Protokół Nr LIV/10
z LIV okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
17 czerwca 2010r. w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył Eugeniusz SIEJA – Przewodniczący Rady Miasta
w Mszanie Dolnej.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 15.00 do godz. 16.10
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- oraz p.T.Filipiak – Burmistrz Miasta, p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta oraz
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Nieobecni Radni: p.R.Radomski.
Spóźnienie: Radny p.A.Malec, Radna p.A.Orzeł.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 radnych.
Przebieg

obrad

Ad. 1. Otwarcie LIV okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p.Eugeniusz Sieja otworzył LIV sesję Rady Miasta.
Poinformował, że sesja ta została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta.
Na podstawie listy obecności, Przewodniczący obrad stwierdził, że na sali znajduje się
11 Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta odczytał
porządek obrad, ustalony przez Wnioskodawcę sesji, który to porządek obejmował :
1.
2.
3.
4.

Otwarcie LIV okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Informacja Burmistrza Miasta.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Mszanie Dolnej” do kwoty 1,5 mln zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na
zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” i podpisanie
deklaracji do weksla.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
Ad.2. Informacja Burmistrza Miasta
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - poinformował Radę, że Komisja Wojewódzka
dokonała wizytacji i weryfikacji strat powodziowych wykazanych przez Komisję Gminną,
która w protokołach strat powodziowych oszacowała je na ogólną kwotę 4.969.700zł.

10 czerwca Komisja Wojewódzka dokonała weryfikacji tych strat, które ostatecznie
zweryfikowała na kwotę 3.772.400zł.
Starty poniżej 40tys.zł. zostały wykreślone automatycznie.
W zakresie infrastruktury drogowej, do start pozytywnie zweryfikowanych zaliczono:
Ul.Spadochroniarzy, Konopnickiej, Tolińskiego, Starowiejską, Cmentarną, Leśną w kierunku
posesji p.Węglarz, Smrekową, Leśną do składu drzewa, Leśną w kierunku ujęcia wody,
ul.Słoneczną, ul.Krakowską – os. Wójty i os.Zarąbki, ul.Słomka – os.Śmieszki,
ul.Zakopiańską,
ul.Słomka: – os.Machaje, Majdówka, Wilczaki, ul.Słomka – droga
Woniołowa, ul.Słomka os.Jamrozy (od skrzyżowania z Majdówką do asfaltu obok posesji
p.Antosza), ul.Leśna boczna do os.Dudziki, ul.Krakowska – boczna do os.Wójty, ul.Zarabie –
droga wzdłuż potoku Szarkowego.
Burmistrz Miasta poinformował, że w pierwszej kolejności do realizacji przewidziano
(i złożono już wniosek) na ul.Starowiejską i ulicę Spadochroniarzy.
Burmistrz Miasta poinformował również, że:
- ogłoszony został przetarg na ul.Tolińskiego;
- rozstrzygnięto przetarg na estradę (scenę) ze środków Związku „Euroregion Tatry”.
- odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul.Krakowskiej
(rozpiętość cenowa od 38tys.zł. do 100tys.zł.) – obecnie czekamy na wyjaśnienie podania tak
niskiej ceny.
- protokolarnie odebrano studnię na Pańskim, odbył się komisyjny pomiar głębokości.
Ad.3. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się z prośbą o:
1) przydział koparki i udrożnienie dróg dojazdowych do pól (najgorszych miejsc) na
Słomce.
2) uzupełnienie informacji na stronie internetowej o bezpośredni numer telefonu do Straży
Miejskiej w związku ze zbliżającymi się wakacjami;
3) przedstawienie na najbliższej sesji Rady Miasta informacji o realizacji budżetu
i realizowanych inwestycjach.
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem, czy planowane są jakieś uroczystości z okazji
600-lecia bitwy pod Grunwaldem?
Radny p.G.Wójcik – zasygnalizował, że na ul.Leśnej został przerwany potok, po czym zwrócił
się z prośbą o wyżwirowanie drogi dojazdowej do os.Capki na ul.Leśnej.
Radna p.A.Orzeł – zwróciła się z prośbą o zasypanie dziur powstałych na ulicy Leśnej
k/Przedszkola oraz na ul./Rynek.
Radny p.S.Dziętło – zwrócił uwagę na to, że most na ul.Piłsudskiego został podmyty
i należałoby to zgłosić.
Radna p.A.Franczak – zwróciła się do Burmistrza Miasta w imieniu mieszkańców os.Kołacze
o naprawę drogi.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej” do kwoty 1,5 mln zł. ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych
środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” i
podpisanie deklaracji do weksla.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały.
Z-ca Burmistrza Miasta – p.M.Baran – projekt uchwały dotyczy przyznanych uchwałą Sejmiku
Wojewódzkiego środków w wysokości 1,5 mln zł. na budowę hali sportowej. Ministerstwo
Sportu do podpisania umowy o dofinansowanie budowy hali sportowej wymaga m.in.uchwały
Rady Miasta w tej sprawie.
Następnie p.M.Baran zwrócił się o zmianę projektu uchwały poprzez wykreślenie w paragrafie
2 wyrazów „roku 2011”, gdyż po telefonicznych konsultacjach z Ministerstwem Sportu nie ma
potrzeby ujmowania tej daty.
Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały i poddał
go pod głosowanie:
Rada Miasta Mszana Dolna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr
LIV/353/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie
Dolnej” do kwoty 1,5 mln zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla
zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych
w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” i podpisanie deklaracji do weksla.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.T.Filipiak:
► żwirowanie dróg – korzystamy z nieodpłatnego poboru żwiru z Mszanki i Raby. Do tej
pory nie było podsypywanych dróg bo najpierw musi być zakończony pobór, żeby było
wiadomo ile jest tego materiału. Następnie będą podsypywane drogi w kolejności wg
najbardziej zniszczonych i pilnych do zrobienia.
► rocznica Grunwaldu – planowana jest uroczystość na Grunwaldzie (Msza Św.
z pochodniami).
► ul.Leśna droga – prace będą wykonane;
► dziury ul.Rynek. Leśna – będą załatane.
► os.Kołacze, Madeje – to nie jest droga Miasta.
► ul.Tolińskiego – nie ma sensu podsypywać żwirem, skoro będzie robiona.

Ad.6. Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Przewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – podziękował za zdeklarowanie się wszystkich
Radnych i wpłatę na sztandar miasta.

Radny p.K.Stożek – zwrócił się z prośbą o podsypanie parkingu przy Szkole Nr 1 (plac za
bramą wjazdową).
Radna p.A.Franczak – mieszkańcy osiedla (tam gdzie był robiony wodociąg) chcieliby się
spotkać z Panem Burmistrzem w sprawie odwodnienia drogi.
Po dyskusji w tym temacie Burmistrz Miasta stwierdził, że to nie jest kwestia odwodnienia
terenu tylko poziomu rzeki.
Ad.7. Zamknięcie LIV okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LIV
okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…..........................

Obradom przewodniczył:
Eugeniusz Sieja
.............................................

