może remontować w ramach powodziówek tylko drogi będące jej
własnością. Wobec tego z listy wybrano inną spełniającą kryteria.
► został zamówiony drzewiec do sztandaru miasta.
Na koniec Burmistrz Miasta nadmienił również o przeprowadzonym remoncie dawnych
bloków komunalnych przy ul.Jana Pawła II. Zostały wymienione dachy, wymurowano nowe

kominy. Burmistrz Miasta stwierdził, że to był dobry krok, że powstała Wspólnota
Mieszkaniowa i że na mocy podjętej przez Radę Miasta uchwały dotychczasowi najemcy mogli
wykupić zajmowane lokale na własność z 95% bonifikatą.
32 mieszkania zostały wykupione i mają prywatnych właścicieli, natomiast Miasto pozostało
właścicielem tylko 2 mieszkań.

Ad. 4. Informacja n.t. strat oraz kosztów poniesionych w infrastrukturze miasta
i mieszkańców w wyniku powodzi majowej 2010r.
Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak – po ogłoszeniu pogotowia powodziowego, tego samego dnia
powołano 2 Komisje do szacowania start.
Wykaz spisanych strat spowodowanych w infrastrukturze komunalnej przedstawia się
następująco:

zalane zostały pomieszczenia na parterze budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz
uszkodzony został ogród przedszkolny z placem zabaw.

W Przedszkolu nr 1 (ul.Leśna) – zalane zostały piwnice budynku przedszkola

W ZSM nr 1 – zalane zostało pomieszczenie archiwum,

zamulone zostały oba miejskie ujęcia wody na potoku Szklanówka i na
pot.Adamczykowym (ujęcia zostały zamknięte)- zamulone zostały również filtry i rurociągi
doprowadzające wodę z ujęcia, uszkodzone zostały ogrodzenia ujęć, a w przypadku ujęcia na
pot. Szklanówka całkowicie zniszczony został dojazd do ujęcia, który został wymyty przez
potok.

Podmyte i zamulone zostało ujęcie wody na potoku Mrózki-Jamrozy.

Podmyte zostały 2 studzienki rewizyjne – pot.Słomka;

Podmyte zostały 2 przyczółki mostu na os.Rataje (potok Słomka);
Drogi ujęte w protokołach strat:

Ul.Spadochroniarzy – wypłukany asfalt, powstały wyrwy w asfalcie, zatkana została
kanalizacja deszczowa oraz zamulony został rów odwadniający, wypłukane pobocze drogi.
Oszacowana wartość start – 850tys.zł.

Ul.Konopnicka – zniszczona nawierzchnia asfaltowa (wyrwy) zamulona kanalizacja
deszczowa – wartość strat 450tys.zł.

Ul.Tolińskiego – zniszczona nawierzchnia asfaltowa, zatkana kanalizacja deszczowa
– 600tys.zł.

Ul.Starowiejska – zniszczona nawierzchnia asfaltowa, zamulona kanalizacja podmyte
chodniki – wartość strat 1,2 mln.zł.

Ul.Ogrodowa w kierunku obok Foxala – całkowicie spłukana nawierzchnia żwirowotłuczniowa, powstały wyrwy, zasypany rów odwadniający.

Ul.Cmentarna – zniszczona nawierzchnia.

Ul.Leśna w kierunku posesji p.Węglarz – zniszczona nawierzchnia żwirowotłuczniowa, powstały wyrwy, zamulony rów odwadniający.

Ul.Smrekowa – zniszczona nawierzchnia, wypłukane pobocza, zamulony rów
odwadniający.

Ul.Leśna do składu drzewa;

Ul.Leśna w kierunku ujęcia wody;

Ul.Słoneczna – zniszczona nawierzchnia asfaltowa, powstały wyrwy i zapadnięcia
asfaltu, zostały zamulone korytka ściekowe;

Ul.Krakowska (os.Zarąbki) – pęknięcie asfaltu, zamulone korytka ściekowe, zatkany
przepust, wypłukane pobocza;


Ul.Krakowska (os.Wójty w kierunku p.Sitkowskiego);

Ul.Orkana boczna w stronę p.Popiołek;

Ul.Słomka (os.Śmieszki);

Ul.Mroza w kierunku posesji p.Kotarba (droga prywatna);

Ul.Krakowska os.Krupciówka;

Ul.Zarabie w kierunku posesji p.Gacka;

Ul.Zakopiańska w kierunku posesji p.Cieniawskiego

Ul.Zarabie w kierunku posesji p.Szymańskiego;

Ul.Ogrodowa nad torami;
Jeżeli chodzi o Słomkę to oprócz tych wyżej wykazanych dróg, ujęto:

drogę na Majdówce , drogę Woniołową; drogę – os.Aksamity za potokiem Słomka,
drogę – os.Machaje, os.Wilczaki, os.Bodziochy (przejazd przez potok Słomka), os.Mrózki,
drogę – os.Jamrozy(od skrzyżowania z Majówką do asfaltu obok posesji p.Antosza).
Straty w infrastrukturze komunalnej oszacowano na łączną kwotę 4.996.700,00 zł.
W dalszej kolejności Burmistrz Miasta przestawił sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mszanie Dolnej z akcji ratowniczej związanej z działaniami przeciwpowodziowymi w maju
2010r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi Miasta za przedstawioną informację.
Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:
Radny p.R.Rataj – w imieniu mieszkańców os.Wonioły i Marszałki zwrócił się o poprawienie
dojazdu do pól i lasów. Mieszkańcy tych osiedli proszą o 8-10mb. korytek i o kręgi betonowe.
Mieszkańcy Os.Krystusy proszą natomiast o użyczenie koparki wraz z operatorem celem
udrożnienia dojazdu do pól.
Radny p.R.Rataj zasygnalizował ponadto, że:
1) na os.Rataje – zaczyna podmywać mostek;
2) mieszkańcy os.Guzary proszą o przestawienie kontenerów (dzwonów) na działkę obok
(miejską).
Na koniec Radny zwrócił się z zapytaniem o przystanki bus na os.Aksamity oraz Bodziochy i
Marszałki, zadając pytanie: cyt.: „ czy była poruszana ta kwestia podczas spotkania?”
Radny p.J.Bierowiec – podziękował za szybką interwencję i pomoc podczas powodzi, po czym
zwrócił się o udostępnienie sprzętu (koparki) celem udrożnienia dróg rolnych.
Odniósł się również do kwestii przystanków na ul.Słomka.
Burmistrz Miasta uzupełniając poinformował, że na ul.Słomka wyznaczone są 2 miejsca pod
przystanki – żmijki: 1/ 82.800 km; 2/ 82.900 km).
Radny p.J.Bierowiec stwierdził, że żmijki by tam wystarczyły, a przez to w sposób znaczący
poprawiłoby się tam bezpieczeństwo.
Radny p.G.Wójcik – zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Wodnego o nieodpłatne
udostępnienie materiału rzecznego („siutru”) do udrożnienia dróg.

Radna p.A.Franczak – mieszkańcy osiedla Leśniaki proszą o „ścieki”. Następnie p.A.Franczak
zwróciła się z prośbą o remont ul.Spadochroniarzy, składając w tej sprawie pismo na ręce
Burmistrza Miasta.
Radny p.S.Dziętło – zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia miejsc parkingowych
k/Przedszkola Nr 2 dla potrzeb rodziców sugerując, że pracownicy Meblometu mogą parkować
na parkingu k/Zakładu.
Radny p.R.Potaczek – była podwyżka cen ścieków. Czy jest na to jakiś wpływ?
Radny p.J.Bierowiec – zgłosił, że potrzeba dużych kamieni z Tenczyna na wykonanie przejazdu
przez rzekę.
Radny p.J.Szynalik – zasygnalizował, że na os.Sentyrze została wypłukana rura gazowa.
Nadmienił też o potrzebie udrożnienia przejazdu przez rzekę Rabę.
Wiceprzewodniczący Rady – p.E.Sieja – handlowcy pod wiatami skarżą się na brak dojazdu na
zaplecze. Za budynkami jest duża niecka.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił również uwagę na gromadzenie śmieci przy
ul.Kolbego – uważa, że zachodzi potrzeba zamontowania tam tablicy z napisem: „zakaz
wysypywania śmieci”.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ks.Jerzego Popiełuszki (ulicy
wewnętrznej -bocznej z ulicy Kopernika w kierunku osiedla Krakowska)
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie
z którym z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy księdza Jerzego Popiełuszki zwrócił się ks.S.
Parzygnat-proboszcz Parafii pw.Miłosierdzia Bożego.
Ulica do nazwania jest drogą wewnętrzną biegnącą obok Placu Św. Siostry Faustyny (na którym
budowany jest kościół) w kierunku bloków na os.Krakowska.
W uzasadnieniu zaś proponowanej nazwy, podaje się, że:
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko – to patriota, orędownik wolności, kapłan i męczennik.
Urodził się 14 września 1947r. we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Po maturze w 1965r.
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. 28 maja 1972r. przyjął święcenia
kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Do roku 1978r. pełnił posługę kapłańską w parafiach. Ostatnim miejscem pracy od
20 maja 1980r. była Parafia p.w.Św.Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie zaangażował się
w duszpasterstwo ludzi pracy. Dla nich celebrował Msze Święte za Ojczyznę i wygłaszał
patriotyczne kazania.
Jego działalność była celem niewybrednych ataków ówczesnej władzy. Był kilkakrotnie
aresztowany.
19 października 1984r. powracający z Bydgoszczy zostaje uprowadzony przez funkcjonariuszy
SB i brutalnie zamordowany.
Jego beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca 2010r. w Warszawie w dniu Święta Dziękczynienia”.
Radny p.J.Bierowiec – poinformował, że wniosek o nadanie nazwy ulicy ks.Jerzego Popiełuszki
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2010r.

P.J.Bierowiec zapytał też, czy nie należałoby poczekać i podjąć uchwałę po beatyfikacji
ks.Jerzego Popiełuszki i uzupełnić nazwę ulicy o wyraz „Błogosławionego”.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LIII/340/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Po głosowaniu salę obrad opuściła Radna p.Irena Łacna.
Ad. 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał – ks.S.Parzygnat – Proboszcz Parafii
pw.Miłosierdzia Bożego, który podziękował Burmistrzowi Miasta i Radnym za podjętą decyzję.
Powiedział, że uwydatniona nazwą ks.Jerzego Popiełuszki ulica Miasta pod nowym kościołem
Miłosierdzia Bożego, będzie tym szczególnym memento dla nas wszystkich, abyśmy pamiętali
o przesłaniu kapłana solidarności („Zło dobrem zwyciężaj”).
Radna Powiatu Limanowskiego – p.W.Jamróz – poinformowała, że na kwietniowej sesji Rady
Powiatu złożyła interpelację w sprawie obniżenia kosztów a nawet zaniechania poboru opłaty za
wynajem sali w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej wykorzystywanej przez MOK na lekcje
tańca.
Radna Powiatu odczytała pismo Zarządu Powiatu Limanowskiego dotyczące stanowiska i
odpowiedzi na przedmiotową interpelację (odpowiedź negatywna).

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działki ewid.nr
9422 o pow.0,0649ha, położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Zakopiańskiej.
Przewodniczący Rady odczytał załączone do projektu uchwały uzasadnienie, zgodnie z którym
z wnioskiem o sprzedaż działek 9422, 9423 i 3960/1 zwrócił się Pan B.Cieniawski zam.Mszana
Dolna ul.Zakopiańska. Działki te przylegają bezpośrednio do działki będącej własnością
wnioskodawcy.
Działka ewidencyjna 9422 stanowi własność Miasta i dotychczas była dzierżawiona przez
wnioskodawcę. W planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach o symbolu
MN/U.
Działka nie ma dostępu do drogi.
Natomiast wnioskowana do sprzedaży działka 9423 w planie zagospodarowania przeznaczona
jest pod projektowana drogę wewnętrzną - symbol KDW. Natomiast działka ewidencyjna
3960/1 posiada na dzień dzisiejszy nieuregulowany stan prawny co stanowi przeszkodę do jej
zbycia.
Wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej 9422 uzyskał pozytywną
opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta na
posiedzeniu w dniu 17 maja br. Sprzedaż działki 9423, Komisja uznała za niemożliwe, z uwagi
na jej przeznaczenie w planie zagospodarowania pod projektowaną drogę wewnętrzną.

Wobec braku uwag 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
LIII/341/2010 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o przedstawienie i uzasadnienie projektu uchwały.
p.A.Dudzik – Kierownik ZEAS w/m – zmiany regulaminu są dostosowaniem do zapisów ustawy
o zasiłkach rodzinnych. Zmiany polegają tylko na zmianie kwot.
Wobec braku uwag i pytań co do zmiany regulaminu, Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LIII/342/2010 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/2009 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 13.07.200r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Mszana Dolna na lata 2010-2012 dla inwestycji
„Rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji Rynku”.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta, wyjaśniając, że zmiana
uchwały dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 10tys.zł. w związku z potrzebą aktualizacji
kosztorysu.
Wobec braku pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LIII/343/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/2009 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Mszana Dolna na lata 2010-2012 dla inwestycji „Rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz
z przywróceniem funkcji Rynku”.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
wydatków.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 przedstawiła i omówiła
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zgodnie z projektem zwiększa się wydatki o 10tys.zł. na
rewitalizację Miasta w związku z wyżej podjętą uchwałą oraz zmniejsza się wydatki w dziale
801 – oświata i wychowanie (przesunięcie środków zabezpieczonych z rezerwy Burmistrza na
realizację programu „Już pływam”).
Następnie Radny p.S.Dziętło przedstawił opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
w sprawie projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie na 2010 rok.
Wobec braku uwag 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
LIII/344/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. dotyczącej zasad stosowanych przy nadawaniu
nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad - p.E.Sieja – udzielił wyjaśnienia co do projektu uchwały.
Wniosek o zmianę uchwały złożył na poprzedniej sesji Radny p.A.Malec. Zmiana dot.
wykreślenia ust.6 z tamtej uchwały, który mówił, że nazwę pochodzącą od nazwiska osoby
zmarłej nadaje się po upływie 5 lat od zaistnienia tej okoliczności.
Przewodniczący obrad – poprosił o dyskusję w tym temacie, po czym powiedział, że
wykreślenie proponowanego zapisu nie oznacza „że nam się śpieszy ale mamy furtkę”.
Podczas dyskusji padały różne propozycje i pytania, a głównie to ile jest ulic/dróg do nazwania.
Padła też propozycja nadania nazwy ulicy Krasińskich - p.Dziętło uzasadniał swoją propozycję
tym, że Krasińscy pozostawili w Mszanie sporo majątku, z którego Miasto korzysta a zatem
należałoby ich uhonorować.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – poinformował, że jest opracowany plan ulic do
nazwania na os.Pańskie. Następnym obszarem będzie ulica Leśna.
Radny p.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta nadmienił o wniosku grupy mieszkańców Mszany Dolnej o nadanie
nazwy ulicy ku pamięci Żydów. Wniosek ten był na Komisji, która postanowiła przedstawić
propozycję nazwy do dalszego uzgodnienia przy ustalaniu nazw ulic w przyszłości.
Wobec zakończonej dyskusji,
i poddał go pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LIII/345/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia
25 stycznia 2010r. dotyczącej zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz
drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Mszana
Dolna.
a) zgłaszanie kandydatów
P.E.Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – po śmierci Przewodniczącego Rady Miasta
pozostał Wiceprzewodniczący, a zgodnie z przepisami prawa powinien nastąpić wybór
Przewodniczącego Rady Miasta. Myślę, że nie ma potrzeby uzasadniania tej sprawy.
Radny p.W.Wacławik – zwrócił się o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego p.J.Żądło –
Przewodniczącego Rady Miasta.
/Wszyscy obecni na sali wstają/
Kolejno Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – odczytał przepisy Statutu Miasta regulujące kwestie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w tym m.in. zgłaszania kandydatów oraz trybu
głosowania.
Rada Miasta dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Miasta ze swojego grona, bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Miasta.
Radna p.Anna Franczak – zgłosiła kandydaturę p.Eugeniusza Siei, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek
o zamknięcie listy zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek.
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
W tej części porządku obrad Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o zgłaszanie osób
do Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem było przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
Do Komisji Skrutacyjnej Radni zgłosili:
Radny p.J.Bierowiec – zgłosił p.Kazimierza Stożka jako Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej;
Inni Radni z sali zgłosili do Komisji: p.Adama Malca oraz p.Agnieszkę Orzeł.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LIII/346/2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania
nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
c) przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną
Po opracowaniu przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania tajnego, Wiceprzewodniczący
Rady Miasta objaśnił zasady głosowania.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem
Przewodniczącego Rady Miasta.

Na okoliczność przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta, Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, który został odczytany przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – pana K.Stożka. Protokół ten stanowi załącznik nr 12
do protokołu z sesji, zaś karty z głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miasta Mszana Dolna stanowią odpowiednio załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu tajnym, przy 11 głosach „za” wyborem na Przewodniczącego Rady
Miasta Radnego p.Eugeniusza Siei, 1 głosie- „przeciw” i 0-„wstrzymujących się” dokonała
wyboru Radnego p.Eugeniusza Siei do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta
Mszana Dolna.
Uchwała Nr LIII/347/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Pan Eugeniusz Sieja – podziękował za zaufanie i powierzenie pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta na czas kadencji 2006-2010. Zapewnił również o współpracy
i podejmowaniu wszelkich starań, by godnie reprezentować Radę Miasta.
Pan Burmistrz Miasta – złożył gratulacje i życzenia sił i spokoju.
W dalszej części posiedzenia Rady, p.E.Sieja stwierdził, że zachodzi potrzeba wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, po czym w związku z tym, że został wybrany na
Przewodniczącego Rady Miasta, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta.
Radny p.J.Bierowiec – złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad i umieszczenie kolejno
w punkcie 14-tym i 15-tym: przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta oraz
punktu dotyczącego wyboru „nowego” Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja poddał pod głosowanie wniosek p.J.Bierowca o rozszerzenie
porządku obrad o wyżej sprecyzowane punkty.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna oraz
punktu dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna – jako punkty
odpowiednio 14 i 15.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja poddał pod głosowanie wniosek w sprawie rezygnacji
z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęła rezygnację
p.Eugeniusza Siei z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta podejmując Uchwałę
Nr LIII/348/2010 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana
Dolna.
a) zgłaszanie kandydatów,
W związku z przyjętą rezygnacją p.Eugeniusza Siei z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta, Radni przystąpili do wyboru w to miejsce innej osoby.
Przewodniczący obrad poinformował, że zasady głosowania są takie same jak w przypadku
wyboru Przewodniczącego, po czym poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Radny p.S.Dziętło – zgłosił kandydaturę p.Roberta Rataja, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – zgłosił p.Grzegorza Wójcika, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń Radny p.J.Bierowiec złożył wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń
kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń
kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o zgłaszanie osób do
Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem było przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Radni „chórem” zdecydowali, by w skład Komisji weszły te same osoby co przy wyborze
Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LIII/349/2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania
nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
c) przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną
Po przygotowaniu kart do głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przystąpiła do
przeprowadzenia głosowania.
Po przeliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół z głosowania tajnego, który
został odczytany przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej - Pana Kazimierza Stożka.
Protokół ten stanowi załącznik nr 17 do protokołu z sesji, zaś karty z głosowania tajnego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna stanową odpowiednio
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu tajnym, przy 8 głosach „za” wyborem na Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Radnego p.Roberta Andrzeja Rataja, i przy 4 głosach „za” wyborem do pełnienia
tej funkcji Radnego p.Grzegorza Wójcika wybrała na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Mszana Dolna Radnego p.Roberta Andrzeja RATAJA.

Uchwała Nr LIII/350/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana
Dolna stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Pan Robert Rataj
– podziękował za zaufanie i powierzenie pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta na czas końcówki kadencji 2006-2010.
W dalszej kolejności p.M.Panek – radca prawny w/m – poinformował, że wybrany
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Radny p.R.Rataj, który jest również członkiem Komisji
Rewizyjnej, jest zobowiązany złożyć rezygnację z jednego z tych wyborów: albo z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta albo z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Radny p.R.Rataj – składam rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Wobec zgłoszonej rezygnacji Radni wnioskowali o rozszerzenie porządku obrad dodatkowo
o punkt dotyczący przyjęcia tej rezygnacji.
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku
obrad o punkt dotyczący przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej - jako
kolejny pkt, czyli 16-ty.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta.
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja poddał pod głosowanie wniosek Radnego p.Roberta
Rataja w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LIII/351/2010 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad.17. Rozpatrzenie zażalenia p.H.Jopek.
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – w porządku chronologicznym przedstawił etapy prac
związanych z rozpatrywaniem zażalenia p.H.Jopek.
W głównej mierze sprawa zażalenia była przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,
która zajęła w tej sprawie stanowisko i przygotowała projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – zapoznał Radę z wynikami prac Komisji
Rewizyjnej, po czym zwrócił się z zapytaniem: „czy są jakieś propozycje” ?
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
przygotowany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 0 – „przeciw” i 1-„wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr LIII/352/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu z sesji.
Ad.18. Informacja o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – zapoznał Radę z
kierowaną do Rady Miasta korespondencją oraz pracami Komisji Rady Miasta.
Komisja Rewizyjna odbyła – 3 posiedzenia;
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej odbyła 1 posiedzenie,
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 2 posiedzenia.
Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► ulica Słomka – skierujemy tam sprzęt (koparkę) i prace zostaną wykonane by mieszkańcy
mogli dojechać do pól.
► będziemy podsypywać drogi żwirem, natomiast co do przepustów, korytek – to są to roboty
inżynierskie związane z kosztami i uzależnione od środków na usuwanie skutków powodzi.
► parking k/Meblometu – rozmowy były przeprowadzone parę miesięcy temu. Pracownicy
Meblometu mają wolny parking za Zakładem.
► rz.Raba os.Sentyrze – zrobimy przejazd przez rzekę własnymi siłami.
► ceny za ścieki – wzrost stawek był niewielki ok. 17-18 gr/m3.
► dzwony ul.Słomka – przeprowadzę rozmowy w tej sprawie z Firmą Traszkan.
Na koniec Burmistrz Miasta poinformował o organizowanej na sobotę i niedzielę zbiórce krwi.
Ad.20. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Burmistrz Miasta – który odniósł się do sprawy remontu ul.Marka, co do której to sprawy nie
ma jasnej deklaracji współpracy ze strony Powiatu Limanowskiego, który ma tam szkołę i
korzysta z tej drogi.
P.E.Sieja – ulica Tolińskiego, jeżeli miałaby być remontowana w jesieni – to trzeba ja załatać.
Radny p.K.Stożek – odniósł się do kwestii zagospodarowania terenu k/budynku gospodarczego
przy ZSM nr 1, prosił, by nie „urządzać trawniczków, tylko zrobić tam parking”.
Ad.21. Zamknięcie obrad LIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Eugeniusz Sieja zamknął
obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

Helena Łabuz

p.E.Sieja
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
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